
 

YEL ulkomaantyössä 

YEL-vakuuttamisen ja koko sosiaaliturvasi kan-

nalta ratkaisevaa on se, missä maassa työsken-

telet ja missä asut. Yrittäjänä kuulut pääsään-

töisesti työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Näin 

ollen, kun siirryt työskentelemään yrittäjänä ul-

komaille esim. etätyöhön, siirryt myös pää-

sääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan 

ja maksat lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ky-

seessä olevaan maahan. 

 

Jos työskentelet yrittäjänä tilapäisesti ulko-

mailla, voi YEL-vakuutus olla voimassa rajoite-

tusti, mikäli kuulut Suomen sosiaaliturvan pii-

riin. Kuulut YEL-vakuutuksen piiriin myös tilan-

teissa, joissa harjoitat yrittäjätoimintaasi sa-

manaikaisesti Suomen lisäksi toisessa tai use-

ammassa EU/ETA-maassa ja olet saanut Eläke-

turvakeskukselta päätöksen siitä, että sinuun 

sovelletaan Suomen sosiaaliturvaa. 

Yrittäjätoiminta Suomessa, koti ulko-

mailla 

EU-/ETA-maiden ja Sveitsin alueella yrittäjätoi-

mintaa harjoittavana yrittäjänä kuulut vain yh-

den maan sosiaaliturvaan kerrallaan ja maksat 

lakisääteiset maksut vain yhteen maahan. Pää-

sääntöisesti sinuun sovelletaan työskentely-

maan sosiaaliturvaa. Jos työskentelet vain Suo-

messa, vakuutetaan sinut YEL:n mukaan, 

vaikka et asuisi täällä. 

 

Jos asut EU-/ETA-alueen ulkopuolella ja vaikka 

harjoittaisit yrittäjätoimintaa vain Suomessa, et 

voi kuulua YEL-vakuutuksen piiriin, koska et 

täytä asumisedellytystä. 

Esimerkkejä 

• Jos asut Ruotsissa, mutta teet kaiken yrittäjä-

toimintaan liittyvän työn Suomessa, kuulut 

Suomen sosiaaliturvaan ja saat eläketurvan 

sekä esimerkiksi oikeuden päivärahaetuuk-

siin YEL-vakuutuksen perusteella. Hae Kela-

korttia Kelan verkkosivuilta. 

• Jos asut Venäjällä, mutta työskentelet yrittä-

jänä Suomessa, et kuulu YEL-vakuutuksen 

piiriin, koska et täytä laissa säädettyä edelly-

tystä Suomessa asumisesta. 

Tilapäinen yrittäjätoiminta ulko-

mailla 

Jos lähdet tilapäisesti ulkomaille harjoittamaan 

yrittäjätoimintaa, voit kuulua YEL:n piiriin joko 

kansallisen lain tai sosiaaliturvasopimuksen 

perusteella. Se, kuinka kauan voit pitää YEL-

vakuutuksesi voimassa, riippuu siitä mihin 

maahan ja kuinka pitkäksi aikaa olet lähdössä. 

Sinua voidaan pitää lähetettynä yrittäjänä, jos 

olet harjoittanut YEL:n alaista yrittäjätoimintaa 

Suomessa vähintään 4 kuukauden ajan ennen 

tilapäistä ulkomaantyöskentelyä. 

 

Jos lähdet tilapäisesti harjoittamaan yrittäjätoi-

mintaa toiseen EU-/ETA-maahan tai Sveitsiin, 

voit kuulua poikkeusluvalla Suomen sosiaali-

turvaan enintään 5 vuoden ajan, jolloin maksat 

kaikki lakisääteiset maksut vain Suomeen. Si-

nun tulee hakea päätöstä (A1-todistus) Eläke-

turvakeskuksen verkkosivuilta. 
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Jos lähdet korkeintaan vuodeksi harjoittamaan 

yrittäjätoimintaa USA:an, voit saada hakemuk-

sesta todistuksen FI/USA 1A, jolloin maksat 

eläkevakuutusmaksut vain Suomeen. Haet to-

distusta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. 

 

Vastaavasti jos lähdet korkeintaan vuodeksi 

Chileen tai Israeliin, voit saada Eläketurvakes-

kukselta poikkeusluvan Suomen sosiaalitur-

vassa pysymiseksi. Todistuksen perusteella 

maksat eläkevakuutusmaksut ainoastaan Suo-

meen. Muu sosiaaliturvasi määräytyy paikalli-

sen lainsäädännön perusteella. Ole yhteydessä 

myös Kelaan heidän verkkosivuillaan ja ilmoita 

lyhyestäkin oleskelusta tai työskentelystä ulko-

mailla. 

 

Etelä-Korean, Intian ja Kiinan sosiaaliturva-

sopimusten perusteella voit kuulua Suomen 

sosiaaliturvaan lähetettynä yrittäjänä 5 vuoden 

ajan. Intian sosiaaliturvasopimuksen mukaan 

yrittäjä voi kuulua 5 vuoden jälkeen poikkeus-

luvalla Suomen sosiaaliturvaan vielä seuraavat 

3 vuotta lähetettynä yrittäjänä. Myös Etelä-Ko-

rean ja Kiinan sopimukset mahdollistavat poik-

keusluvan hakemisen ja saamisen tietyillä 

edellytyksillä viiden lähettämisvuoden jälkeen. 

