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1. Jotta voisimme arvioida eläkemaksun muutosta nykyisestä, niin tarvitsemme arvion sen nykyisestä tasosta. Valitse alla olevista 
vaihtoehdoista se, mikä on lähimpänä sinun nykyistä YEL-työtuloa. Huom! Eläkeyhtiösi on vahvistanut sinulle työpanostasi vastaavan 
vuotuisen työtulon, jonka perusteella nykyinen eläkemaksusi määräytyy.

YEL-työtuloni on:

Mikäli et muista omaa YEL-työtuloasi, voit sen tarkistaa esim. verottajan lähettämän verokortin mukana tulleesta erittelystä tai vain arvioida sen määrän. YEL-työtulon minimi 
on 8 261 euroa. Valitse alla olevasta valikoista summa, joka on lähimpänä sinun nykyistä YEL-työtuloa.

Vastaajien määrä: 360
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En maksa tällä hetkellä YEL:iä

Teollisuus Kauppa Rakentaminen Palvelut



1. Jotta voisimme arvioida eläkemaksun muutosta nykyisestä, niin tarvitsemme arvion sen nykyisestä tasosta. Valitse alla olevista 
vaihtoehdoista se, mikä on lähimpänä sinun nykyistä YEL-työtuloa. Huom! Eläkeyhtiösi on vahvistanut sinulle työpanostasi vastaavan 
vuotuisen työtulon, jonka perusteella nykyinen eläkemaksusi määräytyy.

YEL-työtuloni on:

Mikäli et muista omaa YEL-työtuloasi, voit sen tarkistaa esim. verottajan lähettämän verokortin mukana tulleesta erittelystä tai vain arvioida sen määrän. YEL-työtulon minimi 
on 8 261 euroa. Valitse alla olevasta valikoista summa, joka on lähimpänä sinun nykyistä YEL-työtuloa.

Vastaajien määrä: 372

Teollisuus Kauppa Rakentaminen Palvelut

n Prosentti n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhtee
nsä

8.261-10.000 
euroa

9 19,1% 11 20,8% 3 7,0% 35 15,6% 58

10.001 -
15.000 euroa

3 6,4% 6 11,3% 6 13,9% 31 13,8% 46

15.001-20.000 
euroa

3 6,4% 1 1,9% 3 7,0% 24 10,7% 31

20.001 -
25.000 euroa

2 4,2% 6 11,3% 7 16,3% 23 10,2% 38

25.001 -
30.000 euroa

3 6,4% 5 9,4% 6 14,0% 24 10,7% 38

30.001 -
35.000 euroa

4 8,5% 7 13,2% 6 14,0% 20 8,9% 37

35.001-40.000 
euroa

9 19,1% 5 9,4% 5 11,6% 14 6,2% 33

40.001-50.000 
euroa

2 4,3% 2 3,8% 5 11,6% 28 12,4% 37



Teollisuus Kauppa Rakentaminen Palvelut

n Prosentti n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhtee
nsä

50.001 -
60.000 euroa

6 12,8% 1 1,9% 1 2,3% 10 4,4% 18

yli 60.000 
euroa

4 8,5% 8 15,1% 0 0,0% 11 4,9% 23

En maksa 
tällä hetkellä 
YEL:iä

2 4,3% 1 1,9% 1 2,3% 5 2,2% 9

Yhteensä 47 53 43 225 368



1. Jotta voisimme arvioida eläkemaksun muutosta nykyisestä, niin tarvitsemme arvion sen nykyisestä tasosta. Valitse alla olevista 
vaihtoehdoista se, mikä on lähimpänä sinun nykyistä YEL-työtuloa. Huom! Eläkeyhtiösi on vahvistanut sinulle työpanostasi vastaavan 
vuotuisen työtulon, jonka perusteella nykyinen eläkemaksusi määräytyy.

YEL-työtuloni on:

Mikäli et muista omaa YEL-työtuloasi, voit sen tarkistaa esim. verottajan lähettämän verokortin mukana tulleesta erittelystä tai vain arvioida sen määrän. YEL-työtulon minimi 
on 8 261 euroa. Valitse alla olevasta valikoista summa, joka on lähimpänä sinun nykyistä YEL-työtuloa.

Vastaajien määrä: 372
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2. Kerro mikä ammattinimike kuvaa työtäsi parhaiten.
Esim. kukkakauppias, rakennusmies, hitsaaja, autokuljettaja, hieroja, kampaaja, konsultti jne. Voit mainita useamman, mikäli yksi 
ammattinimike ei kuvaa sitä oikein.
Yhtenä eläkemaksun määräytymisen perusteena tulee olemaan alan työntekijänmediaanipalkka.
Tästä syystä on merkitystä selvittää yrittäjän ammattinimike mahdollisimman tarkasti.

Vastaajien määrä: 357

. Talousjohtaja

Keraamikko

Sähköinsinööri

Toimitusjohtaja, vientimyyjä

kiinteistönvälittäjä

Hotelliyrittäjä

Mainostoimistoyrittäjä

toimitusjohtaja

Arkkitehti

yrittäjä

autonkuljettaja

Rakennus- ja rakennesuunnittelija

Isännöitsijä, toimitusjohtaja

Arkkitehti

Liikkeenjohdon konsultti

Autonkuljettaja

elektroniikka-asentaja

Sähkö-ja automaatioasentaja, sähkö-ja automaatio
kunnossapitoasentaja

Erikoisliikekauppias

kirjanpitäjä

Sairaanhoitaja

Äänittäjä

Asuntoala

Tekstiilipaino, mainostuotteet

vaatekauppias

Kahvinpaahto

Vakuutusedustaja

Keittiökauppias

Tarjoilija

Tilaustöiden ompelu

kirjakauppias

Kielenkääntäjä

kosmetologi

Pesulayrittäjä

Kuljetusyrittäjä

Psykoterapeutti / Kela ja Valvira

Asiantuntija- ja 
kehittämistehtävät

Myyntiedustaja

Tukku/teknisenalan 
kauppias, 
myyntiedustaja

Graafinen suunnittelija

toimitusjohtaja, myynnin 
esimies

apteekkari

Raskaan kaluston pesijä Tallimestari

Lasikauppias kirjanpitäjä

Ompelimoyrittäjä Kosmetologi

Fysioterapeutti Kirjanpitäjä

Autonkuljettaja Toimitusjohtaja



2. Kerro mikä ammattinimike kuvaa työtäsi parhaiten.
Esim. kukkakauppias, rakennusmies, hitsaaja, autokuljettaja, hieroja, kampaaja, konsultti jne. Voit mainita useamman, mikäli yksi 
ammattinimike ei kuvaa sitä oikein.
Yhtenä eläkemaksun määräytymisen perusteena tulee olemaan alan työntekijänmediaanipalkka.
Tästä syystä on merkitystä selvittää yrittäjän ammattinimike mahdollisimman tarkasti.

