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MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG

S

yftet med att bli företagare är i allmänhet att uppnå framgång och
oberoende. I en föränderlig och osäker värld är framgången dock inte
garanterad och oftast inte ens beroende av företagarens kompetens,
goda idé eller företagsamhet. Du kan vilja avsluta din företagsverksamhet
till exempel till följd av ändrade familjeförhållanden, för att du inte orkar
eller på grund av skärpt konkurrens. Som företagare har du rätt att göra
dina val och som medlem i AYT-kassan säkerställer du att du själv också
bestämmer om din framtid.

”Jag fick arbeta sju dagar i veckan eftersom köpcentret krävde att alla följde
dess öppettider. Hyran fick jag just och just betald, men jag hade inte råd att
avlöna personal. Nu är jag glad att jag vågade fatta beslutet om att sluta, innan
företagandet hade slitit ut mig. Jag klarar mig nog med dagpenningen men söker
hela tiden aktivt arbete.”

”Tack vare dagpenningen har jag kunnat koncentrera mig på att söka en affärslokal på
min nya boningsort och för närvarande ser det ut som om jag kan fortsätta med min
företagsverksamhet. Lyckligtvis kunde mitt företag stå kvar i handelsregistret under
arbetslösheten, vilket gjorde det lättare och förmånligare att fortsätta verksamheten
efteråt! Även barnen var nöjda, trots att bytet av boningsort var en stor förändring för
hela familjen. Det här var ändå den enda möjligheten att hålla samman hela familjen.”

”Som ingenjör inom IT-branschen upplevde jag flera samarbetsförhandlingar.
Omständigheterna fick mig att bli egen företagare, och den förre arbetsgivaren blev
min uppdragsgivare. Jag har varit egen företagare i flera år nu. Arbetet gör jag som
projekt, och ovissheten om framtiden kommer alltid i projektets slutskede. Hittills har
jag inte behövt någon dagpenning. Ändå vet jag att min familjs uppehälle är tryggat
och att vi kan betala av på bostadslånet även vid arbetslöshet.”
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Varför lönar det sig att
ansluta sig till AYT-kassan?
Genom att höra till AYT-kassan säkerställer du din utkomst under svåra tider.
En anslutning innebär inte en planerad
nedläggning av ditt företag. Man ansluter
sig till kassan därför att det alltid finns
en risk för arbetslöshet, och dåliga tider
kan drabba även den mest framgångsrika
företagaren. Ibland är det även lättare att
fortsätta som företagare när man vet att
en nedläggning av verksamheten inte är
en katastrof för den egna ekonomin. Du
orkar också arbeta mera för företaget när
du vet att ekonomin är tryggad.

Med en försäkringsnivå som motsvarar
en månadslön på 3 000 euro får du som
arbetslös i dagpenning per år ett belopp
som är mer än 10 000 euro större än
den grunddagpenning som FPA betalar.

