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AMMATINHARJOITTAJIEN JA
YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

YRITTÄJIEN

KASSAJÄSENYYS KANNATTAA

Y

rittäjäksi lähtemisen tarkoitus on yleensä toimeentulon ja riippumattomuuden
saavuttaminen. Muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa menestys ei
kuitenkaan ole aina taattu eikä useimmiten edes kiinni yrittäjän taidoista,
hyvästä ideasta tai yritteliäisyydestä. Voit halutessasi lopettaa yritystoimintasi
esimerkiksi muuttuneen perhetilanteen, oman jaksamisesi tai kiristyneen kilpailun
vuoksi. Yrittäjänä sinulla on vapaus tehdä valintoja ja AYT-kassan jäsenenä
varmistat, että päätös tulevaisuudesta jää sinulle itsellesi.

”Töitä oli tehtävä seitsemänä päivänä viikossa, sillä kauppakeskus vaati liikkeen
aukipitämistä sen aukioloaikojen mukaisesti. Vuokran sain juuri ja juuri maksettua,
mutta henkilöstön palkkaamiseen ei ollut enää varaa. Nyt olen tyytyväinen, että
uskalsimme tehdä lopettamispäätöksen ennen kuin yrittäjyys uuvutti minut.
Päivärahalla kyllä pärjää, mutta etsin koko ajan aktiivisesti töitä.”

”Päivärahojen ansiosta olen pystynyt keskittymään liiketilan etsimiseen uudella
asuinpaikkakunnalla ja tällä hetkellä näyttää siltä, että pääsen jatkamaan
yritystoimintaani. Onneksi yrityksen sai jättää työttömyyden ajaksi kaupparekisteriin,
jolloin toiminnan jatkaminen oli helpompaa ja edullisempaa! Lapsetkin ovat
tyytyväisiä vaikka paikkakunnan vaihto oli koko perheelle suuri muutos. Tämä oli
kuitenkin ainoa mahdollisuus pitää koko perhe yhdessä.”

”Tietotekniikka-alan insinöörinä kävin läpi monet YT-neuvottelut. Ajauduin yrittäjäksi
ja entisestä työnantajasta tuli minun toimeksiantajani. Olen toiminut yrittäjänä
nyt useita vuosia. Työt teen projekteina ja epävarmuus tulevaisuudesta alkaa aina
projektin loppuvaiheessa. Toistaiseksi en ole joutunut turvautumaan päivärahaan.
Tiedän kuitenkin, että perheemme toimeentulo on turvattu ja voisimme lyhentää
asuntolainaamme myös työttömyystilanteessa.”
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Miksi AYT-kassaan
kannattaa liittyä?
AYT-kassaan liittymällä varmistat
toimeentulosi vaikeina aikoina. Liittyminen
ei tarkoita, että yritys aiottaisiin lopettaa.
Kassaan liitytään, koska työttömyyden riski
on aina olemassa ja huonot ajat voivat
kohdata menestyneintäkin yrittäjää. Joskus
myös yrittäjänä on helpompi jatkaa, kun
tietää, ettei toiminnan lopettaminen ole
katastrofi omalle taloudelle. Yrittämiseen
jää enemmän voimavaroja, kun tietää
talouden olevan turvattu eikä sen vuoksi
tarvitse menettää yöuniaan.

Työttömänä saan 30 000 euron YELvakuutusta vastaavalla vakuutustasolla
päivärahaa vuodessa lähes 10 000
euroa enemmän kuin Kelasta
peruspäivärahana.