Vastaajien määrä: 357

.Suunnittelija Parturi kampaaja
kivityömies Ravintola-matkailu
Hieroja Vakuutusedustaja

Rakennuspulen konsultti
Korumuotoiluja, kultaseppä, 
koruseppä

Tarjoilija, kokki, kahvilatyöntekijä, 
blokkaaja, vuoropäällikkö, 
ravintolapäällikkö, myyjä, talonmies.

Fysioterapeutti

Hitsaaja Verkkokaupan kauppias
Autonasentaja kirjanpitäjä

Toimitusjohtaja

Ompelija-
verhoolija/erikoistavarakauppias 
(verkkokauppa + 
messut)/maanviljelijä/sekatyöntekijä 
(henkilöstövuokraan itseäni)

Välipala-automaatin huoltomies Kirjanpitäjä
Jakeluaseman yrittäjä Vaatekauppias
Menekinedistäjä, kauppa Hieroja
tieisännöitsijä kiropraktikko
Varhaisjakelija
Mustekadettien myynti
Keilahallin työntekijä

eläinlääkäri

sähkömies/ mainosasentaja Hieroja
ravintoloitsija konsultti

Palkanlaskija
Kaivertaja, urheilupalkintojen 
vähittäismyyjä

Laboratorioalan myyjä Kosmetologi
Tekninen suunnittelija Ravintolatyöntekijä, tarjoilija
Tilitoimistoyrittäjä ravitsemispäällikkö
Ravintolapäällikkö apteekkari

Yksinyrittäjänä aika hankala sanoa yhtä 
ammattinimikettä kun teen kaikkia töitä mitä 
yrityksen pyörittäminen vaatii. Suurin osa 
laskutettavasta työstä tulee nimikkeellä 
työkalujen valmistaja.

toimitusjohtaja

call center yrittäjä kirjakauppias, lehdenjakaja

Keittiökalustemyyjä, tuotantopäällikkö, 
kalusteasentaja, koneiden huoltaja, 
autonkuljettaja ym.

Siivooja

Patenttiasiamies hyvinvointialan yrittäjä

Lakimies Yksityinen sosiaaliala

Osakas Kouluttaja,valmentaja, työnohjaaja

Myyjä, Konsultti, asiantuntija Sisustussuunnittelija

Sairaanhoitaja
Palkanlaskija - kirjanpitäjä -
taloushallinnon työt - konsultointi ao. 
asioissa

kielenkääntäjä ravintoloitsija

Taksi yrittäjä Parturi kampaaja

Liikenneasemayrittäjä rakennusmaalari

Sisäilma-asiantuntija. Kuljetus

konekauppias
toimitusjohtja, myynti-markkinointi 
tehtävät, palkanlaskenta

Hieroja Kauppias, majoitusliikkeen pitäjä

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hoitaja



2. Kerro mikä ammattinimike kuvaa työtäsi parhaiten.
Esim. kukkakauppias, rakennusmies, hitsaaja, autokuljettaja, hieroja, kampaaja, konsultti jne. Voit mainita useamman, mikäli yksi 
ammattinimike ei kuvaa sitä oikein.
Yhtenä eläkemaksun määräytymisen perusteena tulee olemaan alan työntekijänmediaanipalkka.
Tästä syystä on merkitystä selvittää yrittäjän ammattinimike mahdollisimman tarkasti.

Vastaajien määrä: 357

.perheterapeutti kauppias

Toimitusjohtaja lounasravintola

Neuropsykiatrinen valmentaja, 
muutosvalmentaja, työhönvalmentaja, 
hieroja, hyvinvointivalmentaja, 
ohjelmapalveluntuottaja, luonto-ohjaaja

Koneenkuljettaja. Viestintäalan yrittäjä
Urheiluhieroja Linja-autonkuljettaja
Toimitusjohtaja Siivousyrittäjä
Kalusteasentaja konsultti
Liikkeenjohdon konsultti jälleenmyyjä, suunnittelija
kirjanpitäjä Terapeutti, työnohjaaja, kouluttaja
tukkukauppias kirjanpitäjä
Metsäkone-/kuljetusyrittäjä Ravintolayrittäjä.
Fysioterapeutti Graafinen suunnittelija
Lomitusyrittäjä sekä metsäpalveluyrittäjä. hotellinjohtaja
kiinteistövälittäjä Rakennussiivooja
Maarakentaja...koneurakoitsija Hieroja
Kelloseppä Vaatekauppias
talotekniikka-alan yrittäjä sairaanhoitaja
toimitusjohtaja Päiväkodin johtaja
Toimitusjohtaja jälleenmyyjä
Apteekkari liikuntapalveluiden tuottaja
Nuohooja Konsultti
leipuri, toimitusjohtaja pesulatyöntekijä
Taksin- linja-autonkuljettaja, 
toimistotyöntekijä / toimitusjohtaja

Eläinten trimmaaja/kouluttaja

Konsultti Fysioterapeutti

Rakennusmies, kaivinkonemies, 
elementtiasentaja

Tilitoimistoyrittäjä

Rakennuttaja konsultti
Siivooja, kiinteistönhoitaja, asiakaspalvelija 
toimilalana lomamökkien vuokraus

Rakennus
Sosionomi (virikeohjaaja, kotityöpalvelu, 
avustuspalvelut...)

Asentaja Ratsutalliyrittäjä
Kauppias Kotityöpalvelu ja siivous7ñ
Suunnittelija Tilitoimistoyrittäjä
Huoltoinsinööri tilitoimisto
visuaalisen sisällön tuottaja, graafinen 
suunnittelija, kuvaaja

apteekkari

Liiketoinitintajohtaja kampaaja
Laitetoimittaja Hieroja.
Hammaslääkäri Kirjanpitäjä
Laitehuoltaja taksin- / linja-autonkuljettaja, toimitusjohtaja
Lääkäri Hieroja
Autonkuljettaja toimintaterapeutti
Toimitusjohtaja/yleismies kukkakauppias
Liikenteenharjoittaja Kampaaja
Puuseppä Psykoterapeutti
Yrittäjä, toimitusjohtaja, 
rakennusmestari, muurari

kulttuurituottaja, esiintyjä, esiintyvä taiteilija, 
mediapalvelujen toteuttaja

Putkiasentaja Kampaaja
Kuljetusyrittäjä Hieroja



2. Kerro mikä ammattinimike kuvaa työtäsi parhaiten.
Esim. kukkakauppias, rakennusmies, hitsaaja, autokuljettaja, hieroja, kampaaja, konsultti jne. Voit mainita useamman, mikäli yksi 
ammattinimike ei kuvaa sitä oikein.
Yhtenä eläkemaksun määräytymisen perusteena tulee olemaan alan työntekijänmediaanipalkka.
Tästä syystä on merkitystä selvittää yrittäjän ammattinimike mahdollisimman tarkasti.

