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Jäsenlähtöisyys on työttömyyskassan yksi keskeisistä arvoista ja  
me teemmekin työtä jäsentemme parhaaksi.  

Vuoden 2019 lopussa toteutetussa asiakastutkimuksessa työttömyys-
kassan palveluja käyttäneet JHL:n jäsenet ilmaisivat tyytyväisyytensä 
työttömyyskassaan. Saamamme palaute siivittää palvelujen kehittä-
mistä myös jatkossa nimenomaan jäsenten tarpeiden mukaisiksi. 

JHL ajoi voimakkaasti – syystäkin paljon parjatun – aktiivimallin  
poistoa. Vuoden 2020 alusta aktiivimalli jäi historiaan. Näin ollen 
työttömän aktiivisuutta ei enää tarvitse seurata, eikä päivärahaa  
leikata vuodenvaihteen jälkeisiltä työttömyyspäiviltä.

Päivärahaan tuli vuoden alussa tasokorotus. Perusosa on tänä vuonna 
33,66 €/pv (32,40 €/pv vuonna 2019). Myös lapsikorotukset nousivat.  
Ansiopäivärahassa korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta,  
koska päiväraha muodostuu perusosasta sekä palkan mukaan  
määräytyvästä ansio-osasta.

Työttömyyskassat ovat saaneet vuoden 2020 alusta lähtien tulo- 
rekisteristä ansiopäivärahahakijan palkkatietoja. Tavoitteena on, että 
tulorekisterin myötä hakemukseen ei jatkossa tarvitsisi liittää kaikkia 
tähän asti vaadittuja todistuksia. Työnantajan tavalla ilmoittaa  
palkkatietoja tulorekisteriin on kuitenkin suuri vaikutus siihen,  
kuinka paljon hakijan on tarpeen liittää selvityksiä hakemukseensa. 
Ohjeistamme kotisivuillamme ja eWertti Nettikassassa päivärahan  
hakemiseen liittyvissä asioissa myös palkkatietojen toimittamisesta. 

Tästä perusoppaasta saat kätevästi tietoa palveluistamme ja ansio- 
perusteisen työttömyysturvan ehdoista. Perusopas on luettavissa 
myös kotisivuillamme ja voit jakaa sitä verkossa. 

Kiitos, kun olet valinnut JHL:n jäsenyyden!

Pasi Koskinen
kassanjohtaja

JHL:n jäsenet  
ovat tyytyväisiä  
työttömyyskassaansa  

JHL työttömyyskassa - 
Hyvinvoinnin tekijöiden 
oma työttömyyskassa
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eWertti 

eWertti Nettikassa on kassan sähköinen 
asiointipalvelu. Sen kautta voit lähettää 
etuushakemukset ja ilmoitukset itsellesi 
parhaiten sopivana ajankohtana. 

Sieltä löydät myös sinulle annetut pää-
tökset, näet maksutietosi ja voit tarkistaa 
TE-toimiston antamat lausunnot. eWertissä 
voit myös tarkastella kassalle tulo- 
rekisteristä saatuja tulotietoja ja poissa-
olotietoja. 

Työttömyyskassalle eWertin kautta 
lähetetyt hakemusten liitteet tallentuvat 
eWertin arkistoon, josta niitä voi tarkastel-
la jälkikäteen lähettämisen jälkeenkin.  

eWertin käyttö on sujuvaa niin tieto-
koneella, tabletilla kuin älypuhelimella. 

Saat halutessasi myös tarvittavien lisä-
selvitysten pyynnöt sähköisinä eWerttiin, 
eli sinun ei tarvitse odotella perinteisen 
postin kulkua.

eWertti Nettikassan välityksellä on 
mahdollista lähettää sähköisessä muodossa 
myös hakemusten liitteet. Jos työnantajasi 
toimittaa palkkalaskelman sinulle sähköi-
sesti, voit lähettää sen eWertin kautta suo-
raan työttömyyskassalle. 

eWertti Nettikassassa voit vaivatto-
masti tarkistaa oman hakemuksesi  
käsittelytilanteen, selata päiväraha- 
tietojasi, muuttaa henkilötietojasi tai  
esimerkiksi lähettää viestin suoraan  
hakemuksesi käsittelijälle.

 Mikäli haluat päivärahan maksutiedon 
matkapuhelimeesi, voit tilata sen eWertti 
Nettikassasta.

Sähköinen asiointi – eWertti Nettikassa

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa on hyvinvoinnin teki-
jöiden oma työttömyyskassa, joka tarjoaa jäsenilleen ajanmukaisia 
palveluja ja joustavan etuuksien maksatuksen. JHL työttömyyskassan 
toimitilat sijaitsevat Helsingissä, maan suurimpiin ammattiliittoihin 
kuuluvan Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteydessä. 

Maksamme jäsenillemme ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja 
vuorottelukorvausta. Jäsentemme käytössä on kattavat sähköiset  
palvelut, muun muassa työttömyyskassan omat Facebook-sivut  
(Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa JHL). Facebookissa  
tiedotamme työttömyysturvaan ja työttömyyskassan palveluihin  
liittyvistä asioista entistä nopeammin.

Kassan kotisivut löydät osoitteesta www.jhl.
fi/tyottomyyskassa. Heti etusivulle tultaes-
sa pääset valitsemaan omaan tilanteeseesi 
parhaiten soveltuvan ohjeen. Ohjeita ja tie-
toa on kotisivuilla myös ruotsiksi, englan-
niksi, viroksi ja venäjäksi.

Kassan käsittelytilannepalvelu 
on yksi käytetyimmistä palveluistamme. 

Työttömyyskassan palvelut

Käsittelytilanteen näet heti etusivulla. Tieto 
löytyy lisäksi jokaiselta sivulta. 

Käsittelytilanteesta näet reaaliaikaisesti 
minkä päivän hakemukset ovat kulloinkin 
työn alla. Hakemukset käsitellään saapu-
misjärjestyksessä, ja oman hakemustilan-
teen seuraaminen palvelussa on helppoa, 
kun tiedät, milloin olet hakemuksesi toi-

mittanut työttömyyskassal-
le. Käsittelytilanne päivittyy 
tunnin välein. 

Kassan kotisivuilta pääset myös päivä- 
rahalaskuriin, jonka avulla voit laskea arvion 
päivärahasi suuruudesta. Voit esimerkiksi ko-
keilla, paljonko osa-aikatyön palkka vaikut-
taisi päivärahaan. 

Kassan kotisivut ja käsittelytilannepalvelu  

Kirjeestä tai työttömyyskassan lähettämäs-
tä viestistä saat tiedon sähköpostiisi, kun 
käyt palvelussa hyväksymässä ”sähköposti-
muistutuksen”. Tarkista samalla yhteys- 
tiedoista, että sähköpostiosoitteesi ja  
matkapuhelinnumerosi ovat ajan tasalla.

https://ewertti.jhl.fi/login
http://www.te-palvelut.fi
https://ewertti.jhl.fi/login
https://www.facebook.com/jhltyottomyyskassa
https://www.facebook.com/jhltyottomyyskassa
http://www.jhl.fi/tyottomyyskassa
http://www.jhl.fi/tyottomyyskassa
https://ewertti.jhl.fi/login
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/palvelut/kasittelytilannepalvelu/
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/
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Puhelinpalvelu 

Henkilökohtainen puhelinpalvelumme vastaa etuuksia ja 
niiden hakemista koskeviin kysymyksiin 

Aukioloaikojen muutoksista sekä muista ajankohtaisista 
asioista tiedotetaan työttömyyskassan nettisivuilla ja 
kassan Facebook-sivulla. 

Työttömyyskassalla on käytössään myös puheentunnistuksella toi-
miva eEmeli Puhelinkassa. Kun olet kokonaan työtön tai lomautet-
tu, voit tehdä joko neljän kalenteriviikon tai -kuukauden jatko- 
hakemuksen soittamalla eEmeliin. Palvelu kertoo myös hakemuk-
sesi käsittely- ja maksatustiedot sekä kassan yleisen käsittely- 
tilanteen. 

eEmeli Puhelinkassaan pääset soittamalla työttömyyskassan 
puhelinpalvelunumeroon 010 190 300. Hinta on kiinteästä  
verkosta soittaessasi paikallisverkkomaksu ja matkapuhelin- 
verkosta soittaessasi oman operaattorin hinnoittelun mukainen.

maanantaista torstaihin 
kello 9-14 numerossa 010 190 300.

Valtakirjalla asiointi
Jos et pysty itse hoitamaan työttömyysturvaan liittyviä 
asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan  
puolestasi sekä saamaan sinua koskevia salassa pidettäviä 
tietoja. Valtuutuksen voit tehdä kertaluonteisesti suulli-
sesti puhelimessa tai toimittaa sitä varten työttömyys- 
kassalle vapaamuotoisen kirjallisen valtakirjan. 

Kirjallisessa valtakirjassa tulee aina ilmetä valtuutuk-
sen antaja sekä henkilö, jolle valtuutus annetaan. Siinä  
on hyvä myös mainita, mikäli valtuutus on voimassa  
määräajan tai mikäli se koskee vain tiettyä hakemusta tai 
asiaa. Avoin valtakirja on voimassa, kunnes se kirjallisesti  
perutaan. 