AYT-kassan jäsenenä saat työttömyyden
kohdatessa mahdollisuuden suunnitella
tulevaisuuttasi rauhassa. Työttömyys
päivärahan turvin voit vaikka opiskella
itsellesi uuden ammatin ja luoda uuden
menestystarinan. Kassan jäsenmaksu
maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti
työttömyyden aikana.
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Kenen kannattaa
liittyä AYT-kassaan?
Yrittäjän kannattaa liittyä aina AYT-kassan jäseneksi. Varsinaisten yrittäjien
lisäksi AYT-kassa on yrityksen osaomistajien työttömyyskassa. AYT-kassaan
voi liittyä jäseneksi myös yrittäjän perheenjäsen, joka omistaa osan (yli nolla
prosenttia) perheyrityksestä, jossa hän itse työskentelee. Myös henkilön,
joka työskentelee YEL-vakuutettuna perheenjäsenen toiminimessä
kannattaa liittyä jäseneksemme. Vaikka yrityksen osaomistajat ja osan
perheyrityksestä omistavat perheenjäsenet voivat olla eläkelainsäädännön
mukaan palkansaajia, he eivät voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalta
palkansaajien työttömyyskassoissa.
VAKUUTA ITSESI AYT-KASSASSA, JOS OLET
1. YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä ja eläkevakuutuksesi vahvistettu
vuosityötulo on vähintään 12 816,00 euroa vuodessa tai
2. yrityksen osaomistaja tai yrittäjän perheenjäsen, joka omistaa osan
perheyrityksestä (yli nolla prosenttia) ja yrityksestä nostamasi
bruttoansio (TyEL-palkka) on vähintään 1 068,00 euroa kuukaudessa.
Lisäksi TyEL-vakuutetulta edellytetään, että:
-- työskentelet johtavassa asemassa
(hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja)
yrityksessä, josta omistat itse vähintään 15 % tai
-- työskentelet johtavassa asemassa yrityksessä,
josta yhdessä perheesi kanssa omistat
vähintään 30% tai
-- työskentelet yrityksessä, josta omistat
yhdessä perheesi kanssa vähintään 50 %
Yrittäjän perheenjäseniä työttömyysturvassa ovat samassa taloudessa
asuvat avo- tai aviopuoliso, lapset ja lastenlapset sekä omat vanhemmat
ja isovanhemmat.
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Milloin AYT-kassaan
kannattaa liittyä?
KASSANVAIHTAJAN KATKOTON ANSIOTURVA
Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä AYT-kassassa ja työntekijä palkansaajakassassa.
Väärään kassaan jääminen aiheuttaa katkoksen ansioturvaan.
Jos siirryt palkansaajakassasta AYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä
yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule katkosta. Liittymisen tulee
lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.
Yrittäjän ei kannata jäädä palkansaajakassan jäseneksi, sillä se ei kerrytä
päivärahaoikeutta ja lisäksi palkansaajakassassa jo ansaittu päivärahaoikeus
päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta.
Jos et ole ehtinyt liittyä AYT-kassaan heti, liity nyt, jotta katkos jää
mahdollisimman lyhyeksi. Oikeutesi palkkatuloon perustuvaan päivärahaan
säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Oikeutesi
yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä
AYT-kassan jäsenyysaikana vähintään 15 kuukautta.
Ansioturva kassaa vaihdettaessa
AYT-kassaan liittymishetki
Palkansaajan työttömyyspäiväraha
Yrittäjän työttömyyspäiväraha
Katkos ansioturvassa

YRITYSTOIMINNAN
ALKAMINEN

1

2

15 kk
3 kk

15 kk

6 kk

12 kk 3 kk

3 18 kk
0 kk

15 kk
6 kk

12 kk

18 kk

24 kk

30 kk

36 kk

AYT-kassaan kannattaa liittyä silloin, kun yrityksellä menee hyvin.
Saadaksesi päivärahaa yrittäjyytesi on täytynyt kestää kassan
jäsenyysaikana vähintään 15 kuukautta.
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Jäsenmaksu ja päiväraha
AYT-kassan jäsenenä voit valita työtulon, josta itsesi vakuutat. Voit vakuuttaa
itsesi AYT-kassassa korkeintaan yritystoimintasi vuoksi maksamiesi eri
eläkevakuutustesi yhteenlasketusta vuosityötulosta. Valitsemasi työtulo
määrittelee sekä jäsenmaksun että mahdollisen päivärahan suuruuden.
Päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti 400 päivän ajalta. Kassan
maksama päiväraha muodostuu perusosasta (32,40 €), ansio-osasta
sekä mahdollisesta korotusosasta ja lapsikorotuksesta (5,23 €/pv yhdestä,
7,68 €/pv kahdesta ja 9,90 €/pv kolmesta tai useammasta lapsesta).
Työllistymistä edistävän palvelun, esimerkiksi työllistymissuunnitelmassa
sovitun työvoimakoulutuksen tai työkokeilun ajalta päiväraha voidaan
maksaa korotettuna.
ESIMERKKEJÄ JÄSENMAKSUN JA PÄIVÄRAHAN SUURUUDESTA
VUODELLE 2019
Työtulo
€/vuosi
12 816
15 000
20 000
30 000
40 000
60 000
100 000

Jäsenmaksu
€/kk
€/vuosi
13,16
17,25
26,63
45,38
64,13
101,63
176,63

157,86
207,00
319,50
544,50
769,50
1 219,50
2 119,50

Päiväraha
€/päivä
40,17
43,98
52,70
70,15
84,62
100,12
131,13

Päiväraha €/vuosi
AYT-kassa
10 444,20
11 434,80
13 702,00
18 239,00
22 001,20
26 031,20
34 093,80

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

Laske jäsenmaksusi ja päivärahasi suuruus verkkosivustollamme ayt.fi.