Vastaajien määrä: 357

.Myyntijohtaja Ravintolatyöntekijä, kokki
Konsultti / rakennusinsinööri Vaatekauppias

CNC koneistaja
Kukkakauppias, 
vaatekauppias...erikoistavarakauppias

Työnohjaaja, ryhmäohjaaja ja kouluttaja Kotipalvelu
Konekorjaaja Psykoterapeutti
Fysioterapeutti Kouluttaja
Konsultti rakennusala Ruokakauppias
Putkimies mallimestari , ompelija
Nuohous yrittäjä Sairaanhoitaja
Toimitusjohtaja/Omistaja -konepaja liikenneopettaja
Siivousalan yrittäjä Rakennusmies
kiinteistönvälitysalan yrittäjä kampaaja
Toimitusjohtaja tilitoimistossa Liikennöitsijä
Ohjelmoija Videotuottaja

Konsultti
Laskuttaja tuntiveloituksella, ansiotyössä 
farmaseuttina

Sähkötarkastaja Erikoisvähittäiskauppias, toimitusjohtaja
kauppias konsultti
Toimistokalusteyrittäjä kokki
isännöitsijä Hoitotyön johtaja
Autonkuljettaja Toimistotyöntekijä
konsultti Hieroja
Valaistussuunnittelija Kotisairaanhoito/Kotihoitopalvelu- yrittäjä
Rakennuspaikan valmistelutyöt, 
Maanrakennuskoneiden kuljettaja, 
Rekankuljettaja.

Kampaaja

elektroniikkasuunnittelija Hammaslääkäri
Teollisuus automaatio Kotipalvelu
Maanrakennus Kosmetologi
Rautakauppias Lasitarvikeiden vähittäismyyjä
K-Market Kauppias Isännöitsijä
Ravintoloitsija R-kioskin kauppias
Muurari, laatoittaja hallintojohtaja
Autonkuljettaja Apteekkari

Toimitusjohtaja
Käsityö yrittäjä, verhoilija, sisustaja, 
pintakäsittelijä

Lakimies Talous/hallintopäällikkö
Venemyyjä, Liikunta alan yrittäjä
Myyntiedustaja Parturi-kampaaja
Ravintoloitsija Ravintoloitsija
Metsäpalvelun tuottaja Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Ravintoloitsija ja 
autonkuljettaja.

Parturi-kampaaja yrittäjä

graafinen muotoilija Siivooja
Valokuvaaja, 
Asiakaspalvelija, Myyjä

fysioterapeutti

isännöinti, kiinteistönhuolto Tilitoimistoyrittäjä

Autonkuljettaja
Tapahtumajärjestäjä, koordinaattori, 
matkailupalveluiden välittäjä, sisällön 
tuottaja

Kokki Hevosmatkailuyrittäjä ja hieroja
Koneenkuljettaja. Puhtauspalvelujen tuottaja.



2. Kerro mikä ammattinimike kuvaa työtäsi parhaiten.
Esim. kukkakauppias, rakennusmies, hitsaaja, autokuljettaja, hieroja, kampaaja, konsultti jne. Voit mainita useamman, mikäli yksi 
ammattinimike ei kuvaa sitä oikein.
Yhtenä eläkemaksun määräytymisen perusteena tulee olemaan alan työntekijänmediaanipalkka.
Tästä syystä on merkitystä selvittää yrittäjän ammattinimike mahdollisimman tarkasti.

Vastaajien määrä: 357

. Autoilija lymfaterapeutti, kouluttaja

tilitoimistoyrittäjä hieroja

teollisuus alan yrittäjä Työnohjaaja

JUOMALAITE ASENTAJA kirjanpitäjä, siivoaja

toimitusjohtaja / kauppias Suunnittelija

leipomo alan yrittäjä kukkakauppias

Linja-autoliikenne ja 
Taksiliikenne/ omistaja kuljettaja

Johtaja ,

Remontti yrittäjä Suunnittelija, designyritys

Graafisen teollisuuden yrittäjä
Markkinointikonsultti
Autonasentaja
kaivinkoneen kuljettaja
LVI-asentaja
Autonkuljettaja
Rakennusmies,teollisuustyöntekijä
Yrittäjä
Rakennusmies
Laatta-asentaja
Kiiteistönhuoltaja, taksinkuljettaja
mediaviestintäalan yrittäjä
ravintoloitsija
Kauppias
Koneasentaja
Kuorma-auton kuljettaja
erikoishammasteknikko
Toimitusjohtaja
Monitoimikoneenkuljettaja
yrittäjä
katsastaja
Kokki, a la Carte keittiö
Auto yrittäjä
Kukkakauppias, hautaustoimisto yrittäjä
Rakennustöiden valvoja.
Kirvesmies

Myyjä

PUTKIMIES

toimittaja

yhdistelmäajoneuvokuljettaja

Tj

Fysioterapeutti

Autonkuljettaja0

Autonkuljettaja

ict-kauppias, ict-huoltaja/korjaaja, digitoija

yrittäjä ja konsultti

Rakennusmies

Koneen kuljettaja, asentaja, hitsaaja

rakennusmies

Autonkuljettaja



3. Onko nostamasi palkka jäänyt viime vuonna alle 15 000 euron?
YEL-lain muutos saattaa tuoda kohtuuttomia muutoksia nimenomaan pienituloisille yrittäjille, mikäli nostetun tulon ja lain määrittämän
mediaanitulon ero on suuri. Tästä syystä haluamme kartoittaa myös yrittäjän nykyistä palkkaa.

Vastaajien määrä: 344
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3. Miten paljon tiedät tulevasta eläkelain uudistuksesta tällä hetkellä?

Vastaajien määrä: 374

Teollisuus Kauppa Rakentaminen Palvelut

n Prosentti n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä

Riittävästi 1 2,1% 1 1,9% 2 4,6% 8 3,6% 12

Asia on 
minulle 
täysin uusi

35 74,5% 45 83,3% 40 90,9% 174 77,3% 294

Tunnen 
uudistuksen 
periaatteet

11 23,4% 8 14,8% 2 4,5% 43 19,1% 64

Yhteensä 47 54 44 225 370



4. Miten paljon tiedät tulevasta eläkelain uudistuksesta tällä hetkellä?

Vastaajien määrä: 362
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4. Kommenttisi uudistukseen liittyen

Vastaajien määrä: 155

Lisätieto olisi kiva.
Nykyisestä ei saa heiketä yhtään.
En saa tehdystä työstä vielä paljoakaan palkkaa, kaikenlaisia lisämaksuja tulee koko ajan lisää, kuten elintarviketilojen vuosittainen veroluonteinen uusi maksu. Joka 
ikinen lisämaksu vahvistaa tunnetta, että pääsen helpommalla lopettaen koko toiminnan jotta saisin edes työttömyyskorvausta koska kaikenlaisten lisämaksujen jälkeen ei 
pienyrittämisestä jää itselleen palkkaa maksaa. Vielä jaksan, mutta joka ikinen lisämaksu vahvistaa tunnetta, että tyhmä on uskoa ja luottaa, että omasta työstään joskus 
saisi järkevän kokoista palkkaa.
?
Jotta yrittäjämäinen toiminta saadaan laajenemaan tulevissa työntekijäpolvissa, on varmistettava, että YEL on yhdenvertainen hyödyllisyydessään kuin TyEL.

