YRITTÄJIEN
TYÖTTÖMYYSKASSA

SÄÄNNÖT

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan säännöt 1.9.2016 alkaen.
Säännöt on hyväksytty kassan kokouksessa 18.5.2016 ja Finanssivalvonta on vahvistanut ne 1.7.2016.
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1 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1§

Yleistä
Kassan nimi on Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa, josta käytetään lyhennettä AYT-kassa.
AYT-kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue on koko maa.
AYT-kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten etuuksien sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien järjestäminen jäsenilleen.
AYT–kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

4

AYT säännöt

2 LUKU

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS

2§

Jäsenyys
AYT-kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.
Yrittäjänä pidetään työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettua henkilöä, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan
yritystoiminnasta saatavaan tuloon.
Jäseneksi hyväksyttävän henkilön yrittäjätoiminnan on oltava laajuudeltaan työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:ssä säädetyn mukaista.
Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

3§

Jäsenyyden hakeminen
AYT-kassan jäsenyyttä koskeva kirjallinen hakemus on toimitettava AYT-kassaan.
AYT-kassan jäseneksi hyväksyy kassan hallitus tai kassanjohtaja.

4§

Jäsenyyden alkaminen
AYT-kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jona kirjallinen hakemus on saapunut jäsenhakemuksen toimituspaikkaan,
edellyttäen että jäsenmaksut on maksettu mainitusta ajankohdasta lukien. Jos jäsenmaksut on maksettu vasta
hakemuksen saapumista myöhäisemmästä ajankohdasta lukien, kassan jäsenyys alkaa tästä päivästä.

5§

Jäsenmaksut
AYT-kassan jäsen on velvollinen maksamaan jäsenyysajaltaan jäsenmaksua.
Jäsenmaksun määrä on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus jäsenen valitsemasta jäsenmaksun perusteena olevasta
vakuutustasosta. Kassan maksamiin etuuksiin oikeutetun kassan jäsenen etuuden määrä riippuu jäsenen valitsemasta vakuutustasosta eri
etuuslaeissa säädetyllä tavalla.
Jäsenen valitsema vakuutustaso voi olla enintään yhteenlaskettuna yrittäjää koskevan eläkejärjestelmän mukainen vuositulo, eli YEL- ja MYELeläkevakuutuksen vahvistetun vuosityötulon sekä jos on kyse TyEL –vakuutetusta osaomistajasta, TyEL-vuosiansion suuruinen.
Siltä osin, kun valittu vakuutustaso on sidoksissa YEL- tai MYEL-vakuutukseen, valittua vakuutustasoa päivitetään automaattisesti vuosittain
1.1. lukien työntekijän eläkelain 96 §:n 1 momentissa tarkoitetulla palkkakertoimella, ellei jäsen ole ilmoittanut, että hänen valitsemaansa
vakuutustasoa ei saa päivittää automaattisesti.
Työttömiltä jäseniltä peritään jäsenmaksu, joka on 25 % kassan alimmasta jäsenmaksutasosta (”perusmaksu”) työttömyyttä seuraavan
kuukauden alusta lukien.
Ajalta, jolloin yrittäjän eläkevakuutus on äitiysloman, varusmiespalveluksen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi lakkautettu tai alennettu pienemmäksi kuin työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:ssä on säädetty, peritään jäsenmaksuna perusmaksu, joka on 25 % kassan alimmasta
jäsenmaksutasosta.
Kassan alimmalla jäsenmaksutasolla tarkoitetaan jäsenmaksua, joka peritään jäseneltä, kun hän on valinnut kassaan alimman mahdollisen
työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:n mukaisen vakuutustason, jolla yrittäjän työssäoloehto kertyy.
Jäsen siirretään perusmaksun piiriin hänen esittämänsä pyynnön perusteella pyyntöä seuraavan kuukauden alusta.
Perusmaksu kestää siihen saakka, kun peruste on voimassa. Selvitys perusmaksuperusteen voimassaolosta tulee kuitenkin toimittaa kassalle
pyynnöstä vuosittain. Selvityksen perusteella perusmaksun laskutusta jatketaan tai palataan valitun palkkakertoimella korotetun vakuutustason mukaiseen laskutukseen.
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6§

Jäsenmaksujen maksaminen
Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä jäsenen valinnan mukaisesti. Kassan hallituksen päätöksellä jäsenmaksuja
voidaan laskuttaa myös 12 erässä jäsenen niin halutessa. Valittujen maksuerien eräpäivät ovat helmikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa ja elokuussa
kunakin kalenterivuotena siten kuin kullekin jäsenelle erikseen ilmoitetaan. Kahdentoista maksuerän osalta eräpäivät ovat kuukausittain.
Kesken vuotta liittyneiden osalta maksuaikataulua noudatetaan liittymisvuonna soveltuvin osin.
Jäsenmaksu maksetaan pankin välityksellä työttömyyskassan tilille.
AYT-kassalla on oikeus periä erääntynyt kassan jäsenmaksu kassan maksamista veronalaisista etuuksista suoraan etuuksien maksamisen
yhteydessä.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan jäsenmaksuja,
jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.
Mikäli jäsen on maksanut jäsenmaksuja aiheetta tai määrältään liian suurena, jo maksettuja jäsenmaksuja voidaan palauttaa pyynnöstä.
Mikäli aiheeton- tai liikamaksu johtuu siitä, että jäsen on virheellisesti ilmoittanut jäsenyyteen liittyviä seikkoja tai on jättänyt ilmoittamatta
siihen liittyviä muutoksia, palautus tehdään korkeintaan kahdeltatoista pyyntöä edeltävältä kuukaudelta. Alle 20 euron palautuksia ei tehdä.

