Hyvä jäsenemme,
Yrittäjäkassa kiittää sinua kuluneesta vuodesta 2021 ja toivottaa hyvää uutta
vuotta 2022. Tästä infokirjeestä löydät tärkeää tietoa muun muassa
ansiopäivärahan verotuksesta ja palkansaajakassaan siirtymisestä.
Päivärahan taso nousee

Ansiopäivärahaan tulee 1.1.2022 alkaen indeksi- ja tasokorotus. Myös
työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset nousevat. Lapsikorotukset ovat
yhdestä lapsesta 5,41 e/pv, kahdesta lapsesta yhteensä 7,95 e/pv, ja vähintään
kolmesta lapsesta yhteensä 10,25 e/pv. Työttömyysetuuden korotusosaa voi
saada työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksimissaan 200 päivältä.
Ansiopäivärahan verotus 2022
Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2022. Vuoden 2021 verokorttisi on voimassa
vielä tammikuun 2022 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 OmaVeropalvelusta.
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.
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), jatkaa palkansaajakassa aikaisemmin
määritellyn päivärahan maksamista. Päivärahaa maksetaan jäljellä olevat päivät
enimmäisajasta (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.
Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä

Jos aloitat työttömänä uuden yritystoiminnan, ei työllistyminen siinä estä
päivärahan maksamista neljän kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien.
Yritystoiminnan aloittamisesta pitää kuitenkin ilmoittaa TE-toimistoon ennen sen
alkamista.
Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien
säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen
sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi
yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.
Neljän kuukauden päivärahamahdollisuus koskee työttömänä aloitettua uutta
yritystoimintaa. Lisätietoja kannattaa kysyä TE-toimistosta.
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 työttömyyspäivärahan estäviä etuuksia. Voit erotakassasta ilmoittamalla siitä verkkosivujemme eroilmoituslomakkeella
https://yrittajakassa.fi/ohjeet/lomakkeet/ tai lähettämällä viestiä kassan
eAsioinnissa.