YELin maine yrittäjien keskuudessa on käsitykseni mukaan heikko.

Samalla olisi tuotava esiin YELin laajuus. Kuinka moni tietää, että omistaessaan esim Oystä tietyn &-osuuden katsotaan toimivan yrittäjänä.
Tuntuu että kaikkea verotusta ja työntekoa kiristetään jatkuvasti, kestokyvyn rajalle ja jopa sen yli. Yrityksessämme kierretään asiakkaita ympäri maakuntaa 
auttamassa/palvelemassa teollisia asiakkaitamme. Verotus rankaisee kokonaisuutena meitä varsinkin kiertävässä myyntityössä olevia, polttoainetta kuluu ja 
dieselveroakin saadaan maksaa kiitettävästi. Tervetuloa päättäjät kokeilemaan pariksi viikoksi hommaa.
Aivan hanurista koko asia. Tämän hetkisellä maksuilla, joita olen maksanut yrittäjäeläkettä pitää elää 105 vuotiaaksi, jotta saa eläkkeinä maksetun summan takaisin.
Ei voida vaatia yrittäjiä maksamaan tätä pakollista eläkettä palkan mukaan. Suurin osa hoitaa eläketurvansa toisin ja yleensä käyttää yksityisiä lääkäripalveluja, jotta 
palautuu nopeasti takaisin töihin.
Olisi hyvä tietää lisää asiasta
Minusta yrittäjyyteen liittyy jo mutenkin niin paljon byrokratiaa, että yrittäjien pitäisi pystyä itse päättämään edes jostain. Jos joku haluaa turvata eläkepäivänsä muutoin 
kuin yeliä maksamalla, niin tämän pitäisi olla mahdollista. Ennemmin pitäisi parantaa yrittäjien sairausloma mahdollisuuksia. Omavastuut kokonaan pois, kun ei niitä ole 
työntekijöilläkään.
Ei vaikuta minuun. Teen työtä jo nyt eläkkeellä
Pitäisi myös mahdollistaa yrittäjäeläkkeen kerryttäminen ja kohottaminen niille, jotka ovat aloitganeet yrittämisen myöhemmin.
Tälläkään hetkellä ei ole varaa maksaa kuin puolena siitä mikä on reaaliansio.

Kertymä ja hyöty maksettuun rahasummaan on aivan olematon. Jos sairastun ja joudun työkyvyttömäksi niin kyllä valtio pitää huolen, pitäähän se muistakin.
Jos YEL-maksu nousee, harkitsen vakavasti yritystoiminnan lopettamista. Sen jälkeen olen työttömänä eläkkeelle asti, koska tällä alueella ei ole alan töitä tarjolla.
Uudituksella ei ole minulle mitään merkitystä, koska tuskin se kuitenkaan paranee.
Olen ollut yrittäjänä 13-vuotta ja maksanut koko ajan minimiä, koska koko YEL-järjestelmä on kusetusta
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Ehdoton EI Yel-työtulon pakolliselle korotukselle. Jokainen maksakoon sen verran, kun haluaa.
Hallitus älkää puuttuko asiaan!!!
Tuskin päästään samaan kun työntekijällä?
Tästä voisi tehdä webinaarin, jossa tarkemmin kerrotaan millainen uudistus on tulossa ja mitä se tarkoittaa yrittäjälle.
Olen jäämässä lähiaikoina eläkkeelle. Yrittäjäeläkkeeni on pieni ja koska minulla on mahdollisuus jättää osa asiakkaista vielä tulonlähteeksi aion niin tehdä. 
Olen yrittänyt miettiä miten eläketulo ja yritystulo vaikuttavat verotukseeni, mutta en oikein löydä mistään vastauksia.
Eläketurvan voi hoitaa muutenkin, kun YEL maksulla. Jokaisella tulle olla vapaus valita, minkä suuruista eläkettä haluaa itselleen maksaa. Alkava yrittäjä ei 
välttämättä pysty maksamaan isoa eläkettä ja varttuneessa iässä yrittäjyyden aloittanut ei välttättä tarvitse isoa eläkettä, jos on jo muutoin hoitanut 
eläkepäivien tulon muuta kautta.
Toivottavasti ei mene läpi. Koko yel- järjestelmä on luvallinen ryöstö!!
Jos olen ymmärtänyt oikein on hyvä että pyritään kiinnittämään huomiota siihen että yrittäjälläkin olisi sosiaaliturva ja eläkettä kertyisi
palkkatyössä saisin paremman eläkkeen verrattuna maksuihin. samoin on myel / yel.
Mikä tarkoitus , tarvitaanko uusia virkoja
Ajakaa yrittäjän vapautta valita miten eläketurvan hoitaa. Maksu jo nyt kohtuuton
Eläkemaksun nouseminen tuli minulle täytenä yllätyksenä ja rehellisesti sanottuna se huolettaa. Vaikka viime vuonna palkka ylitti 15 000, en osaa sanoa 
vielä tulevasta vuodesta. Tekemäni työ on hyvin sesonki painotteista ja sekä työn määrä että nostettavan palkan määrä voivat vaihdella hyvinkin paljon jopa 
kahtena peräkkäisenä kuukautena. Yrittäjyyden alkupuolella olevana ja yrityksen vakavaraiseksi saamiseksi kustannusten nousu tottakai pelottaa sillä jo 
ensimmäinen vuosi on ollut monia mutkia ja yllättäviä käänteitä täynnä, jotka ovat myös huojuttaneet yrityksen budjettia huomattavasti.
Yel maksut hyötyyn nähden kohtuuttomat pienyrittäjälle, joka pystyy itsensä kuitenkin työllistämään riittävällä toimeentulolla. Rahkeet ei kuitenkaan riitä 
kovin kummoiseen varautumiseen eläketuloja ajatellen. Ja nyt jo maksut sillä tasolla, että tingittävä tulevaisuudesta näillä lakisääteisillä on, ennemmin 
yrittää satsata tulevaisuuteen jollain puskurirahastolla. Pienyrittäjyys kuolee liiallisen taloudellisen kuorman alle!
Aavistan, että kaakelia tulee niskaan
Toivottavasti ei mene läpi. Yrittäjäien määrä tulee laskemaan ja hinnat nousemaan.
Onhan se tosi hölmöä että käytännössä yrittäjät saavat itse päättää paljonko maksavat yel-maksua. Tunnolliset fiksut yrittäjät maksavat isompaa maksua ja 
välinpitämättömät yrittäjät minimiä. Vuodessa ero maksuissa on tuhansissa euroissa, joten minimiä maksava yrittäjä saa jo jonkinlaista kilpailuetuakin, mutta 
kärsii sitten sairastuessa tai viimeistään eläköityessä.
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tämä tuleva muutos on vain tapa nyhtää yrittäjiltä lisää rahaa. Pidetäänkö meitä tyhminä? Inhoon tuollaista holhoamista. Itsekin yli 30 vuotta yrittäneenä jouduin 
toiminimen aikaan maksamaan itselleni isompaa YEL:liä, mutta nyt osakeyhtiön aikana haluan itse päättää mitä maksan. Tämä uuudistus ei ainakaan innosta 
jälkipolvea jatkamaan työtäni.

