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Hyvä jäsenemme, 

Kassan nimi muuttui 18.6.2020 alkaen Yrittäjän Työttömyyskassaksi eli 
Yrittäjäkassaksi. Samalla verkkosivuosoitteemme vaihtui. Uudet verkkosivumme 
löydät osoitteesta www.yrittajakassa.fi 

Myös pankkikumppanimme vaihtui Danske Bankiin. Tästä syystä 
jäsenmaksulaskuissasi on uusi tilinumero.  Vaihda uusi tilinumeromme 
pankkitietoihisi. Jos olet tallentanut maksupohjan verkkopankkiisi, tee muutos 
myös sinne. Näin maksut ohjautuvat jatkossakin oikein. Jos maksat laskusi e-
laskuna, maksu ohjautuu meille oikein.  

Työttömyysajalta maksetaan huojennettua jäsenmaksua 5 €/kk. 

Tähän kirjeeseen olemme koonneet pääkohdat lakimuutoksista sekä mm. 
ansiopäivärahan verotuksesta ja palkansaajakassaan siirtymisestä.  

Päivärahan taso nousee 

Ansiopäivärahaan tulee 1.1.2021 alkaen indeksi- ja tasokorotus. Myös 
työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset nousevat.  Lapsikorotukset ovat 
yhdestä lapsesta 5,30 e/pv, kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 e/pv, ja vähintään 
kolmesta lapsesta yhteensä 10,03 e/pv. Työttömyysetuuden korotusosaa voi 
saada työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksimissaan 200 päivältä. 

Osa työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista jatkuu 31.3.2021 
saakka 

Työttömyysturvaan on tehty useita lakimuutoksia vuoden 2020 aikana. Osa 
muutoksista jatkuu maaliskuun loppuun saakka. 

Sovitellun päivärahan suojaosa on 500 euroa kuukaudessa (465 euroa neljän 
kalenteriviikon jaksoilla) 31.3.2021 saakka. Työtön tai lomautettu voi ansaita 
suojaosan verran ilman että se pienentää ansiopäivärahaa. Korotettu suojaosa 
koskee niitä hakujaksoja, jotka alkavat viimeistään 31.3.2021.1.4.2021 jälkeen 
suojaosa on 300 euroa kuukaudessa (279 € neljän kalenteriviikon jaksoilla). 

Kokoaikatyöhön myönnettävän liikkuvuusavustuksen lyhyempi työmatkaedellytys 
jatkuu 31.3.2021 asti. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön silloin, kun 
edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia päivässä.  

Lomautetuilta ei tutkita opintojen pää- tai sivutoimisuutta vuoden 2021 loppuun 
asti. Myös Kelan maksama yrittäjän väliaikainen työmarkkinatuki jatkuu 
maaliskuun loppuun. 

http://www.yrittajakassa.fi/


 

 

Useat väliaikaiset lait päättyvät 31.12.2020. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2021 
alkaen: 

• omavastuuajalta ei makseta päivärahaa, ellei omavastuuaika ole alkanut 
viimeistään 31.12.2020. Omavastuuaika on 5 arkipäivää 1.1.2021 alkaen 

• ansiopäivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaika alkaa kulua 

• lomautetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus tutkitaan TE-toimistossa 

Ansiopäivärahan verotus 2021 

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2021. Vuoden 2020 verokorttisi on voimassa 
vielä tammikuun 2021 ajan. Nollaamme verokorttisi tulokertymän 
vuodenvaihteessa ja tulojen laskenta alkaa uudelleen alusta.  

Saamme palkkaa varten lasketut ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, joten 
sinun ei tarvitse toimittaa automaattisesti kotiin saamaasi verokorttia kassaan. 

Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, 
veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi 
tätä pienempi. Jos toimitat Yrittäjäkassaan etuutta varten annetun 
muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaan. 

Kätevimmin uuden muutosverokortin saa tilattua Verohallinnon OmaVero-
palvelusta.  

Sähköiset muutosverokortin tiedot päivittyvät meille automaattisesti seuraavan 
yön aikana. Jos haluat, että päivärahahakemuksesi käsitellään uusien 
verotietojen mukaisesti, lähetä jatkohakemus meille aikaisintaan seuraavana 
päivänä siitä, kun olet tilannut uuden verokortin.  

