Omistajien ja perheenjäsenten vakuuttaminen
YRITYS

ASEMA YRITYKSESSÄ

Yksityinen toiminimi

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, toiminimi

YEL

TyEL

X

Puoliso, joka työskentelee
• ilman palkkaa

X

• ja saa palkkaa

X

Muu perheenjäsen, esimerkiksi samassa
taloudessa asuva lapsi, joka työskentelee
• ilman palkkaa

X

• ja saa palkkaa
Avoin yhtiö

Yhtiömies

X
X

Perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies, mutta työskentelee yrityksessä
• ilman palkkaa

–

• ja saa palkkaa
Kommandiittiyhtiö

Vastuunalainen yhtiömies

–
X

X

Äänetön yhtiömies,
joka työskentelee yrityksessä
• ilman palkkaa

–

• ja saa palkkaa

–
X

Perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies, mutta työskentelee yrityksessä
• ilman palkkaa

–

• ja saa palkkaa
Muu yhteisö
(Yhtymä, osuuskunta)

Osakeyhtiö

Johtavassa asemassa työskentelvä osakas
• jonka määräämisvalta yhteisössä on yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenten
kanssa yli 50 %
• joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista
Osakas, jonka määräämisvalta on enintään 30 % ja joka ei ole henkilökohtaisesti
vastuussa yhteisön sitoumuksista, mutta työskentelee
• ilman palkkaa
• ja saa palkkaa
Yhteisön sitoumuksista vastuussa olevan tai yli 30 % määräämisvallan omaavan
osakkaan perheenjäsen, joka työskentelee
• ilman palkkaa
• ja saa palkkaa
Johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jonka
• omistus osakekannasta tai äänimäärästä yksin yli 30 %
tai yhdessä perheenjäsenten kanssa on yli 50 %
• omistus on enintään 30 %

–
X

X
X

–

–
X

–

–
X

X
X

Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa,
mutta työskentelee ja saa palkkaa

X

Osakkaan perheenjäsen, joka ei omista,
mutta työskentelee ja saa palkkaa

X

Perheenjäseneksi katsotaan työeläkelakeja sovellettaessa			
• aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli riippumatta siitä, asuuko hän yrittäjän kanssa samassa taloudessa sekä yrittäjän kanssa
samassa taloudessa asuva			
• avopuoliso
• yrittäjän tai hänen yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän puolison lapsi tai lapsenlapsi
• yrittäjän tai hänen yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän puolison vanhempi tai isovanhempi
• yrittäjän ottolapsi/ottovanhempi.
Omassa taloudessaan asuvaa lasta ei pidetä työeläkelakeja sovellettaessa perheenjäsenenä.
Sisaruksia, setiä tai tätejä ei myöskään pidetä perheenjäseninä, vaikka he asuisivat samassa taloudessa yrittäjän kanssa.

VARMA — YEL-vakuuttaminen