Hallituksen esityksen 102/2022 kohdan 4.2.1. tutkimuksen mukaan "alivakuuttaminen" lisää nuorten yritysten liikevaihtoa ja palkkakuluja sekä vanhempien yritysten 
sijoitusvarallisuutta. On erikoista politiikkaa pyrkiä vähentämään yritysten liikevaihtoa, palkkausta ja varallisuutta.

en ole koskaan kuulunt Yellin piiriin.
Vasemmisto muiden taskuilla, ei mitään uutta auringon alla.

Nään sen positiivisena asiana kun liian paljon on yrittäjiä jotka eivät nää että eläkeellä tarvitaan rahaa....se on kuitenkin vähintää puolet mitä on 
ansainnut palkkaa.
Eläkeikä tulee erittäin nopeasti ja eläkeet on kuitenki suhteellisesti pieni verattuna palkka tuloon.
Eläkemaksujen pitää olla tasa-arvoiset eli samalla maksulla sama Eläke. Eläkkeitä pitäisi pienentää ,koska nyky eläkkeen saajat eivät ole eläkkeistään tarpeeksi 
maksaneet. Rahat eivät riitä niihin.
älkää nostako kuulja

Uudistus olisi omassa tapauksessani erittäin huono: olen varautunut eläkeaikaan myös omatoimisesti ja tietoisesti olen valinnut matalan Yel-työtulon.

Ei pitäisi suuremmiN vaikuttaa minuun

Työtulon tulisi vastata sitä palkkaa, jonka todellisuudessa saa tai jota saisi vastaavassa palkkatyössä. Jos nostaa hyvin pientä palkkaa, voisi ajatella, olisiko valmis 
työskentelemään ko. palkalla toisen palveluksessa samoilla työehdoilla. Osa nostaa palkkaa mieluummin osinkoina, mutta jos eläkemaksuja ei maksa riittävästi, ei voi 
olettaa saavansa paljoa eläkettäkään. Toki, jos yrittäjyys ei tuota edes omaa palkkaa, niin kannattaako ko. yritystä jatkaa?
Huoli taloudellisesta pärjäämisestä eläkkeelle jäädessä on suuri
Vaikka maksaisin todellisen vuosituloni mukaisesti YEL:ä en saisi samaa eläketurvaan kuin normaali työntekijä samalla vuositulolla. YEL maksu on suhteessa 
kohtuuton verrattuna työntekijän eläkemaksuun / turvaan.

Jotain olen uudistuksesta kuullut ja ollut kauhuissani. Joka kuukausi ei pysty kunnollista palkkaa nostamaan ja jos on pakko syytää ne vähäisetkin voitot yrityksestä 
eläkeyhtiöiden taskuun, niin harkinnassa on yritystoiminnan lopettaminen kivijalkaliikkeen osalta.

Asianmukaisen noston ymmärrän,kovin suurta en.

Vaikea sanoa, kun en ole tutustunut asiaan.
Yel-maksut ovat nytkin suuria, jos aikoo kartuttaa eläkettä.
Toisaalta, jos sairastut, niin tietyiltä osin yel raamittaa sairauspäivärahat.
Uudistuksen tulee vastata paremmin yrittäjän tarpeisiin. Nyt se on lähinnä naurettava, jonka vuoksi iso osa varsinkin pienempien yrittäjien omistajista 
jättää sen minimiin.
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Uudistus on tarpeellinen. Yrittäjien on enemmän kannettava vastuuta myös omasta eläkkeestään. "Mersuja ja leluja ostetaan, mutta minimi YEL:llä
mennään" -mentaliteetti pitäisi saada muutettua vastuutakantavaksi. Toki jotakin rajaa maksun suuruudellakin pitäisi olla - esim 100.000 yrittäjätulosta 
menee jo veroinakin ihan liikaa yhteiseen kassaan.
Tässä hyvä esimerkki aiheesta, mistä Savon yrittäjät voisi järjestää webinaarin.

Maksut ovat jo nyt korkeat eläkekertymään verrattuna, ei maksujen korotuksia!
En ymmärrä uudistuksen pointtia.Miksei yrittäjä itse saa päättää millä tavalla eläkkeensä ja sosiaaliturvansa kerryttää.Yel ei järjestelmänä ole paras 
mahdollinen.Itse kerrytän eläkettä muilla tavoin.Myös sairastumisen varalta olen varautunut muutoin.
Yel maksut nousevat. Ei hyvä.

AIVAN JÄRETÖN UUDISTUS - VIEDÄÄN PIENYRITTÄJÄ ENTISTÄ SUUREMPAAN AHDINKOON. Ja tämä on oma että asiakkaitteni kanta. Toivon 
etten itsekin joudu laita pilliit pussiin tämän takia ja moni pienyrittäjä ja nämä vähän isommatkin sanovat että ollaanko sitten enää yrittäjiä - kun joku muu 
taho määrittää mitä sinä hankit ja sen perusteella eläkemaksut. Moni on sijoittanut esim asuntoon ja siitä syystä maksaa eläkettä vähempi kun kts että 
kodissa on rahat paremmassa tallessa kuin vakuutuyhtiön hallussa, tiedostaen kuitenkin sen että yel maksu vaikuttaa sairaspäivärahan suuruuteen, 
itsekin tämän kokeneena - mutta kuitenkin pienempi paha kuin se että joku pakottaa ottamaan sellaisen vakuutuksen joka ei vastaa lähellekään totuutta, 
nähtiin korona aikana mitä tämä tarkoitti. Vakuutusyhtiö surutta pistää perintään -ei löydy inhimillisyyttä ja vaikea on monenkin siitä suosta nousta kun on 
sinne kerran uponnut yel maksujen kanssa. Tämä on yrittäjä järjestölle suuri eteenpäin vietävä asia  ja saada päättäjät ymmärtämään mistä kyse -tämä 
uudistus on susi jo syntyessään. Samalla olisi hyvä ajaa sitä asiaa kun yrittäjä kuolee - että joku lähiomainen saa mahdollisimman nopeasti irtisanottua 
yel vakuutuksen - että vakuutus katkeaisi kuolinpäivään - itse sitä ei enää pysty tekemään ja olen kuulluut että tästä tulee vaikea kädenvääntö yel 
vakuutus yhtiön kanssa.

