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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 mak-
supohjan verkkopankkiisi, tee muutos myös sinne. Näin maksut ohjautuvat jatkossakin 
oikein. Jos maksat laskusi e-laskuna, maksu ohjautuu meille oikein. 

Oheisessa infokirjeessä on tärkeää jäsenmaksun maksamiseen liittyvää tietoa. Työttö-
myysturvalain muutoksiin voit tutusta nettisivuillamme.  

Olisiko aika päivittää työttömyysturvasi vakuutustasoa? 

Yrittäjäkassaan valitsemasi vakuutustaso on mahdollisen päivärahasi peruste. Jos sinun 
edellisvuoden vakuutustasosi on perustunut YEL-/MYEL-työtuloon, vakuutustasosi on tar-
kistettu palkkakertoimella vähintään työttömyysturvan vähimmäistasoon 13 247 €/v.  

Voit muuttaa kassan vakuutustasoasi verkkolomakkeella www.yrittajakassa.fi→ jäse-
nille→jäsentietojen muutos tai lähettämällä viestiä kassan eAsionnissa. Nykyisen vakuu-
tustasosi voit tarkistaa kassan nettisivujen eAsioinista tai jäsenmaksulaskuistasi. 

Huomioithan, että Yrittäjäkassaan valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkeva-
kuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon tai TyEL-vakuutetun osaomistajan vuosipalkan) 
vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen 
eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen. 

Jos haluat nostaa kassan vakuutustasoa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee yl-
läpitää vähintään 15 kuukautta, jotta myös 20 % ylittävä osuus otetaan ansiopäivärahan 
perusteeksi. 

Jäsenmaksu nousi hieman 

Yrittäjäkassan jäsenmaksu on hieman edellisvuotta korkeampi, johtuen jäsentemme työt-
tömyyden kasvusta. Vuoden 2021 jäsenmaksumme on 2,3 % 5 800 euron ylittävältä 
osuudelta. Vähimmäistason mukainen jäsenmaksumme on 14,27 €/kk eli 171,28 €/v.  

Kassan jäsenmaksun voi maksaa 1, 4 tai 12 erässä. Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat vä-
hennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessasi. Jos haluat muuttaa eriesi määrää, 
ota yhteyttä kassaan esim. eAsioinnin viestitoiminnon kautta.  

  

http://www.yrittajakassa.fi/


  

Onko YEL-/MYEL-työtulosi tai TyEL-palkkasi alle 13 247 euroa vuodessa? Saatko 
sairaus-, osasairaus-, tai äitiyspäivärahaa? Hae huojennettua jäsenmaksua 

Mikäli eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2021 jälkeen alle työttö-
myysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 247 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan 
päättynyt tai loppunut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua lähettämällä vies-
tiä eAsioinnissa. Toimita kassaan eläkeyhtiön todistus vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön 
päätös eläkevakuutuksesi raukeamisesta/päättymisestä. 

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairauslo-
man, vanhempainloman, hoitovapaan tai päätoimisen opiskelun ajalta.  Toimita tällöin 
kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta tai todistus oppilai-
tokselta kouluun hyväksymisestä ja opintojen arvioidusta kestosta. 

Huojennetun jäsenmaksun suuruus vuonna 2021 on 5 € kuukaudessa eli 60 € vuodessa. 
Huom! Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei lähtökohtaisesti kerry yrittäjän 
työssäoloehtoa 

Olen siirtynyt palkansaajaksi, mitä teen? 

Työttömyyskassa kannattaa aina valita päätoimen mukaan. Jos siirryt tai olet siirtynyt yrit-
täjätyöstä palkkatyöhön, sinun kannattaa liittyä palkansaajan työttömyyskassaan, koska 
Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan päivärahaoikeutta.  

Jos siirryt palkansaajakassaan, varmista, että jäsenmaksusi meillä on kunnossa erohet-
keen saakka. Maksut ovat kunnossa, kun olet maksanut jäsenmaksulaskusi eropäivään 
asti. Jotta kerryttämäsi ansioturva säilyy voimassa kassasta toiseen siirtyessäsi, kassajä-
senyyksien väliin ei saa jäädä yli kuukauden vakuuttamatonta jaksoa. 

Yrittäjäkassassa kerrytetty päivärahaoikeus säilyy palkansaajakassassa lähtökohtaisesti 
niin kauan, kunnes täytät palkansaajan työssäoloehdon. Lisätietoja palkansaajakassoista 
www.tyj.fi 

Jään työeläkkeelle. Voinko kuulua vielä kassaan? 

Mikäli sinulle on myönnetty lakisääteinen vanhuuseläke tai täysi työkyvyttömyyseläke, 
kassan jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä. Edellä mainitut eläkkeet ovat työttömyys-
päivärahan estäviä etuuksia. 

Jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, sinun 
kannattaa jäädä kassan jäseneksi. Mikäli jäät työttömäksi, mahdollinen työttömyyspäivä-
raha määritellään osatyökyvyttömyyseläkettä edeltäneen vakuutustason ja eläkevakuu-
tuksen vuosityötulon perusteella.  

Osatyökyvyttömyyseläke vähennetään mahdollisesta työttömyyspäivärahasta. Osittainen 
varhennettu vanhuuseläke ei estä päivärahan maksamista eikä pienennä sen suuruutta. 

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa pääsääntöisesti sen kalenterikuukauden lop-
puun, jonka aikana täytät 65 vuotta. 

http://www.tyj.fi/