Jäsenmaksu vuonna 2019 on 2,25 % vakuutuksen perusteeksi valitun
työtulon 5 800 euroa vuodessa ylittävästä osasta. Jäsenmaksu peritään
jäsenyyskuukausilta, mutta laskutetaan vuosittain valintasi mukaan
yhdessä, kahdessa, neljässä tai kahdessatoista erässä.
AYT-kassan jäsenmaksu on henkilökohtaisessa tuloverotuksessa kokonaan
vähennyskelpoinen, joten vakuutuksen hinta jää mahdolliseen hyötyyn
nähden varsin pieneksi!
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Yrittäjän työttömyysturva lyhyesti
Yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa jäädessään työttömäksi.
Yritystoiminnan päättymisen syyllä ei ole merkitystä, kunhan TE-toimisto
on todennut yritystoiminnan tai työskentelyn yrittäjänä päättyneen. Lisäksi
edellytetään, että työssäoloehto on voimassa työttömäksi jäädessä.
TYÖSSÄOLOEHTO
Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun yrittäjä on työskennellyt AYTkassan jäsenyysaikana yrittäjänä vähintään 15 kuukautta siten, että
lakisääteisen eläkevakuutuksen vuosityötulo on ollut vähintään 12 816
euroa. Vuosityötuloa korotetaan vuosittain palkkakertoimella.
Jos yrittäjä ei ole täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa jäädessään työttömäksi
ja yritystoiminta on kestänyt alle 18 kuukautta, kassa selvittää, onko
yrittäjän oikeus palkkaperusteiseen päivärahaan (ns. jälkisuojaoikeus)
vielä voimassa.
TYÖTTÖMYYDEN TOTEAMINEN
Työttömäksi jäädessään kassan jäsenen on ilmoittauduttava TE-toimistoon
työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyden osoittamiseksi edellytetään
yleensä yritystoiminnan lopettamista siten, että eläkevakuutus lakkautetaan
ja yritys poistetaan verottajan rekistereistä (pois lukien ammatinharjoittajat
sekä toiminimiyrittäjät). Tietyin edellytyksin päivärahaa voi saada myös
oman työllistymisensä päätyttyä vaikka yrityksen toiminta jatkuisi.
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Liity AYT-kassan jäseneksi
sivustollamme ayt.fi tai soita
asiakaspalveluumme puh. 09 2535 3100
AYT-kassa on yrittäjien perustama, voittoa tavoittelematon, itsenäinen ja
riippumaton yrittäjien työttömyyskassa. Jäsenemme ovat kaiken ikäisiä,
eri puolilla Suomea toimivia usean eri alan yrittäjiä. Osa jäsenistämme
työskentelee itsenäisinä yrittäjinä tai ammatinharjoittajina, osa taas
yhtiöiden omistajina ja osaomistajina.
Toimintamme kulmakiviä ovat nopea ja tehokas päivärahojen maksatus
sekä asiantunteva palvelu. Päivärahan maksatuksessa olemme olleet jo
vuosia Suomen nopeimpia työttömyyskassoja. Päivärahahakemukset
käsitellään yleensä jo niiden saapumispäivänä.
Kaikki yrittäjät toimialaan ja yritysmuotoon katsomatta:
tervetuloa AYT-kassaan!
ASIAKASPALVELU PUH. 09 2535 3100
Palveluaikamme ovat verkkosivustollamme ayt.fi.
VERKKOSIVUSTO/WEBBPLATS/
www.ayt.fi/sv/ru/et/en

/VEEBISAIT/WEBSITE

SÄHKÖPOSTI
asiakaspalvelu@ayt.fi
OSOITE
AYT-kassa
Ratavartijankatu 2 B, 00520 HELSINKI
Asiakaskäynnit ajanvarauksella.

TOIVOTTAVASTI VAKUUTIMME SINUT

Olemme palveluksessasi silloin,
kun tarvitset. Pitkien aukioloaikojemme vuoksi tavoitat
meidät helposti.