Eikö yrittäjien kyykyttäminen lopu ikinä

en maksa Yeliä kuin minimin, koska en usko siihen. Yrittäjän tulee tehdä muita ratkaisuja jos mielii saada eläkettä.

hinnat ei saa nousta

On tärkeää, että yrittäjä pakotetaan maksamaan itselleen riittävä/sopiva eläke.

En tiedä uudistuksesta mitään.

Maksan yeliä omasta vapaasta tahdostani ainoastaan minimin. Usein soitetaan ja hätyytellään maksamaan enemmän, jotta eläkekertymä ja 
sosiaaliturva olisi edes kohtuullisella tasolla. En kuitenkaan ole kiinnostunut maksamaan yeliä yhtään enempää kuin tälläkään hetkellä. Olen kuitenkin 
varautunut pahan päivän varalle säästämällä, sijoittamalla sekä muutoin vakuuttamalla. Näillä toimilla oma "sosiaaliturva" on huomattavasti paremmalla 
tasolla kuin yel voi koskaan tarjota. En ole valmis maksamaan tulevaisuudessakaan yhtään enempää pakollisia maksuja kuin tällä hetkellä.
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Tätä lakia ei pidä missään tapauksessa hyväksyä.
Yrittäjät muutenkin joutuvat maksamaan ylimääräisiö maksuja
Itse mieluummin säästän eläkerahastoa kuin maksan yeliä eli huono juttu jos tätä ei itse enää voisi päättää
????
Eläkeläisenä olen vapautettu yellistä

Haluan itse päättää miten sijoitan vähät rahani eläkepäiviäni varten ja YEL maksut eivät kuulu tähän kategoriaan. YEL maksu on oltava yrittäjän itse päätettävissä.

Ei ollut tietoa uudistuksesta.
En oo perehtyny niin ei voi kommentoida

Nykyisessä järjestelmässä on hyvää vapaus. Huonoa on eläkekertymä verrattuna yhtä paljon kuin eläketulo ansaitsevaan palkansaajaan.

Tällä hetkellä eläkeläinen
Jos maksut nousee niin pienennän Yel -eläkettä. Pyrin turvaamaan eläkeajan tulot muilla keinoin.
Palkka ja yel-tulo pitäisi pitää erillään.
Sitten voisi myös nostaa kaikki samat edut pienyrittäjille kuin työntekijöille samalle viivalle.

Korotukset on oltava maltillisia tai muuten moni maksaa eläkemaksuja minimi määrän eli ei nosta palkkaa vaan muita etuuksia

Uudistus ei saa aiheuttaa sellaista tilannetta, jossa eläkemaksua joutuu maksamaan enemmän kuin mitä yrittäjän palkanmaksu edellyttää/mahdollistaa.
Uudistuksesta pitäisi tiedottaa enemmän koska nyt ei ole mitään tietoa asiasta.

YEL on kallistapa kerätä eläke. On parempia, kuten yhtiön maksama vuosittainen eläkevakuutus. Parempi sijoittaa kiinteistöihin ja nostaa vuokraa eläkepäivinä.

Yhtään enempää en YELiä pysty tällä hetkellä maksamaan, jotta tulos pysyy plussan puolella.

YEL järjestelmä on uudistettava kokonaisuudessaan esim. yksilöllisiksi rahastoiksi, jossa kerätyt maksut ovat otettavissa jossakin määrin käyttöön ja rahasto on 
mahdollisuus siirtää perinnöksi. Ensin kuntoon yrittäjien lomat, työterveyshuolto ja työttömyysturva, ja vasta sen jälkeen yel nostoista voi keskustella.

Lisää tietoa uudistuksesta tarvitaan.

Äkkiseltään ei kuulosta kovin hyvältä uudistukselta. Lisätietoja tarvitaan vahvistamaan käsitystä asiasta.

Aika kovat nuo YEL-maksut jo, minulla yksiyrittäjänä reilusti yli 1000€/kk. Niiden nostaminen varmaan pienentää yrittäjän turvaa palkkatyöläiseen 
verrattuna, ei ole varaa maksaa korkeampaa YEl-vakuutusta. Lisäksi sairauden yllättäessä on ostettava kuitenkin vapaaehtoinen vakuutus YELin
lisäksi jotta elintaso ei romahtaisi em. johdosta. Nämäkin kustannukset ovat jo lähes pakollisia, vapaaehtoisissa 14 vrk omavastuu sairastapauksissa 
pääsääntöisesti, toisin kun palkkatyöläisellä. Ollaan aika paljon heikommassa asemassa kuin työtekijä.
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maksut ei saa nousta kohtuuttomiin
YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus. Sillä määritellään vuosien ja vuosikymmenien työn tulos eläkeajaksi. Yrittäjäjärjestön pitäisi tukea ja olla edunvalvoja tässä 
asiassa - oletteko? Nykyinen YEL-eläkkeen lähes vapaa myyntijärjestelmä on Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan melkoinen fiasko. Palkansaaja on lain asettamana 
paremmassa asemassa kuin hänelle palkkaa maksava yrittäjä. Kannustan vahvasti lakia, joka määrää yrittäjää maksamaan työaikanaan riittävää eläkevakuutusmaksua. 
Vuosikymmenien aikana olen nähnyt kokemuspohjaisesti ja tiedän kuinka ne ns. vapaat rahat osataan hupeloida. Siihen ei riitä peruste: En minä niitä rahoja haudassa 
tarvitse!
Mielelläni maksaisin enemmän jos kilpailu ei olisi niin kovaa. Nyt "säästetään" mm. YEL maksusta
Viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut todella vähän vakuutusyhtiöiden järjestämiä koulutustilaisuuksia tulevista muutoksista, joten ihan on mennyt tämä asia ohi, vaikka 
näin tärkeästä asiasta on kyse. On voinut olla jotain spostissa, mutta hukkunut muiden postien joukkoon. Kaipaan todella ihan paikan päällä järjestettäviä koulutustilaisuuksia 
ajankohtaisista ja tulevista asioista, että asiantuntijoilta voisi sitten kysyä lisää. Tällaisia järjesti mm. Lähitapiola ”ennenvanhaan”!
YEL-rajan nousu pistää miettimään yritykseni kannattamattomuutta muiden kustannuksien nousun ohella.
Huono idea pienituloisille yksin yrittäjille
YEL-myyjän sanoin, "näitä rahoja et tule koskaan enää näkemään"
Minulle tuottaa vaikeuksia maksaa se alinkin yel maksu. Ahdinko vain pahenee jos eläkemaksut nousee.
Yrittäjänä koetan säästää tileille sen minkä yel vakuutus erotus on
Yrittäjäeläkkeen nimi on varsinkin nuorille yrittäjille kaukainen ja epäselvä käsite, nimen pitäisi ollakin yrittäjän sosiaaliturva, sillä enemmän yel-perustetta käytetään 
vanhempainrahan, sairuspäivärahan, tapaturmakorvauksen yms. perusteena, jolloin olisikin suotavaa, että yel-työtulo olisi kohtuullisella tasolla. Osaksi yrittäjille 
kompensoituu yel-maksujen nousu sillä, että verotuksessa tämä on vähennyskelpoinen, joten veroja siten maksetaan vähemmän ja raha tulee osittain tuolta.
Ei jaksa enää edes seurata uutisia ko. aiheesta, kun ahdistaa koko asia. 
Sen verran tutustun aina kunkin vuoden uudistukseen, mitä asiakkaiden kanssa tarvitsemme.
Tuntuu, että yrittäjiä halutaan rokottaa joka välissä.
Ohan älytöntä jos maksut nousee. Jo tällä hetkellä maksetaan maksimi mihin pystyy. Se tulee vaikuttamaan työn hintaan.
Luulen että ei koske minua