Voit valtuuttaa puhelinpalvelussa toisen henkilön 
hoitamaan asiaasi kertaluonteisesti. Tällöin edellytyksenä 
on se, että valtuuttajan tai valtuutuksen saaneen henki-
löllisyyttä ei ole syytä epäillä. Suullinen valtuutus koskee 
siis ainoastaan kyseistä puhelua. Mikäli haluat valtuuttaa 
toisen henkilön hoitamaan asioitasi useammin kuin ker-
ran, kannattaa työttömyyskassalle toimittaa kirjallinen 
valtakirja.

Työttömyyskassa ei voi ilman valtuutusta antaa  
jäsenistään mitään tietoja henkilölle, jolla ei lain mukaan 
niihin ole oikeutta. Esimerkiksi puolisoilla ei ole oikeut-
ta hoitaa toistensa asioita ilman valtuutusta. Myös työ-
paikan luottamusmiehellä tulisi olla aina valtakirja, mikäli 
hänen halutaan selvittävän jäsenen asioita työttömyys-
kassan kanssa. Ilman valtuutusta keskustelua voidaan 
käydä ainoastaan yleisellä tasolla.

Hakemusliitteet
Työttömyyskassan kotisivuilta pääset Hakemusliitteet 
-palveluun. Myös muut kuin työttömyyskassan jäsenet 
(esim. palkanlaskijat) voivat helposti ja turvallisesti 
lähettää sen kautta liitteitä työttömyyskassalle. 
Järjestelmä ei vaadi erillistä kirjautumista. 

Hakemusliitteet -palvelun käyttö nopeuttaa usein 
käsittelyä, koska sähköisesti lähetetyt liitteet saapuvat 
kassalle vain pienellä viiveellä. Palvelu on suojattu  
SSL-tekniikalla ja on siten luotettava. Liitteet voivat olla 
pdf-, tiff-, png-, gif- tai jpeg -muodossa. 

Sähköinen asiointi helpottaa ja nopeuttaa tiedon- 
kulkua sinun ja työttömyyskassan välillä. Voit lähettää 
hakemuksesi liitteineen toki myös pos-
titse. Tällöin päivärahahakemuksia ja 
muita asiakirjoja ei tarvitse liittää toi-
siinsa nitomalla, klemmarilla tai teipillä.

eEmeli Puhelinkassa

www.jhl.fi/tyottomyyskassa 
facebook.com/jhltyottomyyskassa

https://tyottomyyskassa.jhl.fi/hakemusliitteet/
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/hakemusliitteet/
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/palvelut/eemeli-puhelinkassa/
http://www.jhl.fi/tyottomyyskassa
http://facebook.com/jhltyottomyyskassa
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/palvelut/eemeli-puhelinkassa/
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Opiskelija! Kun aloitat työn ja haluat liittyä 
opiskelijajäsenyyden lisäksi myös  
työttömyyskassan jäseneksi, ota yhteyttä  
liiton jäsenpalveluun. Liittyminen työttö-
myyskassaan kannattaa tehdä heti työ- 
suhteen alussa, koska jäsenyys ja työssä-
oloehdon kertyminen alkavat vasta  
liittymispäivästä lukien. Työssäoloehto ei  
kartu takautuvasti

Jäsenyys
Ansiopäivärahan saaminen edellyttää vähin-
tään 26 viikon kunnossa olevaa jäsenyyttä 
työttömyyskassassa. Jäsenet, jotka eivät täytä 
jäsenyysehtoa, voivat hakea Kelasta  
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. 

JHL-liiton jäsen, ota tarvittaessa jäsenyys- 
asioissa yhteyttä omaan yhdistykseesi tai 
JHL:n jäsenpalveluun p. 010 7703 430 (ma–
to) tai jäsenpalvelun sähköisellä yhteyden- 
ottolomakkeella. Voit hoitaa jäsenasioitasi 
myös liiton verkkosivujen Oma JHL-palve- 
lussa.

JHL työttömyyskassan jäsenmaksun  
suuruus on 0,33 % ennakonpidätyksen alai-
sesta palkkatulosta ja työttömyyskassan 
maksamasta etuudesta. Jäsenmaksu peritään 
osana kokonaisjäsenmaksua. Esimerkiksi JHL:n 
jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,38 prosenttia, 
josta liiton osuus on 1,05 prosenttia ja  
työttömyyskassan osuus 0,33 prosenttia.

Opiskelijajäsenet 
Opiskelija voi liittyä liittoon jo opiskeluaikana. 
Tällöin ei automaattisesti saa työttömyys-
kassan jäsenyyttä, koska työttömyyskassaan 
voi liittyä vain työssä ollessaan. Opiskelija voi 
liittyä työttömyyskassaan, kun hän menee 
ansiotyöhön, jossa työaika on vähintään 18 
tuntia kalenteriviikon aikana. 

Työttömyyskassaan kannattaa liittyä heti 
esimerkiksi kesätyön alkaessa, koska opiskelu-
aikaiset kesätyöt kerryttävät työssäoloehtoa, 
jolloin ansiopäivärahan piiriin saattaa pääs-
tä heti valmistuttuaan. Päätoimiset opinnot 
myös pidentävät työssäoloehdon tarkastelu-
jaksoa, jolloin työsuhteita voidaan huomioida 
usealta vuodelta taaksepäin.

JHL:n opiskelijajäsenyys on päätoimisille 
opiskelijoille ilmainen, mutta työttömyys- 
kassan jäsenmaksu maksetaan kaikista  
ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista, 

Ansiopäivärahan  
                      EDELLYTYKSET

mukaan lukien luontoisedut, lomarahat ja  
lomakorvaukset. Jäsenmaksu on 0,33 %. 

Jäsenmaksusta tulee huolehtia itse, mutta 
maksaminen on tehty helpoksi: kirjaudut vain 
liiton verkkosivuilta OmaJHL –palveluun. Kun 
opintojen päätyttyä aloittaa työsuhteen, kan-
nattaa heti ilmoittaa työnantajalle liittoon 
kuulumisesta. Jäsenmaksu voidaan tällöin  
periä suoraan palkasta, ja jäsenyys pysyy  
kunnossa. 

https://www.kela.fi/tyottomat
https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/
https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/
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Työvoimapoliittiset edellytykset
Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää 
työnhakijana olemista työ- ja elinkeino- 
toimistossa (TE-toimisto). 

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 
työttömälle, joka hakee kokoaikatyötä. 
Yritystoiminta, omassa työssä työllistyminen 
ja opiskelu voivat vaikuttaa ansiopäiväraha-
oikeuteen. Lakon tai työsulun takia työttö-
mäksi jäänyt ei voi saada päivärahaa. 

Oikeus päivärahaan on myös silloin, jos 
henkilö on hakemallaan työlomalla eli on 
ottanut vapaata omasta työstään tehdäkseen 
toista kokoaikatyötä, mutta josta joutuu il-
man omaa syytään lomautetuksi tai irti- 
sanotuksi.

Päivärahaan ei ole oikeutta TE-toimiston 
määräämän karenssin ajalta, eli kun 
• eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä tai 

itse aiheuttaa työsuhteen päättymisen
• kieltäytyy ilman pätevää syytä TE-

toimiston osoittamasta työstä tai koulu-
tuksesta tai aiheuttaa itse sen, ettei  
työsopimusta solmita

• kieltäytyy varmasta työpaikasta
• kieltäytyy osallistumasta työllistymis- 

suunnitelman laatimiseen tai sen toteut-
tamisesta

Karenssit kestävät 15–90 päivää. Tois- 
tuvasti työstä tai koulutuksesta kieltäyty-
neelle päiväraha voidaan myöntää vasta sen 
jälkeen, kun henkilö on ollut 12 kalenteri-
viikkoa työssä, koulutuksessa tai tietyissä 
työllistymistä edistävissä palveluissa. 

TE-toimisto selvittää hakijan työvoima-
poliittiset edellytykset ja antaa työttömyys-
kassalle lausunnon aina ennen kuin päivä- 
rahan maksaminen voidaan aloittaa.

• Työssäoloehtoon hyväksytään vain  
kalenteririviikot, jolloin työaika on ollut 
vähintään 18 tuntia (tästä voidaan poiketa 
tietyillä aloilla). 

• Palkan tulee olla työehtosopimuksen  
mukainen. Mikäli alalla ei ole työehto- 
sopimusta, kokoaikatyön palkan on  
oltava vähintään 1236,00 e/kk (v. 2020).

Poikkeukset
Viikoittaisesta 18 tunnin työaikaedellytyksestä 
voidaan poiketa työaikajärjestelyiltään erityi-
sillä aloilla, joita ovat esim. opetustyö, kotityö 
sekä taiteilijat ja luovaa tai esityksellistä työtä 
tekevät.

Osasairauspäivärahan rinnalla tehty 
osa-aikatyö ei kelpaa työssäoloehtoon. 
Työssäoloehtoon ei lasketa myöskään aikaa, 
jolta on maksettu alennettua sairausajan 
palkkaa. Nämä ajat pidentävät työssäsäolo- 
ehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa.

Palkkatukityöstä voidaan lukea työssä-
oloehtoon 75 % työssäoloehdon täyttävistä 
kalenteriviikoista. Se palkkatukityön aika, jota 
ei lasketa työssäoloehtoon, pidentää tarkas-
telujaksoa. Ikääntyneitä koskevan kunnan 
työllistämisvelvoitteen perusteella järjestet-
ty palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa 
täysimääräisesti.

