
  

Arvoisa jäsen,  

Yrittäjäkassa kiittää sinua kuluneesta vuodesta 2021 ja toivottaa yrittäjämyönteistä uutta 
vuotta 2022. Tästä infokirjeestä löydät tärkeää tietoa muun muassa eläkevakuutuksesi 
työtuloon, huojennettuun jäsenmaksuun sekä e-laskusopimuksen merkitykseen liittyen. 

Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2022 on 2,1 % vuosityötulon 5 800 euroa ylittävältä 
osuudelta. Siten Yrittäjäkassan verovähennyskelpoinen jäsenmaksu on alimmillaan 13,60 
euroa kuukaudessa eli 163,23 euroa vuodessa. Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä, nel-
jässä tai 12. erässä. Mikäli haluat muuttaa eriesi määrää, ota yhteyttä kassaan esimer-
kiksi eAsioinnin viestitoiminnon kautta.  

Onko eläkevakuutuksesi työtulo vuonna 2022 alle 13 573 €/v? Ota yhteyttä eläkeyh-
tiöösi 
 
YEL-työtulo on yrittäjän eläkkeen ja muun sosiaaliturvan perusta. Vuonna 2022 alin mah-
dollinen yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävä eläkevakuutuksen vuosityötulo on 13 573 eu-
roa, kun vuonna 2021 vähimmäistaso oli 13 247 €/v. Jos eläkevakuutuksesi (YEL tai 
MYEL) vuosityötulo oli viime vuonna 13 247 € tai sen alle, työtulosi ei noussut eläkeva-
kuutusyhtiössäsi automaattisesti vuoden 2022 työttömyysturvan vähimmäistasoon 13 573 
€/v, vaan jäi indeksikorotuksella hiukan alle tuon summan. Otathan yhteyttä eläkeva-
kuutusyhtiöösi eläkevakuutuksesi tason saattamiseksi ajan tasalle vuoden 2022 osalta.  

Olisiko aika päivittää työttömyysturvasi vakuutustaso? 

Yrittäjäkassaan valitsemasi vakuutustaso on mahdollisen päivärahasi peruste. Jos sinun 
edellisvuoden vakuutustasosi kassassa on perustunut YEL-/MYEL-työtuloon, kassaan 
valitsemasi vakuutustaso on tarkistettu palkkakertoimella vähintään työttömyysturvan vä-
himmäistasoon 13 573 €/v.  
 
Voit muuttaa vakuutustasoasi verkkolomakkeella osoitteessa www.yrittajakassa.fi/ja-
sentietojen-muutos/ tai lähettämällä viestiä eAsioinnissa. Huomioithan, että Yrittäjäkas-
saan valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosi-
työtulon tai TyEL-vakuutetun osaomistajan vuosipalkan) vahvistetun vuosityötulon suurui-
nen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, 
MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen. Jos haluat nostaa kassan va-
kuutustasoa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää vähintään 15 kuu-
kautta, jotta myös 20 % ylittävä osuus otetaan ansiopäivärahan perusteeksi.  
 

Ota käyttöösi sähköinen e-lasku 

Suosittelemme lämpimästi, että otat paperilaskun sijaan käyttöösi helpon ja turvallisen e-
laskun. Voit tehdä e-laskusopimuksen kätevästi verkkopankissasi heti ensimmäisen 
jäsenmaksulaskutuksen jälkeen. Jäsentietojen luottamuksellisuuden turvaamiseksi emme 
toimita e-laskuja yrityksesi verkkopankkiin vaan ainoastaan henkilökohtaiseen verkko-
pankkiisi.  Muista myös ilmoittaa kassaan, mikäli teet e-laskusopimuksen kesken lasku-
tuskauden – näin voimme lähettää sinulle e-laskut uusintalaskuina. Voit tehdä ilmoituksen 
kätevästi esimerkiksi eAsioinnin viestitoiminnon kautta.  
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Onko YEL-/MYEL-työtulosi tai TyEL-palkkasi alle 13 573 euroa vuodessa? Saatko 
sairaus-, osasairaus- tai äitiyspäivärahaa? Hae huojennettua jäsenmaksua! 
 
Mikäli eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2022 jälkeen alle työttö-
myysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 573 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan 
päättynyt, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua lähettämällä viestiä eAsioin-
nissa. Toimita kassaan eläkeyhtiön todistus vuosityötulostasi tai eläkeyhtiön päätös elä-
kevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta.  
  
Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairauslo-
man tai äitiyspäivärahan ajalta. Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön 
maksamasta päivärahasta. Mikäli jatkat vanhempainvapaata, saat kotihoidontukea tai 
opiskelet, etkä työllisty samanaikaisesti yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksesi vuosityö-
tulo täyttää 13 573 euron vähimmäisvuosityötulon, voit hakea huojennettua jäsenmaksua 
myös näiltä ajoilta toimittamalla kassaan eläkeyhtiön todistuksen vuosityötulostasi tai elä-
keyhtiön päätöksen eläkevakuutuksesi päättymisestä tai raukeamisesta. 
 
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. Jotta kerryttämäsi ansioturva säilyy voimassa kassasta toiseen siirtyessäsi, 
kassajäsenyyksien väliin ei saa jäädä yli kuukauden vakuuttamatonta jaksoa. Yrittäjäkas-
sassa 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/