7§

Eroaminen
Jos jäsen haluaa erota AYT-kassasta, on hänen toimitettava kassaan kirjallinen eroilmoitus.
AYT-kassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

8§

Kassasta erottaminen
AYT-kassan kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen,
1
2
3

joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja,
joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan, koulutustuen tai muun kassan maksaman etuuden saantiin
tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan, sekä
joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

AYT-kassan kassanjohtaja voi erottaa jäsenen kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut on maksamatta,
jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja näissä säännöissä määrätyn ajan kuluessa.
AYT-kassan kassanjohtaja voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta,
joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.
Päätökseen, jolla kassa on erottanut jäsenensä tai hylännyt jäseneksi pääsyn, voidaan hakea muutosta työttömyysturvalain 12 luvun mukaisesti.

9§

Toisesta kassasta AYT-kassaan siirtyminen ja uudelleen liittyminen
Jos henkilö toisesta yrittäjäkassasta erottuaan kuukauden sisällä liittyy AYT-kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen
työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa.
Jos eronnut tai erotettu jäsen hyväksytään uudelleen AYT-kassaan jäseneksi, hän ei saa lukuun ottamatta kassasta toiseen siirtymistä,
laskea hyväkseen aikaisempaa työssäoloaikaansa tai jäsenenä oloaikaansa.
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3 LUKU

KASSAN HALLINTO

10 §

Kassan kokous
AYT-kassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Varsinainen kokous pidetään vuosittain viimeistään
toukokuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.
Kassan kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus. Kutsu kassan kokoukseen on toimitettava
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kassan internetsivustolla osoitteessa www.ayt.fi.
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on pidettävä vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta kassan
jäsenten nähtävinä AYT-kassan toimistossa.
Kassan kokouksessa on kullakin läsnäolevalla kassan jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei voi edustautua. Äänten mennessä tasan
ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys arvalla. Muutoin päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

11 §

Kassan kokouksen tehtävät
AYT-kassan varsinaisessa kokouksessa on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus,
vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,
päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja talous antavat aihetta,
päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle,
määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
toimitettava hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä sekä tilintarkastajien vaali.
määrättävä jäsenmaksun perusteet
päättää hallituksen koosta
päättää kassan sijoitustoiminnan periaatteista
käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

12 §

Kassan ylimääräinen kokous
AYT-kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:
1
2
3

kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat, tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on valvontaviranomaisen toimitettava kutsu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei saa kokouksessa ottaa lopullisesti päätettäviksi.
Ylimääräisen kassan kokouksen kutsuu koolle kassan hallitus noudattaen samaa menettelyä kuin varsinaisessa kassan kokouksessa.
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13 §

Kassan hallitus
Kassan hallitukseen kuuluu kassan kokouksen päätöksen mukaisesti neljä - kuusi jäsentä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja,
sekä yhtä monta yleisvarajäsentä, joiden kaikkien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.
Yleisvarajäsenet kutsutaan varsinaisen jäsenen estyessä kassan kokouksen arpomassa kutsumisjärjestyksessä.
Yleisvarajäsenillä on arvotun aloituskutsumisjärjestyksen jälkeen kuitenkin kiertävä kutsujärjestys kokouksittain, siten,
että ensimmäisessä kokouksessa kutsujärjestyksessä ensimmäinen varajäsen siirtyy seuraavassa kokouksessa kutsujärjestyksessä viimeiseksi
ja muut siirtyvät kokouksittain kutsujärjestyksessä yhden sijan eteenpäin.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on vuosi. Toimikausi alkaa varsinaisen kassan kokouksen jälkeen ja
kestää seuraavaan kassan varsinaiseen kokoukseen asti.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus voi valita työvaliokunnan, jonka tehtävistä se määrää erikseen.
Hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan erotessa tai menettäessä kelpoisuuden jatkaa tehtävässä, täydennetään hallitusta
seuraavassa kassan kokouksessa käytävässä vaalissa. Siihen asti varajäsenet osallistuvat kassan hallituksen toimintaan.