 

Jos lähdet tilapäisesti mihin tahansa muuhun 

maahan, sosiaaliturvasopimusmaista mukaan 

lukien Australia ja Kanada/Quebec, voit pitää 

YEL-vakuutuksesi voimassa ulkomaantyön 

ajan, mikäli palaat Suomeen vuoden kuluessa 

ulkomaankomennuksen alkamisesta. Tällöin 

voit kuitenkin olla velvollinen eläkevakuutta-

maan yrittäjätoimintasi myös paikallisen lain-

säädännön mukaan. Lisäksi asumisperusteinen 

sosiaaliturvasi ratkaistaan erikseen Kelan toi-

mesta. 

 

Huomioitavaa 

Jos et hae tai sinulle ei myönnetä lähetetyn yrit-

täjän todistusta sellaiseen maahan, johon todis-

tus on myönnettävissä, päätetään YEL-vakuutuk-

sesi viimeiseen työskentelypäivääsi Suomessa. 

Jos ulkomaantyöskentelysi muussa maassa pit-

kittyy yli vuodeksi, päätetään YEL-vakuutuksesi 

viimeiseen työskentelypäivääsi Suomessa. Näissä 

tilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Työsuhde yrittäjätoiminnan rinnalla 

Jos työskentelet samanaikaisesti myös työnte-

kijänä toisessa tai useammassa EU-/ETA-

maassa tai Sveitsissä, olet velvollinen hankki-

maan päätöksen (A1-todistus) siitä, minkä 

maan sosiaaliturvaa sinuun sovelletaan kai-

kesta työskentelystäsi, mukaan lukien yrittäjä-

toimintasi. Maksat lakisääteiset maksut vain 

todistuksen antaneeseen maahan. 

Esimerkkejä 

• Jos työskentelet Virossa ja olet osakeyhtiön 

osakas, vakuutetaan sinut Viron sosiaalitur-

valainsäädännön mukaan työntekijänä. Täl-

löin maksat lakisääteiset maksut Viroon 

myös Suomessa harjoittamastasi yrittäjätoi-

minnasta. Hae A1-todistusta asuinmaasi lai-

tokselta. Virossa eesti.ee verkkosivuilta.  

• Jos asut Suomessa ja olet Suomessa harjoit-

tamasi yrittäjätoiminnan rinnalla samanaikai-

sesti työsuhteessa ruotsalaiseen työnanta-

jaan ja teet kyseessä olevan työn Ruotsissa, 

tulee sinun maksaa yrittäjätoiminnastasi 

Ruotsin lakisääteiset sosiaaliturvamaksut 

Ruotsin verottajalle. 
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Samanaikainen yrittäjätoiminta Suo-

messa ja toisessa maassa. 

EU- ja ETA-alueella tai Sveitsissä: Kuulut 

asuinmaasi sosiaaliturvaan, jos huomattava 

osa toiminnastasi tapahtuu siellä. Huomatta-

vana osana pidetään 25 prosentin osuutta 

muun muassa työajasta, tuloista, liikevaihdosta 

tai palvelujen määrästä. Jos huomattavan osan 

kriteerit eivät täyty, vakuutetaan sinut maassa, 

jossa yrityksesi keskuspaikka sijaitsee. 

 

Kun harjoitat yrittäjätoimintaa useamman EU- 

ja ETA-maan alueella, tarvitset päätöksen (A1) 

siitä, minkä maan sosiaaliturvaa sinuun sovel-

letaan. Jos Eläketurvakeskus myöntää sinulle 

A1-todistuksen, kuulut Suomen sosiaalitur-

vaan ja eläketurvasi karttuu kaikesta EU-alu-

eella tapahtuvasta yrittäjätoiminnasta YEL-va-

kuutuksen perusteella. Voit hakea A1-todis-

tusta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla. 

 

USA:ssa: Suomessa asuvana yrittäjänä vakuu-

tat koko yrittäjätoimintasi YEL:in mukaan, kun 

toimit yrittäjänä sekä Suomessa että USA:ssa. 

Sinun tulee hakea todistus Suomen sosiaalitur-

vassa pysymisestä Eläketurvakeskuksen verk-

kosivuilta (FI/USA 1A). Todistuksen perusteella 

maksat eläkevakuutusmaksut ainoastaan Suo-

meen. 

 

Kanadassa (Quebecissä): Jos harjoitat yrittä-

jätoimintaasi Suomen lisäksi Kanadassa tai 

Quebecissä ja asut Suomessa, voit vakuuttaa 

YEL:n mukaan vain Suomessa tekemäsi yrittä-

jätyön. Voit hakea todistuksen Suomen sosiaa-

liturvassa pysymisestä (FI/CAN) Eläketurvakes-

kuksen verkkosivuilta. 

 

Intiassa: Jos asut Suomessa ja harjoitat samaa 

yritystoimintaa sekä Suomessa että Intiassa, 

vakuutat YEL:n mukaan koko yrittäjätoimintasi. 

Sinun tulee hakea todistus Suomen sosiaalitur-

vassa pysymisestä Eläketurvakeskuksen verk-

kosivuilta. Muu sosiaaliturvasi määräytyy pai-

kallisen lainsäädännön perusteella. 

 

Muiden maiden osalta vakuutat YEL:in mukaan 

vain Suomessa harjoittamasi yrittäjätoiminnan, 

jos asut Suomessa. 

 

 

 

Lisätietoja saat myös 

• Eläketurvakeskuksesta 

puh. 029 411 2110 sekä  

• Kelan kansainvälisten asioiden keskuk-

sesta (KV-keskus) 

puh. 020 634 0200

 

Asiantuntijamme auttavat sinua! 

Soita meille numeroon 

010 192 091 

tai lähetä sähköpostia 

international@varma.fi 
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