Om du som medlem drabbas av arbetslöshet kan du planera din framtid i lugn
och ro. Med stöd av arbetslöshetsdagpenningen kan du till exempel studera
till ett nytt yrke och skapa en ny framgångssaga. Medlemsavgiften till kassan
betalar sig mycket snabbt tillbaka vid
arbetslöshet.
Kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen är små, men nyttan kan ändå vara
avgörande för inriktningen av resten av
ditt liv.
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För vem lönar det sig att
ansluta sig till AYT-kassan?
Det lönar sig att bli medlem i AYT-kassan för alla som fungerar som företagare. AYT-kassan är en arbetslöshetskassa för företagare i huvudsyssla
men även för dem som arbetar i familjeföretag och för delägare i företag.
Även om företagets delägare samt sådana företagarnas familjemedlemmar
som arbetar i familjeföretag kan vara löntagare i pensionslagstiftningen,
kan de inte försäkra sig själva, i händelse av arbetslöshet i löntagarnas
arbetslöshetskassa.
FÖRSÄKRA DIG SJÄLV I AYT-KASSAN OM DU ÄR
• en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare och den fastställda
årsinkomsten i din pensionsförsäkring är minst 12 564,00 euro
eller
• företagets delägare eller företagarens familjemedlem och den
bruttoinkomst (ArPL-lön) som du tar ut ur företaget är minst
1 047,00 euro per månad.
Dessutom förutsätts att:
-- du arbetar i det företag i vilket du tillsammans med din familj
eller familjen äger minst 50 procent eller
-- du arbetar i en ledande ställning (ordinarie styrelsemedlem eller
verkställande direktör) i företaget i vilket du själv äger minst
15 procent
-- eller du arbetar i en ledande ställning i företaget i vilket du
tillsammans med din familj eller familjen äger minst 30 procent
Som företagarens familjemedlemmar betraktas inom arbetslöshetsskyddet
i samma hushåll boende äkta hälft eller sambo, barn och barnbarn samt
egna föräldrar och far- och morföräldrar.
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När lönar det sig att ansluta sig till
AYT-kassan?
Det lönar sig att ansluta sig till AYT-kassan när det går bra för företaget.
För att få dagpenning måste du som företagare ha varit medlem i kassan
i minst 15 månader.
OAVBRUTET UTKOMSTSKYDD FÖR DEN SOM BYTER KASSA
Företagare kan försäkra sig i AYT-kassan och löntagare i en löntagarkassa.
Att stanna kvar i fel kassa medför i regel ett avbrott i utkomstskyddet.
Om du övergår från en löntagarkassa till AYT-kassan inom tre månader
från det att du blivit företagare, blir det inget avbrott i ditt utkomstskydd.
Anslutningen ska dessutom ske inom en månad från det att du skriver ut
dig ur den tidigare kassan. Det lönar sig inte för dig som företagare att
stanna kvar som medlem i en löntagarkassa eftersom detta inte genererar
dig rätt till dagpenning och dessutom upphör den redan intjänade rätten
till dagpenning när din företagsverksamhet har pågått i 18 månader.
Om du inte hann ansluta dig genast, gör det nu, så att avbrottet blir så
kort som möjligt. Din rätt till dagpenning som baserar sig på löneinkomst
bibehålls i högst 18 månader efter att du inlett företagsverksamhet. Din rätt
till dagpenning som baserar sig på företagarinkomst börjar när du har varit
företagare och medlem i AYT-kassan i minst 15 månader.
Utkomstskydd vid byte av kassa
Anslutningstidpunkt till AYT-kassan
Löntagardagpenning
Företagardagpenning
Avbrott i utkomstskydd

DATUM NÄR DU
BLEV FÖRETAGARE

1

2

15 mån
3 mån

15 mån

6 mån

12 mån 3 mån

3 18 mån
0 mån

15 mån
6 mån

12 mån

18 mån

24 mån

30 mån

36 mån
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Medlemskapets pris och
dagpenningens storlek
Som medlem i AYT-kassan kan du själv välja den arbetsinkomst som ska
användas som grund för dagpenningen. Utifrån den arbetsinkomst som
du väljer fastställs storleken på både medlemsavgiften och en eventuell
dagpenning. Dagpenning betalas i regel för högst 400 dagar.
Om du har flera företag kan din försäkring i AYT-kassan på sin höjd uppgå
till summan av årsinkomsten i olika pensionsförsäkringar som du har haft i
din företagsverksamhet. Om du till exempel har en FöPL-försäkring för en
årsinkomst på 15 000 euro och en LFöPL-försäkring för en årsinkomst på
10 000 euro, kan din arbetsinkomst i AYT-kassan vara högst 25 000 euro.
Dagpenningen som kassan utbetalar består av en grunddel, inkomstdel
samt eventuellt en förhöjningsdel och barntillägg.
År 2017 är grunddelen 32,40 € och förtjänstdelen 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen upp till
årsinkomsten 36 936 € och 20 procent
av den del som överstiger detta belopp.

Visste du att från AYT-kassan får
du en så stor dagpenning som du
själv har valt?