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä etuustietoja vuoden 2021 
alussa 

Työttömyyskassat ovat hyödyntäneet tulorekisterissä olevia palkkatietoja vuoden 
2020 alusta alkaen. Vuoden 2021 alusta alkaen kassat saavat käyttöönsä myös 
tulorekisterin etuustiedot. 

Etuustietoja hyödynnetään ansiopäivärahapäätösten tukena. Muut 
sosiaalietuudet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaan estävästi tai vähentävästi. 

Työttömyyskassat myös ilmoittavat tiedot maksamistaan etuuksista tulorekisteriin 
vuodenvaihteesta alkaen. 

Muista etuuksista tulisi ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa myös 
tulorekisteritietojen käyttöönoton jälkeen. Tämä johtuu siitä, tulotiedot eivät aina 
päivity tulorekisteriin välittömästi. 



 

 

Ilmoita kassaan saamastasi etuudesta, jos haet tai alat saada uutta etuutta tai jos 
etuuden määrä muuttuu. Lapsilisä, asumistuki ja toimeentulotuki eivät vaikuta 
ansiopäivärahaan ja niistä ei tarvitse ilmoittaa. Tarkat tiedot eri etuuksien 
vaikutuksesta löytyvät kotisivuiltamme yrittajakassa.fi → ohjeet → tietopankki → 
sosiaalietuuksien vaikutus. 

Jos siirryt kokoaikatyöhön 

Jos aloitat palkkatyön, sinun kannattaa liittyä palkansaajakassan jäseneksi 
välittömästi työn alettua. Kun vaihdat kassaa heti tilanteen muuttuessa, 
mahdollinen päivärahaoikeutesi pysyy voimassa katkotta jälkisuoja-ajan. 
Palkansaajan työssäolo- ja vakuutusehto on 26 viikkoa. Yrittäjäkassan jäsenenä 
et voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. 

Jos siirryt palkansaajakassaan ja jäät työttömäksi ennen kuin olet ehtinyt täyttää 
palkansaajan työssäoloehdon (26 viikkoa), palkansaajakassa voi maksaa sinulle 
jälkisuojapäivärahaa eli käytännössä palkansaajakassa maksaa entisen 
suuruista päivärahaa enintään enimmäisaikaan oikeuttavan ajan (300, 400 tai 
500 päivää). Jos myöhemmin täytät palkansaajan työssäoloehdon, 
työttömyyspäivärahasi määritellään uudelleen. Hae päivärahaa siitä kassasta, 
jonka jäsenyys on voimassa työttömyyden alkaessa. Kassaa ei voi vaihtaa 
työttömyysaikana. 

Päivärahaoikeuden säilyminen kassaa vaihdettaessa edellyttää, että liityt uuteen 
kassaan kuukauden sisällä Yrittäjäkassasta eroamisesta ja jäsenmaksut on 
maksettu siirtymähetkeen saakka.  Lisätietoja palkansaajakassoista www.tyj.fi 

Miten toimin, jos sairastun työttömyyden aikana? 

Jos sairastut työttömänä ollessasi siten, että olet oikeutettu Kelan 
sairauspäivärahaan, ilmoita sairaudesta sekä Yrittäjäkassalle että TE-toimistoon. 
Sairauspäivärahan ja muiden sosiaalietuuksien hakemisesta tulee aina ilmoittaa 
työttömyyspäivärahaa haettaessa. 

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Yrittäjäkassa voi maksaa sinulle 
työttömyyspäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta. 

eAsiointimme uudistui 

Yrittäjäkassan eAsioinnissa on uusi viestintätoiminto, jonka avulla voit lähettää 
viestejä kassan käsittelijöille ja vastaanottaa niitä heiltä. Viestintä eAsioinnin 
kautta on tietoturvallista eikä sen käyttöönotto vaadi sinulta toimenpiteitä. 
eAsiointiin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai 
varmennekortilla nettisivujemme kautta www.yrittajakassa.fi → eAsiointi.  

Huomioithan, että liitteitä ei voi lähettää kassaan viestintätoiminnon kautta. 
Pääset lähettämään liitteitä eAsioinnin etusivulta kohdasta Liitteet – Lähetä 
liitteet. 

http://www.yrittajakassa.fi/