ei kiinnosta kun siihen ei voi mitenkään vaikuttaa kuten ei edellisiinkään muutoksiin.(esim. vapaaehtoinen eläkevakuutus, sekä  vapaaehtoinen 
tapaturmavakuutus joka on sidottu yeliin)

Kyllä yrittäjiä taas viedään, mikään ei näköjään riitä

Milloin alle köyhyysrajan jäävät yksinyrittäjät huomioidaan alati nousevien pakollisten kulujen kurimuksessa?

Vaikuttaa todella huonolta uudistukselta. En ollut kuullut tästä aiemmin vaikka seuraan kyllä muuttuvia tilanteita huolellisesti. Toivotaan ettei maksut nousisi 
kohtuuttomasti.

YEL maksu on palvelualalla yksi suurimmista eristä. En ole valmis laittamaan siihen rahaa tämänhetkistä enempää.
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Jos nostetaan eläkemaksuja niin nostetaan samalla alv-alaraja viitenkymmeneen tuhanteen.
On sitten mahdollisuus maksaa.

YEL-maksut ovat jo nykyisellään aivan liian suuret. Maksetaan miltei pienintä mahdollista, ei mitään mahdollisuutta maksaa enempää.

Mikä uudistus?
Suotta tässäkin asiassa ahnehditaan,entinen pohja jo riittävän hyvä.

Yrittäminen ei tule jatkumaan, mikäli hinnat jatkavat nousemista. Tällä hetkellä työskentelen harrastuksen vuoksi, koska palkkaa ei pysty enää nostamaan.

Kohtuuttomat maksut heikentävät erityisesti naisten eläkettä
Harmi...
Toivon, että se ei mene läpi.

Olen  eläköitymisiässä ja tiedän kokemuksesta, ettei alkuvuosina (aloitin yrittäjänä 1984 täysin tyhjätaskuna 25 vuoden iässä)) ollut mitään mahdollisuutta maksaa itselle 
yelliä riittävästi, mutta vuosikymmeniä tehneenä tiedän myös sen, että olisi ollut jossakin vaiheessa mahdollista maksaa hieman enemmän yelliä kuin mitä maksoin. 
Jos aiotte nostaa YEL-Maksua, niin Yel-maksuun pitäisi saada joku porkkana, esim. säästösummakertymä jokaisesta yel-maksusta joka palautettaisiin ajallaan 
kertamaksuna hlölle, joka jää eläkkeelle, niin että yrittäjät olisivat halukkaita maksamaan enemmän sitä yeliä ja jopa halukkaita jäämään eläkkeelle oikeaan ja parhaaksi 
katsomaansa aikaan. 
Nykyisessä elämän tilanteessa näen, että miettikää tarkkaan, mitä maksuja vielä aiotte korottaa, sillä ei tuollainen rahan kylväminen päättäjien puolelta, niin kuin 
koronatilanteen alussa nähtiin, pyyhitä pois mielestä noin vain, silloin oli päättäjät löysin rantein liikenteessä, ja tiedän, että jos oli riittävän röyhkeä ja ahne, niin rahaa kyllä 
jotkut osasivat kerjätä ja löyhäpäät sitä antoi ilman suurempia oman tunnon tuskia. Yrittäjät jotka ovat selvinneet ilman avustuksia, ovat laittaneet itsensä likoon, tehneet työtä 
vuorotta ja saaneet tämän vaikean ajan  yli yrityksensä tuotua, niin älkää enää rankaista heitä, jotka ovat mahdollistaneet teidänkin palkat, PÄÄTTÄJÄT.

En osaa sanoa..
Kuulin vuosi-pari sitten yhdeltä entiseltä kansanedustajalta kuuluvamme siihen ikään jotka eivät pääse enää eläkkeelle. Pidin sitä höpönä, mutta se taitaa sittenkin toteutua
😬

Nyt vasta kuulin asiasta ensimmäistä kertaa!!
Suomi tarvitsee kiireesti uusia yrittäjiä entisten eläköidyttyä, uudistukset jotka huonontavat yrittäjyyttä tai yrittäjän tulevaisuutta tai eläkettä ei todellakaan olisi 
Suomella varaa tehdä yhtään !!!

Mitä saa, jos maksaa enemmän, lisääkö se jotenkin eläketurvaa

kyllä ei tarviis maksut nousta yhtään.