Dessutom betalar vi för dina barn som är under 18 år och som du har
vårdnad om ett barntillägg som uppgår till 5,23 €/dygn för ett barn,
7,68 €/dygn för två barn och 9,90 €/dygn för tre eller flera barn. Din
dagpenning kan dock uppgå till högst 90 procent av den arbetsinkomst
som ligger till grund för dagpenningen.
En förhöjd dagpenning kan betalas för tiden för en sysselsättningsfrämjande service, till exempel för karriärträning eller arbetskraftsutbildning
som avtalats inom sysselsättningsplanen. Den förhöjda förtjänstdelen
är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din
årsarbetsinkomst överskrider 36 936 €, är den förhöjda förtjänstdelen
25 procent av den del som överstiger detta belopp. Dessutom stöds
deltagande i servicen, undantaget frivilliga studier, med en skattefri
kostnadsersättning som kan vara 9 eller 18 euro per dag.
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EXEMPEL PÅ MEDLEMSAVGIFTENS OCH DAGPENNINGENS STORLEK
2017
Inkomst
€/år

12 564
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
50 000
60 000
100 000
173 625

Medlemsavgift
€/månad
€/år

20,85
28,37
43,78
59,20
70,45
81,70
92,95
115,45
137,95
227,95
393,60

250,27
340,40
525,40
710,40
845,40
980,40
1 115,40
1 385,40
1 655,40
2 735,40
4 723,27

Dagpenning
EUR/dag

39,73
43,98
52,70
61,42
70,15
78,87
84,62
92,37
100,12
131,13
188,20

Dagpenning EUR/år
AYT

FPA

10 329,80
11 434,80
13 702,00
15 969,20
18 239,00
20 506,20
22 001,20
24 016,20
26 031,20
34 093,80
48 932,00

8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00
8 424,00

Du kan behändigt beräkna storleken på din dagpenning på vår webbplats ayt.fi.

Medlemsavgiften 2017 är 3,7 procent av den del av arbetsinkomsten som
valts till grund för arbetslöshetsförsäkringen som överstiger 5 800 euro
upp till en årlig arbetsinkomst på 25 000 samt 2,7 procent på den del som
överstiger detta belopp. Medlemsavgiften räknas per medlemsmånad,
men faktureras i en, två, fyra eller tolv rater per år.
Företagaren betalar inte lagstadgad Du kan vid behov ändra
arbetslöshetsförsäkringspremie på sina försäkringsnivån i AYT-kassan.
inkomster. Företagarens utkomstskydd, i
motsats till löntagaren, täcks i sin helhet
av medlemsavgifterna. Observera dock
att medlemsavgiften i AYT-kassan är helt avdragbar i beskattningen, så
priset på försäkringen är tämligen lågt i jämförelse med den potentiella
nyttan!
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JANNES BERÄTTELSE: ”JAG LÄT INTE FÖRETAGANDET FÖRSTÖRA MIN HÄLSA”

Nytt yrke med dagpenning
”När jag började som egen företagare inom skogsbranschen tecknade jag
en FöPL-försäkring för samma belopp som jag tidigare fått i lön. Värdet
på mitt arbete minskade ju inte på grund av att jag blev företagare. När
det var dåliga tider sved det att betala FöPL-avgiften, men jag ville inte
köpslå om min sociala trygghet.
Jag hade haft företaget i flera år när jag fick ont i knäna på grund av
felaktiga arbetsställningar. Ofta åkte jag till jobbet med hjälp av smärtstillande medicin och blev sjukskriven på grund av smärtor. Om jag
hade varit tvungen att fortsätta mitt arbete hade jag troligen fått lida av
smärtorna resten av mitt liv.
Efter några månaders sjukskrivning beslöt jag mig för att lägga ner företaget och blev istället arbetslös. Sysslolöshet passar inte mig och därför
började jag söka utbildning. Jag kom in på en utbildning till fastighets
förvaltare. När jag får min examen grundar jag nog ett nytt företag. Jag har
många år kvar i arbetslivet och jag tror att knäna håller i mitt nya yrke. ”
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Företagarens arbetslöshetsskydd
i korthet
Du kan som företagare få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös. Förutsättningen för utbetalning av dagpenning är förutom ett
gällande arbetsvillkor det att arbets- och näringsbyrån har konstaterat att
din företagsverksamhet eller arbete som företagare har upphört.
ARBETSVILLKOR
Arbetsvillkoret uppfylls då företagaren varit företagare samt medlem i
AYT-kassan under minst 15 månader, så att den fastställda årsinkomsten i
den lagstadgade pensionsförsäkringen har uppgått till minst 12 564 euro.
Om företagaren inte uppfyller arbetsvillkoret för företagare när arbetslösheten börjar och företagsverksamheten har pågått en kortare period
än 18 månader, utreder kassan om företagarens rätt till lönebaserad
dagpenning (s.k. rätt till efterskydd) ännu gäller.
KONSTATERANDE AV ARBETSLÖSHET
När en företagare som är medlem i kassan blir arbetslös ska han eller hon
anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. För
att påvisa arbetslöshet förutsätts det vanligtvis att företagsverksamheten
avslutas och företaget tas bort ur skattemyndigheternas register (exklusive yrkesutövare och privata näringsidkare) och att FöPL-försäkringen
avslutas. Under vissa förutsättningar kan dagpenning erhållas även efter
att den egna sysselsättningen upphört trots att företagets verksamhet
fortsätter.
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Vad är AYT-kassan?
AYT-kassan är en av företagare grundad självständig och oberoende
arbetslöshetskassa för företagare. Kassan eftersträvar inte vinst. Våra
medlemmar är företagare i alla åldrar, verksamma inom många olika
branscher på olika håll i Finland. En del av våra medlemmar är själv
ständiga företagare eller yrkesutövare, andra är delägare i bolag och
resten arbetstagare i företag som deras familjer äger.
Hörnstenarna i vår verksamhet är en
snabb och effektiv utbetalning av dagpenning samt en kompetent service.
Vad gäller utbetalning av dagpenning
har vi redan i många år hört till de snabbaste arbetslöshetskassorna i Finland.
Vanligen behandlar vi ansökan om dagpenning redan samma dag som vi får
den.