60 vuotta täyttäneillä työssäoloehto voi 
kertyä myös työllistämisvelvoitteen perusteel-
la järjestetyssä työllistymistä edistävässä pal-
velussa.

Omaishoitajan ja perhehoitajan työtä ei 
lueta työssäoloehtoon, jos henkilö tekee työ-
tä toimeksiantosuhteessa ja saa siitä palkkio-
ta. Tällöin ei ole kyseessä työsuhde. Myöskään 
yrittäjäasemassa tehtyjä töitä ei voida laskea 
työssäoloehtoon.

Palkansaajan työssäoloehto
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun jäse-
nyyttä työttömyyskassassa on vähintään 26 
viikkoa ja jäsenyysaikana täyttää 26 kalenteri-
viikon palkansaajan työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy, kun hakija on  
ollut ansiotyössä yhteensä 26 kalenteriviikkoa 
viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana.  
Edellä mainittua 28 kuukauden tarkastelu- 
jaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä  
syystä enintään seitsemän vuotta. Tarkastelu- 
jakso voi maksimissaan olla 9 vuotta ja  
4 kuukautta. 

Hyväksyttäviä syitä pidennykseen:  
• sairaus 
• laitoshoito 
• kuntoutus 
• asevelvollisuus tai siviilipalvelus 
• päätoiminen opiskelu 
• lapsen syntymä 
• enintään 3-vuotiaan lapsen hoito 
• palkkatukityöaika, siltä osin jota ei lueta 

työssäoloehtoon 
• osallistuminen TE-toimiston kanssa sovit-

tuun työllistymistä edistävään palveluun 
• muu näihin verrattava syy. 

Päivärahahakemukseen tulee liittää selvi-
tys tarkastelujaksoa pidentävistä hyväksyttä-
vistä syistä.

Työssäoloehtoon hyväksytään pää- 
sääntöisesti vain työ- tai virkasuhteessa  
tehty työ, jonka tulee täyttää vakuutuksen- 
alaisuuttata, työaikaa ja palkkaa koskevat 
edellytykset. 
• Työ on vakuutuksenalaista, kun palkasta on 

maksettu sosiaaliturvamaksut, kuten eläke- 
ja työttömyysvakuutusmaksut, ja siitä on 
toimitettu ennakonpidätys.

Työttömyysturvalakiin 
on tehty koronavirus- 

pandemiasta johtuen väliaikaisia muutoksia. 
Viimeisimmät ajantasaiset tiedot laki- 
muutoksista löydät työttömyyskassan  

internetsivuilta:  
www.jhl.fi/tyottomyyskassa

  >   >   >  
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Mikä on  minun TILANTEENI?
Ansiopäivärahaa voi saada TE-toimistoon 
työnhakijaksi ilmoittautunut 17–64-vuotias 
jäsen, joka on
• kokonaan työtön, jolloin työsuhde on 

päättynyt joko irtisanomiseen, irti- 
sanoutumiseen tai määräaikaisen  
työsuhteen päättymiseen

• lomautettu joko toistaiseksi tai määrä- 
ajaksi, kokoaikaisesti tai lyhennetylle työ-
päivälle tai -viikolle (tällöin päivärahaa 
voidaan maksaa myös 65–67-vuotiaille)

• osa-aikatyössä tai joka tekee satunnaisesti 
enintään kaksi viikkoa kestävää koko- 
aikatyötä 

• sivutoiminen yrittäjä, tai joka työllistyy 
yritystoiminnassa enintään kahden  
viikon ajan

• aloittanut työttömyysaikana yritys- 
toiminnan (TE-toimisto arvioi yritys- 
toiminnan pää- tai sivutoimisuuden  
neljän kuukauden kuluttua toiminnan 
aloittamisesta)

• työllistymistä edistävään palveluun  
osallistuva

• sivutoiminen opiskelija 
• päätoiminen opiskelija, joka opiskelee  

TE-toimiston kanssa sovituissa oma- 
ehtoisissa opinnoissa

• vähintään 25-vuotias työnhakija, joka 
opiskelee päätoimisesti lyhytkestoisissa 
enintään kuusi kuukautta kestävissä pää-
toimisissa opinnoissa, joista on  
TE-toimiston lausunnon perusteella  
oikeutettu työttömyysetuuteen 

• tietyin edellytyksin työkyvytön henkilö.

Eräät työsuhteeseen liittyvät tekijät 
voivat estää päivärahan maksamisen. 
Ansiopäivärahaa ei voi saada ajalta, jolloin:
• saa tai on oikeus irtisanomisajan palkkaan 

tai sitä vastaavaan korvaukseen
• on saanut työnantajalta taloudellista 

etuutta, joka perustuu työsuhteen päätty-
miseen liittyvään sopimukseen tai muuhun 
vastaavaan järjestelyyn. Etuus jaksotetaan 

1.7.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen 
myötä yrityksen osaomistajan määritelmä 
muuttui. Nykyisin perheyrityksessä työsken-
televää henkilöä, joka ei itse lainkaan omis-
ta osuutta kyseisestä yrityksestä, ei katsota 
enää yrittäjäksi. Tällainen perheyritykseen 
palkattu perheenjäsen voi lakimuutoksen jäl-
keen kerryttää työssäoloehtoa palkan- 
saajakassassa.

Perheyrityksessä tehdyssä työssä vaadit-
tava työssäoloehto on 52 viikkoa ja työssä-
oloehdon täyttymisen tarkastelujakso on 28 
kuukautta. Lakimuutos koskee työtä, joka on 
tehty lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. 
Normaalin palkkatyön 26 viikon ja perhe- 
yrityksessä työskentelyn 52 viikon työssä-
oloehtoviikkoja ei voida laskea yhteen.

Työssäoloehdon voimassaolo
Jos jäsen on poissa työmarkkinoilta ilman 
hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, tulee 
hänen täyttää uusi työssäoloehto päivärahaa 
saadakseen.

Työttömyyskassa seuraa päivärahan mak-
samisen yhteydessä hakijan uuden työssä-
oloehdon kertymistä. Siksi työttömyyskassal-
le on ilmoitettava myös sellaiset jaksot, joilta 
päivärahaa ei haeta, esim. yli kahden viikon 
kokoaikatyöt, sairausajat jne. Päivärahaa ei 
voida maksaa, mikäli työttömyyskausien  
väliin jää selvittämättömiä jaksoja.

Kun palkansaajakassan jäsen aloittaa 
päätoimisen yritystoiminnan, hän voi palata 
päivärahan saajaksi, jos yritystoiminta kestää 
enintään 18 kuukautta. Päätoimisen yrittä-
jyyden jatkuessa yli 18 kuukautta, jäsen me-
nettää aiemmin kertyneen työssäoloehdon. 
Mikäli suunnittelet yritystoiminnan aloitta-
mista tai työllistyt esimerkiksi puolisosi  
yrityksessä, ota yhteyttä työttömyyskassaan 
päivärahaoikeutesi selvittämiseksi.

Omavastuuaika
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta sen 
jälkeen, kun henkilö on ollut työttömänä 
työnhakijana TE-toimistossa yhteensä viittä 
täyttä työpäivää vastaavan ajan. 

Mikäli omavastuuajan kerryttämisen ai-
kana on työjaksoja, omavastuuaika lasketaan 
siten, että työehtosopimuksen mukaisesta 
enimmäistyöajasta vähennetään tehdyt työ-
tunnit. Kun yhteenlaskettu työttömyysaika 

vastaa viittä täyttä työpäivää, on oma- 
vastuuaika kulunut.

Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan 
peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tämä on 
tärkeää huomioida etenkin lomautustilan-
teissa, joissa lomautus toteutetaan yksittäisi-
nä päivinä pitkin vuotta.

Omavastuuaika menee pääsääntöisesti 
kerran päivärahan enimmäisaikaa kohden. 
Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen kesken 
päivärahakauden, uutta omavastuuaikaa ei 
oteta, jos omavastuuaika on vuoden sisällä 
jo kerran otettu ja päivärahaa on sen jälkeen 
maksettu vähintään yhdeltä päivältä. 

Esimerkki 1:

Henkilön omavastuuaika on 6.1. – 12.1.2020 
ja päivärahan maksaminen alkaa 13.1.2020 
Hän työllistyy kokoaikatyöhön 1.2. – 
31.8.2020 ja palaa työnhakijaksi 1.9.2020. 
Työssäoloehto on täyttynyt uudelleen, mut-
ta koska edellisen omavastuuajan jälkeen 
ensimmäinen maksettu päivärahapäivä on 
vuoden sisällä, ei uutta omavastuuaikaa 
mene vaan päivärahan maksaminen voidaan 
aloittaa 1.9.2020.
Esimerkki 2:

Henkilön omavastuuaika on 6.1. – 12.1.2020 
ja päivärahan maksaminen alkaa 13.1.2020. 
Hän työllistyy osa-aikatyöhön 1.8.2020 al-
kaen ja tämän työn perusteella työssäolo- 
ehto täyttyy uudelleen 31.1.2021. 
Päivärahan maksaminen ilman omavastuu-
aikaa voisi alkaa 1.2.2021. Koska edellisen 
omavastuuajan jälkeen maksetusta ensim-
mäisestä päivärahapäivästä on kulunut kui-
tenkin yli vuosi, omavastuuaika alkaa kulua 
1.2.2021 ja päivärahaa maksetaan vasta 
omavastuuajan jälkeen. 