Katastrofi monille jo muutenkin tiukilla eläville ja aloitteleville yrittäjille. YEL on kautta aikojen suurin vedätys yrittäjiä kohtaan tässä umpisosialistisessa 
demariparatiisissa.
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En ole vielä perehtynyt asiaan ollenkaan
täytyy tutustua
Miksi pitää nostaa YEL?
Jos eläkemaksuja merkittävästi nostetaan niin joudun vakavasti harkitsemaan yrityksen lopettamista.
Missään tapauksessa yel maksut eivät saa nousta, niistä ei hyödy kukaan koskaan!
Meitä taas rankaistaan
Ei hyvä
Yrittäjän tulisi saada valita oma eläketasonsa jatkossakin. Nykyinen hinta on kohtuuton hyötyyn nähden, joten maksan vapaaehtoista eläkevakuutusta maksimi määrän per 
kk
Yrittäjyys tulee vähenemään!!!
Yrittäjällä on ihan riittävästi suuria laskuja jo ennestään. Itselläni tarkoitus nyt nostaa YELiä, mutta mitenkähän asian kanssa oikein mahtaa käydä nyt uudistuksen myötä.
Yrittäjän vapautta rajoitetaan.
Ei yhtään lisää pakkomaksuja pienyrittäjille.
-
Olen tainnut huonosti seurata eläkeasiaa enkä ollut huomannut tätä. Itselle ei tuottane ongelmaa, mutta on varmasti pienituloisia yrittäjiä, joille ei enää enempää 
kustannuksia tarvitsisi sälyttää. Ei ainakaan kannusta yrittäjyyteen uusia halukkaita.
En tiedä siitä vielä mitään, joten hyvä että asia tuli esille.
YEL-maksua ei saa enää korottaa!! Varsinkin pientä palkkaa yrityksestä nostaville yel on kohtuuton jos maksaa esim 30 000 euron mukaan!
Muutokset herättävät suurta huolta.
Aloittavan yrittäjän asema uudistuksessa, jossa työmäärän, kannattavuuden ja kassatilanteen kanssa voi tulla hyvinkin suuria eroja siihen mikä on edes mahdollinen Yel
maksu minkä yrittäjä voi maksaa. Voi siis tulla tilanteita, joissa aloittavan yrittäjän toiminta päättyy maksuvaikeuksiin YEL vakuutuksen tason ollessa aivan liian korkea. 
Eri kokoiset ja erialueilla toimivat yritykset. Kilpailutilanteen vaikutus. Miten nämä huomioidaan?
Eläkesäästöä ja varautumista yrittäjät ovat voineet tähän asti tehdä myös muulla tavoin ,kuin YEL vakuuttamalla. 
Lisäksi huomioitava eri asema palkatulla toimitusjohtajalla vs. osakeomistaja asemassa olevaan toimitusjohtajaan. Eli tässä yrittäjät, jotka kantavat todellisen riskin 
rinnastetaan palkattuihin toimitusjohtajiin. Pienisä osakeyhtiöissä toimitusjohtajien työtehtävät todellisuudessa kuitenkin eroavat huomattavasti toisistaan. 
Lisäksi toiminimi yrittäjät, eli sielläkin hajontaa on tehtävien määrässä, yritysten kokoluokissa yms.
Lähtökohtaisesti uusitus vaikuttaa tähtäävän siihen, että nuoremmat yrittäjät maksavat kohonneilla Yel maksuilla maksetaan nykyisten eläkeläisten eläkkeitä, kun 
vastaavaan aikaan osaaja pula ja sekä kohoava eläkeikä raja vaikuttaa siltä , että mitä nuorempi yrittäjä, niin ei tule koskaan näkemään näitä rahoja, jotka Yel vakuutuksesta 
maksetaan. saati pääsemään eläkkeelle.
Eläkevakuutusyhtiöt arvioidessaan työtulotasoa voivat ottaa tiukan linjan, joka voi aiheuttaa jollekin osalle yrittäjistä tiukan tilanteen. 
YEl tason selvittämiseen säännöllisesti tulee menemään entistä enemmän aikaa, joka on yrittäjä näkökulmasta usein aivan hukka aikaa ja tuottamatonta ajan käyttöä. 
Lisäksi yritysten tuloskehitykset ja sitä kautta yrittäjien nostamien palkkojen määrä ei läheskään aina vuosittain ole samat.
Mahdollisesti nousevat Yel tasot laskevat vastaavasti yhteisöveron kantoa tai yrittäjän rahapalkan määrää, joka tässä tilanteessa, joissa kustannukset muutenkin rajusti 
nousevat on aika hankala yhtälö.
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Kyllä asiaan kannattaa paneutua perusteellisesti. Eläkemaksut pitää olla verovähennyskelpoisia. Eläkkeen pitää olla sellainen, että niillä tulee hyvin toimeen.

En tiedä siitä mitään.

Täysin tarpeetonta holhousta yhteiskunnalta. Jokainen yrittäjä vastaa itse omasta tekemisestään, samoin lakisääteisen eläkevakuuttamisensa tasostaan.

Uhkana kovasti kasvavat YEL-maksut, koska aiempi järjestelmä on ollut (vuosikymmeniä?) huono verrattuna esim. vastaavaan TyEL- tai MyEL-
järjestelmään.
Myönteistä se, että tulevaisuudessa yrittäjäeläkekin olisi kohtalaisen hyvä.

Ei ole varaa maksaa enempää YEL-maksuja, toiseksi alin taso kuusi vuotta peräkkäin.

Voi saatana

Ei ole mielipidettä kun en ole perehtynyt asiaan.

Kyllä jos tuo menee läpi niin moni pienyrittäjä joutuu tosi ahtaalle jopa lopettamaan toimintansa koska kulut on kasvaneet muutenkin roimaa tahtia

Ei tiedä

ei missään nimessä näitä täysin harkitsemattomia pakkopullajuttuja enää.

Uusi asia

Yksinyrittäjille ja alkaville yrittäjille on tietysti hyvä, että eläkettä alkaisi kertyä riittävästi. Mutta maksuja jos paljon nostetaan nykyisestä, on olemassa se 
vaara, että Yel-eläkettä ei oteta, vaikka se pitäisi olla. Esimerkiksi nykyään osakeyhtiössä voidaan työtuntimäärää vähätellä, jos omistajia on useita ja osa 
käy työn ulkopuolella töissä.



5. Olen

Vastaajien määrä: 361
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5. Toimiala

Vastaajien määrä: 371
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Vastaajien määrä: 359
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7. Mikä on yrityksesi yhtiömuoto?

Vastaajien määrä: 359
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8. Yrityksen kotipaikkakunta

Vastaajien määrä: 358
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8. Yrityksen kotipaikkakunta

Vastaajien määrä: 358

Teollisuus Kauppa Rakentaminen Palvelut

n Prosentti n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä

Iisalmi 4 8,9% 5 9,8% 5 11,3% 20 9,3% 34

Joroinen 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 3

Kaavi 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 3 1,4% 4

Keitele 1 2,2% 2 3,9% 0 0,0% 4 1,9% 7

Kiuruvesi 2 4,5% 2 3,9% 1 2,3% 8 3,7% 13

Kuopio 13 28,9% 20 39,2% 18 40,9% 104 48,4% 155

Lapinlahti 8 17,8% 1 1,9% 1 2,3% 15 7,0% 25

Leppävirta 4 8,9% 4 7,8% 0 0,0% 6 2,8% 14

Pielavesi 0 0,0% 3 5,9% 1 2,3% 6 2,8% 10

Rautalampi 1 2,2% 1 2,0% 2 4,5% 5 2,3% 9

Rautavaara 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1

Siilinjärvi 0 0,0% 5 9,8% 8 18,2% 9 4,2% 22

Sonkajärvi 0 0,0% 0 0,0% 3 6,8% 6 2,8% 9

Suonenjoki 3 6,7% 1 2,0% 3 6,8% 5 2,3% 12

Tervo 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 1

Tuusniemi 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 2

Varkaus 4 8,9% 3 5,9% 1 2,3% 13 6,0% 21

Vesanto 0 0,0% 1 2,0% 1 2,3% 3 1,4% 5



Teollisuus Kauppa Rakentaminen Palvelut

n Prosentti n Prosentti n Prosentti n Prosentti Yhteensä

Vieremä 2 4,4% 1 2,0% 0 0,0% 5 2,3% 8

Muu 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Yhteensä 45 51 44 215 355