Vi står till din tjänst då du behöver
oss. Tack vare våra långa öppettider
når du oss oftast utan att köa.

Samtliga företagare oberoende av bransch och företagsform:
Välkommen till AYT-kassan!
KUNDSERVICE TFN 09 2535 3100
Våra servicetider finns på vår webbplats ayt.fi.
ADRESS
AYT-kassan
Banvaktsgatan 2 B, 00520 HELSINGFORS
Vid kundbesök bokas tid.
FAX
09 2535 3131
E-POST
asiakaspalvelu@ayt.fi
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Sänd din anslutningsblankett till AYT-kassan eller bli medlem via webbplatsen www.ayt.fi.
Anslutningsblankett
Efternamn

Förnamn

Personbeteckning

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer- och postanstalt

Företagets namn
Datum när företagsverksamheten E-post
inleddes
Pensionsförsäkringsuppgifter, ägarförhållanden och ställning i företaget
Typ av lagstadgad pensionsförsäkring och årsinkomst

FöPL

eller

LFöPL

Fastställd årsarbetsinkomst ___________________ €/år
ArPL Bruttolön underställd ArPL ___________________ €/år
Ställning i företaget
ordinarie styrelsemedlem
verkställande direktör
annat, vad ___________________
Ägarförhållanden i företaget
Jag äger själv ______% Familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger ______%
Ägandet skes via ett mellanbolag
Försäkringsnivå och fakturering
Grunden för dagpenningen och medlemsavgiften är den arbetsinkomst som du valt för kassan. Denna
kan vara högst lika stor som årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller ArPL) och
den ska vara minst 12 564 €/år. Med en lägre arbetsinkomst kan du inte ansluta dig till AYT-kassan.
Jag väljer som arbetsinkomst _____________________ €/år
Jag vill inte att den valda inkomsten justeras årligen med lönekoefficient.
Jag vill betala medlemsavgiften i

1 rat

2 rater

4 rater

12 rater

Överföring av kassa
Namn på tidigare arbetslöshetskassa ___________________________________________
Jag befullmäktigar AYT-kassan att säga upp mitt medlemskap i den tidigare kassan.
Jag vill ansluta mig till AYT-kassan och försäkrar att jag har en pensionsförsäkring av den storlek som
anges ovan eller att jag tecknar en sådan senast vid den tidpunkt när jag ansluter mig till AYT-kassan.
Datum

Underskrift

Mottagaren
betalar
portot

TUNNUS 5009262
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vik och tillslut sidorna
Vik och tillslut sidorna

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT
Kundservice
tfn 09 2535 3100

www.ayt.fi
asiakaspalvelu@ayt.fi
fax 09 2535 3131

Vid kundbesök bokas tid
Banvaktsgatan 2 B
00520 HELSINGFORS