14 §

Hallituksen toiminta
AYT-kassan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä yli puolet hallituksesta on paikalla.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys
arvalla. Muutoin asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

15 §

Hallituksen tehtävät
AYT-kassan hallituksen tehtävänä on:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja
sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,
huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
kutsua koolle kassan kokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat,
antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet
tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäviksi,
huolehtia kassan kokouksessa päätettyjen asioiden toimeenpanosta,
laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio ja tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,
laatia kassalle sijoitussuunnitelma ja päivittää sitä vuosittain,
päättää lainojen ottamisesta
määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,
ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja päättää hänen työsuhteensa ehdoista ja yleensäkin päättää kassan henkilöstöpolitiikan perusteista,
edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten suuntaan ja
päättää kaikista muista kassan asioista, joita laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä tai hallituksen päätöksellä ei ole määrätty kassan
muiden hallintoelinten tai toimihenkilöiden hoidettaviksi.

Hallituksella on oikeus tehdä AYT-kassan sääntöihin lainsäädännön muuttumisesta johtuvat tekniset muutokset.
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16 §

Kassanjohtaja
AYT-kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.
Kassanjohtajan tehtävänä on:
1
2
3
4
5
6
7

ohjata ja valvoa työttömyyskassan käytännön toimintaa,
huolehtia taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,
valmistella hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen ja työvaliokunnan päätökset
ottaa ja erottaa kassan toimihenkilöt ja työntekijät ja päättää heidän työsuhteisiinsa liittyvät asiat hallituksen määrittämän
henkilöstöpolitiikan mukaisesti ja toimia kassan koko henkilöstön esimiehenä,
ottaa ja erottaa kassan jäsenet
antaa jäsenelle huomautuksen tai varoituksen tai erottaa kassan jäsenen 8 §:ssä mainituissa tilanteissa
edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden tahojen suuntaan
sekä hoitaa muut hallituksen kulloinkin määräämät tehtävät.
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4 LUKU

TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

17 §

Tilintarkastajat
AYT-kassalla on kaksi tilintarkastajaa ja heillä varamiehet.
Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö.
Jos tilintarkastajaksi on valittu yhteisö, varamiehiä ei valita.
Jos tilintarkastajan toimi tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos tilintarkastaja menettää kelpoisuutensa toimia työttömyyskassan
tilintarkastajana, varamies toimii tilintarkastajana kunnes uusi tilintarkastaja valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

18 §

Tilinpäätös
Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja
toimintakertomuksen. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan kokousta.
Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen
sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

19 §

Tasoitusrahasto
AYT-kassalla on tasoitusrahasto, johon siirretään vuotuinen ylijäämä. Tasoitusrahaston muodostamisesta on säädetty työttömyyskassalain 20 §:ssä.

20 §

Sijoitustoiminta
AYT-kassan varat on sijoitettava tuottavasti ja turvatusti siten, että kassan maksuvalmius on turvattu.

21 §

Lainojen ottaminen
AYT-kassan hallituksella on oikeus ottaa lainoja ainoastaan etuuksien maksamista varten, milloin niitä varten ei ole muutoin varoja käytettävänä.

22 §

Vajauksen täyttäminen
Jos AYT-kassan tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään viisikymmentä (50) prosenttia.
Ellei vajausta voida täyttää tasoitusrahastosta, siirretään jäljelle jäänyt alijäämä seuraavan vuoden tilinpäätökseen ja
otetaan huomioon seuraavan vuoden jäsenmaksua määrättäessä.

23 §

Varojen luovutus kassan purkautuessa
Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty,
luovutetaan käytettäväksi kassan jäsenten koulutustoiminnan tukemiseen siten kuin kassan kokous päättää.
Tätä tehtävää varten on perustettava säätiö tai johonkin olemassa olevaan säätiöön erillinen rahasto,
jonka säännöt määrää kassan purkamisesta päättävä kassan kokous.
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5 LUKU

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

24 §

Kassan nimen kirjoittaminen
AYT-kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja
tai muu hallituksen siihen erikseen valtuuttama henkilö.
Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan ja kassanjohtajan tai jommankumman
sekä yhden hallituksen jäsenen nimet aina kaksi yhdessä.

25 §

Jäsenille tiedottaminen
AYT-kassan toiminnasta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön muuttumisesta tiedotetaan kassan jäsenille henkilökohtaisella kirjeellä,
jäsenien keskuuteen leviävissä lehdissä tai kassan internetsivuilla.

26 §

Kassan purkaminen
Jos AYT-kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle valtionavun saamisen edellytyksenä olevan jäsenmäärän,
on kassan ylimääräinen kokous kutsuttava viipymättä päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei,
ja mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä jäsenluvun lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi.
Kassan purkamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan,
että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

27 §

Siirtymäsäännökset
Perusmaksun laskutusta (5 §) sovelletaan 1.1.2015 alkaen kaikkiin niihin jäseniin, jotka ovat vapautettuja 31.12.2014.
Sääntöjen voimaantullessa kassan hallituksena jatkaa ennen sääntömuutosta valittu hallitus
kunnes näiden sääntöjen mukaisesti valitun uuden hallituksen toimikausi alkaa.
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