Päätoimiseksi yrittäjäksi luetaan henkilö, joka on velvollinen ottamaan yrittäjien eläkelain (YEL) tai
maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen vakuutuksen.
Tällaisia henkilöitä ovat mm.:
• Yksityinen elinkeinonharjoittaja
• Maatalousyrittäjä
• Avoimen yhtiön yhtiömies
• Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
• Osakeyhtiön osakas, joka toimii johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on
vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on
vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava
määräämisvalta.
Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja.
Päätoimisena yrittäjänä pidetään osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa
työskentelevää henkilöä, jos:
1.osakeyhtiön osakas omistaa yksin yli 15 % yhtiön osakepääomasta tai hänen perheenjäsenillään tai
hänellä yhdessa perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta;
2.osakeyhtiön osakas omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai
heillä on yhdessä yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; tai
3.muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua
vastaava määräämisvalta yhteisössä.
Johtavassa asemassa olevaksi katsotaan:
•toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai
•muussa vastaavassa asemassa oleva tai vastaavaa tosiasiallista määräämisvaltaa osakeyhtiössä tai
muussa yhteisössä käyttävä henkilö
Jos saman perheen jäsenet omistavat yhteensä vähintään 50 % yrityksestä, katsotaan kaikki tässä
yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet yrittäjiksi työttömyysturvassa. Henkilö katsotaan yrittäjäksi
myös silloin, kun hän työskentelee perheenjäsenen omistamassa yrityksessä, josta perheenjäsen omistaa
vähintään 50 %, vaikka hakija ei omistaisi itse mitään yrityksestä.
Perheenjäseniksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön avio- tai avopuoliso sekä henkilö, joka
on yrittäjälle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja joka asuu tämän kanssa samassa
taloudessa.
Edellä kerrottua omistusosuutta määriteltäessä otetaan huomioon myös välillinen toisten
yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen silloin, kun henkilö yksin tai yhdessä
perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai hänellä on tätä vastaava
määräämisvalta. Tällaisessa väliyhteisön kautta tapahtuvassa omistamisessa ei ole merkitystä henkilön
asemalla yrityksessä.
Jos kuulut enintään kuusijäseniseen osuuskuntaan, jossa kaikilla on yhtä suuri äänimäärä, sinut
katsotaan yrittäjäksi. Tällöin sinulla katsotaan olevan osuuskunnassa johtava asema ja yli 15 %
määräysvallasta vaikka et olisi hallituksen jäsen tai osuuskunnan toimitusjohtaja. Perheenjäsenten
määräysvalta huomioidaan myös osuuskunnissa ja jos perheenjäsenten yhteenlaskettu määräysvalta on

riittävän suuri, voidaan osuuskunnassa työskentelevä henkilö katsoa yrittäjäksi myös tällä perusteella
vaikka kyseessä olisi yli kuusijäseninen osuuskunta. Silloin, kun osuuskunnassa on yli kuusi jäsentä,
johtava asema eli hallituksen jäsenyys tai toimitusjohtajana toimiminen huomioidaan kuten
osakeyhtiössä. Mikäli osuuskunnan jäsen on osuuskunnan sääntöjen mukaan määrätty rajattomaan
vastuuseen osuuskunnan velkojia kohtaan, hänet katsotaan yrittäjäksi.