Omavastuuaikaan lasketaan enintään vii-
si päivää kalenteriviikossa. Omavastuuaikaan 
ei huomioida päiviä, jolloin henkilöllä ei ole 
oikeutta päivärahaan, muun muassa: 
• työnhaku ei ole voimassa TE-toimistossa
• työsuhteen päättymiseen liittyvän talou-

dellisen etuuden jaksotuksen aikana
• karenssin aikana
• 80 % työaikarajan ylittävän sovittelu- 

jakson aikana
Työllistymistä edistävien palveluiden 

aikana päiväraha voidaan poikkeuksellisesti 
maksaa karenssin estämättä. Myös oma- 
vastuuaika kuluu aikana, jolloin henkilö osal-
listuu työllistymistä edistävään palveluun. •
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Mikä on  minun TILANTEENI?
Työttömyysturvalakiin 
on tehty koronavirus- 

pandemiasta johtuen väliaikaisia muutoksia. 
Viimeisimmät ajantasaiset tiedot laki- 

muutoksista ovat saatavilla työttömyyskassan  
internetsivuilta:  

www.jhl.fi/tyottomyyskassa .

kassalle. Hakemus kannattaa lähettää, kun 
työttömyyttä on kulunut noin kaksi viikkoa. 
Helpoimmin hakemuksen lähettäminen ta-
pahtuu sähköisesti eWertti Nettikassassa. 
Paperisia hakemuslomakkeita saa TE-
toimistosta. Jatkossa kokonaan työttömä-
nä tai lomautettuna ollessa myös eEmeli 
Puhelinkassan kautta voi lähettää neljän  
kalenteriviikon tai kalenterikuukauden  
jatkohakemuksen. Lue tarkemmin päivä- 
rahan hakemisesta tämän oppaan lopusta.

Minut lomautetaan
Lomautuksella tarkoitetaan työnteon ja  
palkanmaksun väliaikaista keskeytystä työ- 
suhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomau-
tus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi 
voimassa oleva ja se voidaan toteuttaa koko- 
aikaisesti tai lyhentämällä päivittäistä tai vii-
koittaista työaikaa. Työttömyysturvaan oi-
keuttavan lomautuksen perusteena on taval-
lisesti tuotannollinen tai taloudellinen syy.

Ansiopäivärahaan on oikeus myös lomau-
tukseen rinnastettavan syyn perusteella.  
Tämä koskee erityisesti koulunkäynti- 
avustajia ja koulunkäynninohjaajia, joiden 
työsopimuksessa on usein sovittu työnteon ja 
palkanmaksun keskeytyksestä koulujen loma- 
aikoina. 

Perhepäivähoitajilla on oikeus tietyin 
edellytyksin saada päivärahaa lomautuk-
seen rinnastettavan syyn perusteella, vaikka 
heillä on voimassa kokoaikainen työsuhde. 
Edellytyksenä on, että perhepäivähoitajalle ei 
ole osoitettu hoidettavaksi yhtään lasta eikä 
hän tämän johdosta saa palkkaa. Työnteon ja 
palkanmaksun keskeytyminen ei saa myös-
kään johtua perhepäivähoitajasta itsestään. 
Pelkkä lapsimäärän väheneminen ei oikeuta 
päivärahan saamiseen. 

työsuhteen päättymisestä lukien. 
• on yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaika-

työssä
• saa tai hänellä on oikeus kokoaikatyön 

palkkaan perustuvaan vuosiloma-ajan 
palkkaan. 

Työsuhteeni päättyy
Kun määräaikainen työsuhde päättyy tai kun 
henkilö irtisanoutuu tai irtisanotaan, voi ha-
kea työttömyyden perusteella päivärahaa. 

Aluksi työttömän tulee ilmoittautua 
työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa selvitetään 
työsuhteen päättymiseen johtaneet teki-
jät sekä sovitaan työllistymiseen tähtäävistä 
toimista. Päivärahan maksaminen voi alkaa 
aikaisintaan siitä lukien, kun työnhaku astuu 
voimaan. TE-toimistoon kannattaa ilmoittau-
tua viimeistään ensimmäisenä työttömyys- 
päivänä. Sen voi tehdä sähköisesti Oma asi-
ointi -palvelussa www.te-palvelut.fi. 

Työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen 
työtön täyttää ansiopäiväraha- 
hakemuksen ja lähettää sen työttömyys- 

Henkilön tulee lomautuksen tai lomau-
tukseen rinnastettavan poissaolon alkaessa 
ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi. 

Henkilölle, joka lomautetaan kokoaikai-
sesti (lomautus kestää vähintään kokonaisen 
kalenteriviikon) tai kokoaikatyöstä lyhenne-
tylle työviikolle, maksetaan lomautuspäiviltä 
täyttä ansiopäivärahaa, jos hakujakson ajal-
la ei ole mitään sovitteluperustetta. Työaika 
kalenteriviikossa ei saa kuitenkaan ylittää 80 
prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Lyhennetylle työpäivälle lomautetulle 
voidaan maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, 
mikäli viikoittainen työaika on lomautuksen 
johdosta lyhentynyt vähintään 20 prosenttia 
kokoaikaiseen työaikaan verrattuna. 

Osa-aikaisesta työstä lomautetulle voi-
daan maksaa myös soviteltua ansiopäivä- 
rahaa, mutta tällöin ei ole oikeutta saada 
täyttä päivärahaa kokonaan työttömiltä  
lomautuspäiviltä, jos lomautus on toteutettu 
vain työviikkoa lyhentämällä. 

On tärkeää muistaa, että myös lomau-
tuksiin sovelletaan omavastuuaikasäännöksiä. 
Tarkempia tietoja sovitellusta päivärahasta ja 
omavastuuajasta löytyy tästä oppaasta.

Aloitan uuden työn
Henkilöllä, joka aloittaa osa-aikatyön tai 
enintään kaksi viikkoa (14 päivää) kestävän 
kokoaikatyön tai joka jo tekee osa-aikatyötä 
voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan. 
Hänen tulee olla kokoaikatyönhakijana  
TE-toimistossa. 

Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa 
työaika on enintään 80 % alan enimmäistyö-
ajasta. Osa-aikainen työsuhde voi olla toistai-
seksi voimassa oleva tai määräaikainen. 

Jos osa-aikaisuus perustuu yhteisestä so-
pimuksesta tai työntekijän aloitteesta tapah-

  >   >   >  
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tuneeseen työajan lyhennykseen, päivärahaa 
ei makseta. Esimerkiksi jos henkilön työaikaa 
lyhennetään yhteisellä sopimuksella tervey-
dellisistä syistä, ei päivärahaa voida maksaa. 
Tällaisessa tilanteessa voi olla mahdollisuus 
kuntoutusjärjestelyihin eläkeyhtiön kautta.

Jos henkilö aloittaa yli kaksi viikkoa kes-
tävän kokoaikatyön, ei työsuhteen ajalta ole 
oikeutta päivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestä-
vän kokoaikatyön palkkoja ei sovitella työ-
suhdetta edeltävälle tai sen jälkeiselle ajalle.

Aloitan työllistymistä edistävän 
palvelun tai koulutuksen 
Työnhakija laatii yhdessä TE-toimiston kans-
sa työllistymissuunnitelman, jossa sovitaan 
työllistymistavoitteista sekä palveluista, jotka 
tukevat aktiivista työnhakua sekä edistävät 
työhön tai koulutukseen sijoittumista. 

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:
• työvoimakoulutus 
• työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen 

opiskelu
• työnhakuvalmennus
• uravalmennus
• kokeilu (sisältää: työkokeilun ja koulutus-

kokeilun)
• kotoutumisen edistämisestä annetun lain 

22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen  
opiskelu

• kuntouttava työtoiminta.
Työtön työnhakija voi myös opiskella menet-
tämättä työttömyysetuuttaan. Työllistymistä 
edistävää koulutusta voi olla joko työvoima-
koulutus tai omaehtoinen opiskelu. 

Jotta koulutusajalta voidaan maksaa 
työttömyysetuutta, tulee koulutuksesta aina 
sopia työllistymissuunnitelmassa. Tarkempia 
tietoja koulutukseen hakeutumisesta ja  
valintakriteereistä saat TE-toimistosta. 

Huom!  
Työtön voi opiskella työttömyys- 
etuudella myös muutoin kuin TE-
palveluksi katsottavissa opinnoissa.  
TE-toimisto antaa lausunnon oikeudes-
ta työttömyysetuuteen muista sivu- 
toimisista ja lyhytkestoisista pää- 
toimisista opiskeluista. Muissa opin- 
noissa ei ole oikeutta korotettuun  
ansio-osaan ja kulukorvaukseen. 

Etuuden maksaminen työllistymistä 
edistävän palvelun ajalta
Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta 
maksetaan ansiopäivärahaa, jolloin päivät 
lasketaan mukaan päivärahan enimmäis- 
aikaan. Ansiopäiväraha voidaan maksaa  
korotetulla ansio-osalla, jos palveluun  
osallistumisesta on sovittu työllistymis- 
suunnitelmassa. 

