
  

 

 

 

Hyvä jäsenemme, 

Lähetämme sinulle tärkeää tietoa työttömyysturvastasi vuonna 2023. 

Päivärahan taso nousee 

Ansiopäivärahaan tulee 1.1.2023 alkaen indeksi- ja tasokorotus. Myös 
työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset nousevat. Lapsikorotukset ovat 
yhdestä lapsesta 7,01 e/pv, kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 e/pv ja vähintään 
kolmesta lapsesta yhteensä 13,26 e/pv. Työttömyysetuuden korotusosaa voi saada 
työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksimissaan 200 päivältä. 

Ansiopäivärahan verotus 2023 

Vuoden 2022 verokorttisi on voimassa vielä tammikuun 2023 ajan. Tilaa halutessasi uusi 
muutosverokortti etuutta varten Verohallinnosta. Ilman muutosverokorttia veroa 
pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä 
pienempi. Jos toimitat kassaan muutosverokortin etuutta varten, veroa 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.  

Siirryitkö palkkatyöhön? Toimi näin. 

Jos aloitat palkkatyön, sinun kannattaa liittyä palkansaajakassan jäseneksi välittömästi 
työn alettua, sillä et voi kerryttää palkkatyöllä työssäoloehtoa Yrittäjäkassassa. Kun 
vaihdat kassaa heti työn alkaessa, voit säilyttää päivärahaoikeuden voimassa 
katkeamattomana.  

Jos siirryt palkansaajakassaan ja jäät työttömäksi ennen kuin olet ehtinyt täyttää 
palkansaajan työssäoloehdon (26 viikkoa), palkansaajakassa voi jatkaa sinulle 
Yrittäjäkassassa aikaisemmin määritellyn päivärahan maksamista. Päivärahaa voidaan 
maksaa jäljellä olevat päivät enimmäisajastasi (300/400/500 pv). Jos myöhemmin täytät 
palkansaajan työssäoloehdon, työttömyyspäivärahasi määritellään uudelleen.  



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

Sairastuitko? Toimi näin. 

Jos sairastut työttömänä ollessasi siten, että olet oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan, 
ilmoita sairaudesta sekä Yrittäjäkassalle että TE-toimistoon. Ilmoita sairauspäivärahan ja 
muiden sosiaalietuuksien hakemisesta ansiopäivärahahakemuksessa. 

Yrittäjäkassa voi maksaa sinulle työttömyyspäivärahaa sairauspäivärahan 
omavastuuajalta. 

Aloititko yritystoiminnan? Toimi näin. 

Ilmoita uuden yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon. Jos aloitat työttömänä 
uuden yritystoiminnan, siinä työllistyminen ei estä päivärahan maksamista neljän 
ensimmäisen kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien.  

Jos yritystoiminta katsotaan TE-toimistossa neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, 
ansiopäivärahaa voidaan edelleen maksaa. Jos toiminta on todettu päätoimiseksi, 
ansiopäivärahan maksaminen päättyy. 

Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää, jos tulot ylittävät 
kuukaudessa 300 euroa. Katso halutessasi verkkosivustomme laskurista 
www.yrittajakassa.fi/jasenille/laskurit, miten yritystulo vaikuttaa ansiopäivärahasi 
määrään. 

Oletko täyttänyt 65 vuotta tai jäänyt työeläkkeelle? Eroa kassasta. 

Huomioithan, että maksamme päivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jolloin 
täytät 65 vuotta.  

Jos sinulle on myönnetty vanhuuseläke tai täysi työkyvyttömyyseläke, kassan 
jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä. Edellä mainitut eläkkeet ovat 
työttömyyspäivärahan estäviä etuuksia.  

Voit erota kassasta lähettämällä viestin eAsioinnissa. 

Lisätietoja 

Jos sinulla on kysymyksiä työttömyysturvastasi, otathan rohkeasti yhteyttä puhelimitse 
tai laittamalla viestiä eAsioinnista. Puhelinpalvelumme on avoinna ma–to klo 9–12 ja ti 
klo 13–15.   

 

http://www.yrittajakassa.fi/jasenille/laskurit