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työl-
listymistä edistävän palvelun ajalta TE-
toimiston määräämästä karenssista huoli-
matta. Myös omavastuuaika kuluu palvelun 
aikana, ja työttömyysetuutta voidaan mak-
saa omavastuuaikana. Etuutta ei kuitenkaan 
voida maksaa, mikäli työnhaku ei ole voi-
massa TE-toimistossa tai jos henkilö työllis-
tyy kokoaikatyöhön yli kahdeksi viikoksi.

Työvoimakoulutuksessa oleville tai oma-
ehtoisesti opiskeleville maksetaan työttö-
myysetuutta myös poissaolopäiviltä. Muihin 
työllistymistä edistäviin palveluihin osallis-
tuville päivärahaa ei makseta poissaolo- 
päiviltä, ellei syynä ole oma työkyvyttömyys, 
alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään 
neljä päivää), työhaastattelu tai tähän rin-
nastettava työllistymiseen liittyvä syy tai 
julkisen luottamustoimen hoitaminen.

Poissaolosta tulee aina ilmoittaa  
päivärahahakemuksessa ja samalla tulee  
antaa selvitys poissaolon syystä. Oman sai-
rauden jatkuessa yli 3 päivää, tulee maksa-
mista varten esittää lääkärin tai terveyden-
hoitajan todistus. Poissaoloja ei tarvitse sel-
vittää TE-toimistolle, vaan kaikki poissaolot 
ilmoitetaan työttömyyskassalle. Myös pal-
velun järjestäjä ilmoittaa työttömyyskassalle 
poissaolopäivät, mutta tämä ilmoitus tulee 
kassalle aina jälkikäteen. 

Ansiopäivärahan lisäksi useimpien työl-
listymistä edistävien palvelujen ajalta mak-
setaan osallistumispäiviltä verotonta kulu-
korvausta.

Olen sairaana
Jos työtön tai osa-aikatyössä oleva hen-
kilö sairastuu, voidaan sairauspäivärahan 
omavastuuajalta maksaa ansiopäivärahaa. 
Edellytyksenä maksamiselle on, että henkilö 
on välittömästi ennen sairastumistaan
saanut ansiopäivärahaa. Jos kyseessä on 
sairauspäivärahan omavastuuaikaa lyhyempi 

sairaus, maksetaan ansiopäiväraha normaa-
listi sairausajalta. 

Jos henkilö sairastuu osallistuessaan 
työllistymistä edistäviin palveluihin, tulee 
hänen joissain tilanteissa esittää lääkärin- 
todistus työttömyyskassalle. Lue lisää koh-
dasta ”Etuuden maksaminen työllistymistä 
edistävän palvelun ajalta”.

Työkyvyttömällä henkilöllä voi joissain 
tapauksissa olla oikeus saada ansiopäivä- 
rahaa, mikäli kaikki alla mainitut edellytykset 
täyttyvät: 
1. hänelle on maksettu sairauspäivärahaa 
300 päivän enimmäisaika  
2. lääkärintodistuksen mukaan hänet tode-
taan edelleen työkyvyttömäksi 
3. työkyvyttömyyseläkehakemus on eläke-
laitoksessa ja/tai Kelassa vireillä tai hylätty

Jos työsuhde on voimassa, henkilön  
tulee esittää työnantajan todistus siitä,  
ettei työnantajalla ole tarjota työntekijän  
työkykyä vastaavaa työtä. Hakijan tulee 
olla TE-toimistossa työnhakijana. 

Kokoaikaisessa työsuhteessa olevalla 
myös palkanmaksun tulee olla päättynyt  
kokonaan.

 
 
Yrittäjä päivärahan hakijana
Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi 
katsotaan henkilö, joka tekee työtä olemat-
ta työ- tai virkasuhteessa. Henkilön voidaan 
katsoa olevan yrittäjä, jos hän
• tekee työtä, jossa hän ei ole työ- tai virka-

suhteessa
• tekee laskutusosuuskunnan kautta  

toimeksiantoja
• tekee työsuhteessa työtä yritykselle, josta 

hän omistaa tietyn osan
• omistaa maa- tai metsätilan
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Esimerkki: Henkilö on tehnyt työsopimuksen 
laskutusosuuskunnan kanssa. Todellisuu- 
dessa hän hankkii itse työtilaisuudet ja pel-
kästään ilmoittaa työnantajalle tekemänsä 
työt. Tämän ilmoituksen perusteella työn- 
antaja laskuttaa työn tilaajaa ja pidättää 
maksusta sosiaaliturvamaksut yms. ja mak-
saa loput palkkana työntekijälle. Työ- 
sopimuksesta ja vakuutusmaksujen  
maksamisesta huolimatta tällaista työtä  
ei voida pitää työsuhteena, koska laskutus-
osuuskunta ei ole todellisessa työnantaja-
asemassa. Työstä maksettu palkka huomioi-
daan yritystulona, paitsi jos TE-toimisto on 
katsonut työllistymisen päätoimiseksi, jolloin 
oikeutta ansiopäivärahaan ei ole ollenkaan. 
Työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.

 
Työttömyysturvalain mukaiseksi yrittä- 
jäksi katsotaan yrityksen osaomistaja. Osa- 
omistajalla itsellään ja/tai hänen perheen- 
jäsenillään on tietty omistusosuus tai  
määräysvalta siinä yrityksessä, jossa hän  
on työssä. 

Yrittäjän perheenjäsenet palkan- 
saajiksi 2019 lakimuutoksen myötä 
Työttömyysturvalain muutoksella yrityksen 
osaomistajan määritelmä muuttui 1.7.2019 
alkaen siten, että perheenjäsentä, joka aino-
astaan työskentelee TyEL-vakuutettuna per-
heyrityksessä, eikä omista lainkaan osuutta 
yrityksestä, ei pidetä enää yrittäjänä. 

Perheyrityksessä TyEL-vakuutettuna työl-
listyvä, ei-omistava perheenjäsen voi nykyisin 
kerryttää perheen yrityksessä työskentelyllä 
palkansaajan työssäoloehtoa palkansaajaja-
kassassa. Tällaisesta työstä vaadittava työs-
säoloehto on 52 viikkoa ja työssäoloehdon 
täyttymisen tarkastelujakso on 28 kuukaut-
ta. Työssäoloehtoon voidaan huomioida vain 
sellaiset ajat, jolloin henkilö ei ole omistanut 
osuutta yrityksestä. Lakimuutos koskee työ-
tä, joka on tehty lakimuutoksen voimaantu-
lon (1.7.2019) jälkeen. Normaalin palkkatyön 
26 viikon ja perheyrityksessä työskentelyn 52 
viikon työssäoloehtoviikkoja ei voida laskea 
yhteen. 

Huom! Lakimuutos ei koske henkilöitä,  
jotka työskentelevät YEL-vakuutettuna  
perheen omistamassa toiminimessä 
(ovat aina yrittäjiä).
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Työttömyyttä ennen aloitettu  
yritystoiminta
Jos henkilöllä on ollut yritystoimintaa jo en-
nen työttömyyttä, työ- ja elinkeinotoimisto 
tutkii työttömyyden alkaessa, onko henkilön 
harjoittama yritystoiminta sivutoimista vai 
päätoimista. TE-toimisto antaa yrittäjyydestä 
työttömyyskassalle työvoimapoliittisen  
lausunnon.
• Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, 

työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta. 
• Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi 

työttömyyskassa voi maksaa soviteltua 
päivärahaa, jolloin yritystoiminnat tulot 
huomioidaan päivärahan määrässä. 

Lyhytkestoinen yritystoiminta
Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa myös 
henkilölle, joka työllistyy yritystoiminnassa 
päätoimisesti enintään kahden viikon ajan. 
TE-toimisto ei tällaisessa tapauksessa tutki 
yritystoimintaa ollenkaan. 

Työttömyyskassa huomioi lyhyt- 
kestoisesta yritystoiminnasta saadun palkki-
on koko sovittelujakson tulona. Päivittäistä 
työaikaa ei seurata, mutta työn alkamis-  
ja loppumisajat pitää ilmoittaa työttömyys-
kassaan. 

Muista ilmoittaa yritystoiminnasta  
TE-toimistoon.

Työttömänä aloitettu yritystoiminta
Jos henkilö työttömänä ollessaan aloittaa  
yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan 
sen pää- tai sivutoimisuutta ei TE-
toimistossa tutkita yritystoiminnan neljän 
ensimmäisen kuukauden aikana. Työnhakija 
saa kyseiseltä ajalta työttömyysetuutta. 
Yritystoiminnasta mahdollisesti saatu tulo 
huomioidaan sovitellun päivärahan määräs-
sä. Yritystoiminnan aloittaminen pitää il-
moittaa TE-toimistoon, vaikka sen pää- tai 
sivutoimisuutta ei silloin vielä arvioida.

Yritystoiminnan jatkuttua neljä kuukaut-
ta TE-toimisto arvioi, onko yritystoiminta 
pää- vai sivutoimista. Jos yritystoiminnan 
katsotaan silloin olevan päätoimista, työn-
hakijan oikeus työttömyysetuuteen päättyy 
kestettyään tuon neljä kuukautta. Jos yritys-
toiminta katsotaan sivutoimiseksi, päivä- 
rahan maksamista voidaan jatkaa.

Yritystoiminnan aikana työnhakijan tulee 
hakea kokoaikatyötä. Yritystoiminta ei ole 
myöskään perusteltu syy kieltäytyä työstä tai 
työllistymistä edistävistä palveluista.

Jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa 
uudelleen, työnhakijan pitää neljän kuukau-
den määräajan alettua täyttää palkansaajan 
tai yrittäjän työssäoloehto ja työttömyyspäi-
värahan enimmäisajan pitää alkaa alusta.  •

http://www.te-palvelut.fi
http://www.te-palvelut.fi
http://www.te-palvelut.fi
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Ansiopäiväraha
Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työssä-
oloehdon ajalta saaduista palkkatuloista. Jos 
työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausi-
luonteista, päiväraha lasketaan työttömyyttä 
edeltäneen 12 kuukauden tuloista. Tyypillisiä 
kausityöntekijöitä ovat esimerkiksi asfaltti-
työntekijät ja matkailukeskusten työntekijät.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivä- 
rahan suuruisesta perusosasta ja palkan mu-
kaan määräytyvästä ansio-osasta sekä mah-
dollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa on  
33,66 euroa vuonna 2020.

Ansio-osaa laskettaessa palkkatulosta 
vähennetään lomaraha, lomaltapaluuraha ja 
lomakorvaus sekä 4,14 prosentin (v. 2020)  
vähennys, joka määräytyy vuosittain palkan- 
saajan työeläke- ja työttömyysvakuutus- 
maksujen ja sairausvakuutuksen päiväraha-
maksun perusteella. Jakamalla näin saatu 
kuukausipalkka 21,5:llä saadaan päiväpalkka. 

Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan 
ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka 
ylittää 3197,70 euroa (perusosa x 95), ansio-
osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. 

Lapsikorotus yhdestä alle 18-vuotiaasta 
lapsesta on 5,28 euroa, kahdesta 7,76 ja kol-
mesta tai useammasta 10,00 päivässä. 

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen 
voi olla enintään 90 prosenttia päivärahan 
perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin 
vähintään lapsikorotuksilla korotetun perus-
päivärahan suuruinen.

Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä tai 
osa-aikaeläkettä saaneen, vuorotteluvapaalla 
tai osittaisella hoitovapaalla olleen tai henki-
lön, jonka palkkaa on alennettu tuotannolli-
sista ja taloudellisista syistä, ansiopäivärahan 
perusteena oleva palkka määräytyy palkan-
alennusta edeltävän palkan mukaan.

Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen  
ansiopäivärahan enimmäisajan aikana, on  
uuden päivärahan määrä vähintään 80 pro-

senttia aikaisemmasta päivärahasta. Vertailu 
tehdään aiemman ja uuden päivärahan mää-
rillä ilman lapsikorotuksia. 

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei 
kuitenkaan lasketa uudelleen, jos uusi työssä- 
oloehto täyttyy vuoden kuluessa edellisen 
päivärahakauden alkamisesta ja jos henkilön 
päivärahan perusteena oleva palkka on tällöin 
määritelty.

Ansiopäivärahan perusteena olevaa palk-
kaa ei myöskään lasketa uudelleen, jos työssä- 
oloehto on täyttynyt työnhakijan täytettyä 
58 vuotta, ellei uusien tulotietojen perusteella 
laskettu palkka ole aiemmin määrättyä palk-
kaa suurempi.

Työtön työnhakija kuuluu kunnan 
 työllistämisvelvoitteen piiriin, mikäli hänen 
oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy 
enimmäisajan täyttymisen vuoksi sen jälkeen, 
kun hän on täyttänyt 57 vuotta, mutta ei  
vielä 60 vuotta. Tällöin kotikunnan tulee  

työvoimaviranomaisen osoituksesta järjestää 
henkilölle työtä työllistämisvelvoitteen  
perusteella. Työn päätyttyä ansiopäivärahan 
suuruutta ei lasketa uudestaan, mikäli 
palkka ei ole ollut aikaisempaa parempi. 
Työllistämisvelvoitetyö ei siten alenna päivä-
rahaa, vaan hakijalle maksetaan entisen suu-
ruista päivärahaa.

60 vuotta täyttäneet kuuluvat myös  
työllistämisvelvoitteen piiriin, mutta heidän 
kohdallaan mahdollisuus työllistymistä edis- 
tävään palveluun tai palkkatukityöhön pitää 
 järjestää ennen kuin oikeus päivärahaan 
päättyy enimmäisajan takia. Työssäoloehtoa 
kerryttävät paitsi palkkatukityö myös työllis-
tämistä edistävän palvelun täydet kalenteri-
viikot. Jos työssäoloehtoon on luettu aikaa, 
jona hakija on ollut työllistymistä edistäväs-
sä palvelussa, työttömyyspäivärahan perus-
teena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen. 
Ansiopäiväraha pysyy entisen suuruisena.

Ansiopäivärahan 
SUURUUS

12

Perusosa on 
33,66 euroa 
vuonna 2020
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Korotettu ansio-osa
Ansiopäivärahan ansio-osa voidaan maksaa 
korotettuna, jos työnhakija osallistuu  
työllistymissuunnitelmassa sovittuun työl-
listymistä edistävään palveluun. Korotettua 
ansio-osaa voidaan maksaa palvelun ajalta 
enintään 200 päivältä. Kahden palvelun väli-
seltä ajalta voidaan maksaa myös korotettua 
ansio-osaa, jos niiden välissä on enintään 
seitsemän kalenteripäivää.

Korotetun ansio-osan maksamisen jäl-
keen maksu jatkuu normaalina päivärahana. 

Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia 
päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos 
kuukausipalkka ylittää 3197,70 euroa, ansio-
osa alenee ylimenevältä osalta 25 prosent-
tiin. 

Täysi korotettu ansiopäiväraha lapsi- 
korotuksineen voi olla enintään päivärahan 
perusteena olevan päiväpalkan suuruinen, 
kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja  
korotusosalla (4,79 euroa vuonna 2020)  
korotetun peruspäivärahan suuruinen. 
Maksetut korotetut ansiopäivärahapäivät 
kerryttävät enimmäisajan laskuria. 

Kulukorvaus työllistymistä 
edistävien palveluiden ajalle 
Työvoimakoulutukseen osallistuvalle hakijal-
le voidaan maksaa työttömyysetuuden 
lisäksi verotonta matka- ja ylläpitokustan-
nusten kulukorvausta. Koulutuksen loma-
ajoilta sitä ei makseta. Lisäksi kulukorvausta 
voidaan maksaa osallistumispäiviltä mui-
denkin työllistymistä edistävien palvelujen 
ajalta. 

Omaehtoiseen opiskeluun ei makseta kulu- 
korvausta.

Kulukorvauksen suuruus on 9 e/pv. Se  
voidaan maksaa korotettuna, kun opiskelu- 
paikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulko-
puolella tai kun henkilö opiskelee kotikun-
nan ulkopuolella ja majoituksesta aiheutuu 
kustannuksia. Tällöin tulee lähettää selvitys    
majoituskustannuksista, esim. vuokrasopimus. 
Korotettu kulukorvaus on 18 e/pv, ja sitä mak-
setaan enintään viideltä päivältä viikossa.

Ulkomailla järjestettävään työvoima- 
koulutukseen osallistuvalle maksetaan kulu-
korvauksena puolet valtion virkamiesten  
päivärahasta. Kulukorvaus voidaan maksaa 
tällöin seitsemältä päivältä viikossa.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestä-
mään koulutukseen osallistuvalle voidaan 
maksaa kulukorvausta 16,82 euroa päivässä. 
Jos majoittuu koulutuksen aikana muualla 
kuin kotona, kulukorvaus maksetaan seitse-
mältä päivältä viikossa.

ETUUS
PERUSOSA

(=peruspäivä-
raha)

ANSIO-OSA 
(95 x perusosa) 
3197,70 € asti

ANSIO-OSA  
(95 x perusosa) 

ylimenevältä 
osalta

KULU- 
KORVAUS

LAPSI- 
KOROTUS

Ansiopäiväraha 33,66 € 45 % 20 % 9 / 18 € 5,28 € 
7,76 € 
10,00 €

Ansiopäiväraha korote-
tulla ansio-osalla 33,66€ 55 % 25 % 9 / 18 € 5,28 € 

7,76 € 
10,00 €

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä päivärahanhakijaa koskevia  
palkkatietoja 1.1.2020 alkaen. Tulorekisterin käytön tavoitteena on, ettei  
ansiopäivärahahakemukseen tarvitsisi enää liittää niin paljon tietoja. 

Työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien tulotietojen laajuus vaikuttaa  
siihen, kuinka paljon hakijalta itseltään tarvitaan selvityksiä. Mikäli työn- 
antaja on ilmoittanut tiedot niin sanotulla suppealla ilmoitustavalla, ei  
tulorekisteristä välttämättä ilmene kaikkia tarvittavia tietoja.

Päivärahan hakijoiden tulisi siksi siirtymävaiheessa toimittaa palkka- 
laskelmat edelleen itse kassalle sovittelua ja työssäoloehdon selvittämistä  
varten, jotta hakemus saadaan sujuvasti käsitellyksi. 

KANSALLINEN TULOREKISTERI TYÖTTÖMYYSKASSAN KÄYTÖSSÄ 
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Soviteltu päiväraha 
eli työtulojen vaikutus 
päivärahaan
Soviteltua päivärahaa eli päivärahaa,  
jossa huomioidaan saatu tulo, voidaan  
maksaa jäsenelle
• joka tekee osa-aikaista työtä. Jos osa- 

aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta 
tapahtuneeseen työajan lyhennykseen,  
päivärahaa ei makseta. Terveydellisistä 
syistä johtuvissa tilanteissa voi päivärahan 
sijasta olla mahdollisuus kuntoutus- 
järjestelyihin eläkeyhtiön kautta. 

• jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty 
lomautuksen johdosta.

• joka on vastaanottanut enintään 2 viikkoa 
(14 päivää) kestävän kokoaikatyön.

• jolla on tuloa sivutoimisesta yritys- 
toiminnasta tai joka työllistyy lyhyt- 
kestoisesti yritystoiminnassa enintään  
kahden viikon ajan.

• joka on aloittanut työttömyysaikana  
yritystoiminnan (oikeus päivärahaan on  
yritystoiminnan aloittamisesta lukien  
neljän kuukauden ajan ja mahdollisesti  
sen jälkeenkin).  

Sovittelun 
maksuperusteisuus
Maksuperusteisessa sovittelussa työtulojen  
ja työajan vaikutus kohdistuu sille päiväraha- 
jaksolle, jolloin tehtyjen töiden palkka on 
maksussa. Hakujakson päiväraha voidaan 
maksaa täytenä, jos jaksolla ei ole palkan-
maksupäiviä. Palkka huomioidaan ja sovitel-
laan vasta sillä jaksolla, jolle palkanmaksu- 
päivä osuu.

Esimerkki: 
Henkilö on kokoaikatyössä enintään kaksi 
viikkoa ajalla 1.5. – 10.5.2020. Palkka makse-
taan vasta 15.6.2020. Toukokuussa ei palkkoja 
ole maksussa esim. aiemmilta työjaksoilta.

 toukokuun päiväraha voidaan mak-
saa työpäivistä huolimatta täysi- 
määräisenä

 toukokuun töiden palkkatulo  
sovitellaan vasta kesäkuun päivärahassa  
palkanmaksupäivän mukaisesti

Jos palkanmaksun ajankohdan ja muiden 
olosuhteiden perusteella kuitenkin on ilmeis-
tä, että palkanmaksujärjestelyllä on pyritty 
välttämään tulon huomioiminen sovittelussa, 
tulo voidaan sovitella ansaintaperusteisesti.  

Lyhennetylle työviikolle lomautetuilla, 
joilla on lomautusajalla soviteltavaa työtä, 
sovelletaan ansaintaperusteista sovittelua, 
jossa työtulot sovitellaan sille hakujaksolle, 
jolla työt on tehty, riippumatta palkan- 
maksupäivästä.

Työssäoloehto kertyy myös maksu- 
perusteisessa sovittelussa työnteon  
ajankohdan perusteella.

Työajan vaikutus 
Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, 
saa työaika sovittelujaksolla olla enintään 
80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Osa-
aikatyötä tai lyhyttä satunnaista työtä teke-
vien työaikaa tarkastellaan joko neljän viikon 
tai yhden kuukauden jaksoissa. 

Työaikavertailussa kuukauteen katsotaan  
sisältyvät aina 21,5 arkipäivää. Työajaksi 
huomioidaan sovittelujaksolla makset-
tujen palkkojen mukainen tuntimäärä. 
Lomautetuilla työajan tarkastelujakso on 
kalenteriviikko.

Sovitellun päivärahan piirissä ei ole koko 
aikatyössä oleva, jonka työaikaa on lyhen-
netty lomautuksen johdosta yhdellä tai 
useammalla kokonaisella päivällä viikossa. 
Lomautuspäiviltä voidaan tällöin maksaa  
täyttä työttömyyspäivärahaa. 

Kokoaikaisesti tai lyhennetylle työ- 
viikolle lomautettukin voi olla sovitellun  
päivärahan piirissä, mikäli hänellä on  
lomautusajalla soviteltavaa työtä tai yritys-
tuloa. Työaika kalenteriviikossa ei saa kui-
tenkaan ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen 
työntekijän työajasta. 

Sovitellun päivärahan suuruus 
Sovittelussa täydestä päivärahasta vähen-
netään 50 prosenttia sovittelujakson aikana 
maksetusta palkasta tai muusta soviteltavas-
ta tulosta. Tuloista vähennetään ensin suoja-
osa, jonka suuruus on
•  neljän viikon jaksolla 279 euroa
•  kuukauden jaksolla 300 euroa
•  laskennallisen työtulon kohdalla 300 eu-

roa (käytetään erityisellä sovittelujaksolla, 

eli silloin, kun tavanomaiselle sovittelu- 
jaksolle sisältyy päiviä, jolloin henkilöllä ei 
ole oikeutta päivärahaan tai päiviä, jolloin 
on oikeus täyteen päivärahaan)

 
Sovittelujakson aikana soviteltava palkka ja 
soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä  
enintään päivärahan perusteena olevan pal-
kan suuruinen. Päivärahan ja työtulon yhteis-
summa voi olla kuitenkin poikkeuksellisesti 
suurempi kuin päivärahan perusteena oleva 
palkka, jos työtulo jää alle suojaosan. 

Ansiopäivärahaa maksetaan kuitenkin 
aina vähintään niin paljon, kuin henkilöllä  
olisi oikeus saada peruspäivärahana.

Soviteltua päivärahaa maksetaan pää-
sääntöisesti sovittelujakson jokaiselta päiväl-
tä. Sitä ei kuitenkaan makseta päiviltä, jolloin 
hakijalla ei ole muutoin oikeutta päivärahaan, 
esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän koko- 
aikatyön ajalta tai omavastuuajalta. 

Tällöin päiväraha maksetaan normaalia  
lyhemmältä sovittelujaksolta ja tulona  
huomioidaan laskennallinen työtulo.
TYÖTULO:

Sovitellun päivärahan hakeminen
Soviteltua päivärahaa haetaan neljän  
viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. 

Hakemukseen merkitään hakujakson  
aikana tehdyt työpäivät ja työtunnit, sekä 
ilmoitus siitä, kohdistuuko hakujakson ajalle 
palkanmaksupäiviä. Työttömyyskassaan tulee 
toimittaa myös kopio työsopimuksesta. 

Hakemuksen ratkaisemiseksi tarvitaan 
palkkatiedot hakujakson ajalle osuvilta  
palkanmaksupäiviltä. 

Työttömyyskassa saa tulorekisteristä  
hakijaa koskevia palkkatietoja, mutta tulo- 
rekisteristä saatavat tiedot eivät aina välttä-
mättä ole riittäviä. 

Siirtymävaiheessa tulisi hakijan toimittaa 
itse palkkalaskelmat kassalle päiväraha- 
hakemusten sujuvaa käsittelyä varten. •

 

jakson ansio
jakson päivät (5 pv/vk)

x 21,5

Laskennallinen työtulo
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LAPSIKOROTUKSET  
1 lapsi        5,28 €/pv     
2 lasta        7,76 €/pv     
3 lasta tai enemmän       10,00 €/pv 

ANSIOPÄIVÄRAHAN SUURUUS 1.1.2020 ALKAEN

PALKASTA TEHTÄVÄ 4,14 %   
VÄHENNYS ON OTETTU HUOMIOON

HUOM!  
Päiväraha on enintään 90 %   
ja korotetulla ansio-osalla enintään 
100 % päivärahan perusteena  
olevasta palkasta. Tämän vuoksi  
lapsikorotukset eivät aina  
täysimääräisesti nosta päivärahaa. 
Päiväraha on kuitenkin aina  
vähintään peruspäivärahan suuruinen. 

Palkka
kk

Ansiopäivä- 
raha €/pv

Päiväraha 
korotetulla 
ansio-osalla €/pv

2 300 64,66 71,55

2 325 65,16 72,16

2 350 65,66 72,77

2 375 66,16 73,39

2 400 66,67 74,00

2 425 67,17 74,61

2 450 67,67 75,23

2 475 68,17 75,84

2 500 68,67 76,45

2 525 69,17 77,07

2 550 69,68 77,68

2 575 70,18 78,29

2 600 70,68 78,91

2 625 71,18 79,52

2 650 71,68 80,13

2 675 72,18 80,74

2 700 72,69 81,36

2 725 73,19 81,97

2 750 73,69 82,58

2 775 74,19 83,20

2 800 74,69 83,81

2 825 75,19 84,42

2 850 75,69 85,04

2 875 76,20 85,65

2 900 76,70 86,26

2 925 77,20 86,87

2 950 77,70 87,49

2 975 78,20 88,10

3 000 78,70 88,71

3 025 79,21 89,33

3 050 79,71 89,94

3 075 80,21 90,55

3 100 80,71 91,17

3 125 81,21 91,78

3 150 81,71 92,39

3 175 82,22 93,01

3 200 82,72 93,62

3 225 83,22 94,23

3 250 83,72 94,84

3 275 84,22 95,46

3 300 84,72 96,07

3 325 85,22 96,68

3 350 85,57 97,11

3 375 85,79 97,39

Palkka 
kk

Ansiopäivä-
raha €/pv

Päiväraha 
korotetulla 
ansio-osalla €/pv

1 200 42,59 44,57

1 225 43,09 45,19

1 250 43,59 45,80

1 275 44,09 46,41

1 300 44,60 47,03

1 325 45,10 47,64

1 350 45,60 48,25

1 375 46,10 48,87

1 400 46,60 49,48

1 425 47,10 50,09

1 450 47,61 50,70

1 475 48,11 51,32

1 500 48,61 51,93

1 525 49,11 52,54

1 550 49,61 53,16

1 575 50,11 53,77

1 600 50,61 54,38

1 625 51,12 55,00

1 650 51,62 55,61

1 675 52,12 56,22

1 700 52,62 56,83

1 725 53,12 57,45

1 750 53,62 58,06

1 775 54,13 58,67

1 800 54,63 59,29

1 825 55,13 59,90

1 850 55,63 60,51

1 875 56,13 61,13

1 900 56,63 61,74

1 925 57,14 62,35

1 950 57,64 62,97

1 975 58,14 63,58

2 000 58,64 64,19

2 025 59,14 64,80

2 050 59,64 65,42

2 075 60,15 66,03

2 100 60,65 66,64

2 125 61,15 67,26

2 150 61,65 67,87

2 175 62,15 68,48

2 200 62,65 69,10

2 225 63,15 69,71

2 250 63,66 70,32

2 275 64,16 70,94
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Ansiopäivärahaa vähentävät mm. seuraavat 
etuudet:
• työeläke- tai liikennevakuutuslain  

mukainen osatyökyvyttömyyseläke
• osa-aikaeläke
•  toisesta maasta saatu työkyvyttömyys- 

eläke
•  liikennevakuutuksen ansionmenetys- 

korvaus
•  alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuus- 

eläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin 
sekä valtion eläkelain (1295/2996)  
8 §:n 1 momentin mukainen vanhuuseläke, 
jota maksetaan normaalia alhaisemman  
eläkeiän perusteella

•  työnantajan järjestämä vähimmäisehtoja 
parempi lisäeläke

•  kotihoidon tuki. Koska kotihoidontuki on 
perhekohtainen etuus, vähennetään työssä 
olevalle puolisolle myönnetty kotihoidon-
tuki työttömän puolison ansiopäivärahasta. 
Mikäli molemmat puolisot ovat työttömiä, 
tuki vähennetään vain siltä, jolle se makse-
taan. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä.

•  joustava hoitoraha hakijan itsensä saamana. 

Joidenkin sosiaalietuuksien saaminen estää 
ansiopäivärahan maksamisen. 

Päivärahaan ei ole oikeutta, kun:
• saa tai on oikeus saada äitiys-, isyys-,  

16

eWertti Nettikassassa on päivärahalaskuri, 
jonka avulla voit laskea arvion päivärahasi  
suuruudesta. Sen avulla voi myös kokeilla  

miten osa-aikatyön palkka vaikuttaa  
päivärahan määrään sovittelussa.

erityisäitiys- tai vanhempainrahaa tai  
erityishoitorahaa

•  saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetys- 
korvausta kuntoutuksesta

•  saa päivärahaa tai eläkettä täydestä työ- 
kyvyttömyydestä tai osasairauspäivärahaa

•  saa täysistä palvelusvuosista vanhuus- 
eläkettä, uuden eläkejärjestelmän mukaista 
vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuus- 
eläkettä, työuraeläkettä, sukupolven- 
vaihdoseläkettä tai luopumistukea. 
Poikkeuksena 1.1.2008 lukien valtion  
eläkelain (1295/2006) 8 §:n 1momentin  
mukainen vanhuuseläke, jota maksetaan  
normaalia alhaisemman eläkeiän perusteella. 

•  saa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. •

Pääsääntöisesti hakijalle maksettu muu sosiaali-
etuus vähennetään päivärahasta, ellei sen saami-
nen estä ansiopäivärahan maksamista. Etuuden 
määrä jaetaan 21,5:llä, jolloin saadaan päivää koh-
den vähennettävä summa. Vähennettäviä etuuksia 
eivät kuitenkaan ole esim. perhe-eläkkeet, lapsi- 
lisä, asumistuki tai toimeentulotuki. 

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan 

https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/
https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/
https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/
https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/
https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/
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500 päivää  
mikäli hakija on työssäoloehdon 

täyttyessä täyttänyt 58 vuotta ja hän 
on työskennellyt viisi vuotta edelli-

sen 20 vuoden aikana.

300 päivää  
mikäli hakija ei ole työskennellyt 

yli kolmea vuotta 
enimmäisajan alkaessa

Enimmäisaika
Ansiopäivärahaa maksetaan 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä.

Mikäli työttömyys jatkuu enimmäisajan  
täytyttyä, maksaa Kela työmarkkinatukea.
Kun hakijalle on maksettu päivärahaa  
enimmäisajan verran, tulee työssäoloehdon 
täyttyä uudelleen ansiopäivärahaoikeuden 
syntymiseksi. Työssäoloehtoon voi sisältyä 
työviikkoja myös edeltävältä enimmäisajalta, 
mikäli kyseisiä viikkoja ei ole otettu edelliseen 
työssäoloehtoon mukaan.

 
Lisäpäiväoikeus
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäis- 
maksuajan täyttymisen jälkeen niin sanottuina 
lisäpäivinä 65 ikävuoteen asti, jos hakija on
• syntynyt v. 1955–1956 ja täyttänyt 60 

vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
• syntynyt v. 1957–1960 ja täyttänyt 61 

vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
•  syntynyt v.1961 tai sen jälkeen ja täyttänyt 

62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä 
Lisäpäiväoikeuden edellytyksenä on myös 
se, että enimmäisajan täyttyessä on työs-
kennellyt eläkettä kerryttävässä työssä  
vähintään viisi vuotta edeltävien 20 vuoden 
aikana. 

Ennen vuotta 1958 syntynyt työtön voi 
itse valita, hakeeko hän vanhuuseläkettä 
ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana,  
vai lisäpäivinä maksettavaa päivärahaa 65- 
vuotiaaksi asti. Henkilö on oikeutettu  
vanhuuseläkkeeseen ilman varhennus- 
vähennystä, mikäli hän
•  on täyttänyt 62 vuotta
•  on saanut eläkkeen alkamista edeltävän 

kuukauden aikana päivärahaa lisäpäiviltä 
vähintään yhdeltä päivältä.

Mikäli henkilö aikoo hakea vanhuus-
eläkettä lisäpäivien perusteella, tulee hänen 
pyytää työttömyyskassalta todistus lisäpäivien 
maksamisesta. Todistus voidaan kirjoittaa  
vasta, kun päivärahaa on maksettu vähintään  
yhdeltä päivältä eläkettä edeltävän kuukau-
den aikana. Todistus kannattaa kuitenkin  
tilata jo hyvissä ajoin. Eläkettä haetaan  
omasta työeläkelaitoksesta ja/tai Kelasta.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa  
enimmäisajan estämättä, mikäli 
• henkilö on 57–59 -vuotiaiden työllistämis-

velvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistuu 
kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen 

• henkilö on 60 vuotta täyttäneitä koskevan 
työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla 
osallistuu mihin tahansa työllistymistä edis-
tävään palveluun. •

400 päivää
 mikäli hakija on  

työskennellyt yli kolme vuotta 
enimmäisajan alkaessa 

Ansiopäivärahaoikeuden      
              KESTO
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Liikkuvuusavustus 
Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena 
on tukea työpaikan vastaanotta-
mista kauempaa kotoa. Sitä voidaan 
maksaa vähintään kaksi kuukautta 
kestävän työsuhteen tai työsuhteen 
saamisen edellytyksenä olevan kou-
lutuksen aloittavalle henkilölle, joka 
on saanut työttömyysetuutta juuri 
ennen niiden alkamista. 

Työmatkan tulee olla kokoaikatyös-
sä yli kolme tuntia päivässä ja osa-
aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. 
Työttömyyskassa tutkii itsenäises-
ti liikkuvuusavustuksen saamisen 
edellytykset. Liikkuvuusavustusta 
haetaan takautuvasti kolmen kuu-
kauden sisällä työsuhteen tai koulu-
tuksen alkamisesta.  

Kuka voi saada 
liikkuvuusavustusta?
Liikkuvuusavustus voidaan myöntää  
työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilölle 
eli hakijalle, joka on saanut työttömyys- 
etuutta liikkuvuusavustuksen perusteena 
olevan työsuhteen tai työhön liittyvän kou-
lutuksen alkaessa. Työttömyysetuuteen oi-
keutettuna pidetään myös henkilöä, jolle ei 
makseta työttömyysetuutta 

• korvauksettoman määräajan (karenssin)
• alle 25-vuotiasta koskevan ammatilliseen 

koulutukseen liittyvän rajoitteen 
• työssäolovelvoitteen tai 
• ansiopäivärahan omavastuuajan vuoksi. 

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos 
työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen 
alkaessa työttömyysetuusoikeus puuttuu jos-
tain muusta syystä. 

Työsuhteeseen liittyvät ehdot
Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyt-
tää sitä, että vastaanotetun työn vähimmäis-
kesto on kaksi kuukautta. Myös silloin, kun 
liikkuvuusavustus myönnetään työhön liit-
tyvän koulutuksen perusteella, koulutuksen 
tulee liittyä vähintään kaksi kuukautta kes-
tävään työsuhteeseen. 

Esimerkki: Työn kesto tutkitaan työn alka-
essa. Mikäli kuukauden kestävään määrä-
aikaiseen sopimukseen tehdään työn päät-
tyessä kuukauden mittainen jatkosopimus, 
oikeutta liikkuvuusavustukseen ei ole. Työn 
kesto ei ollut vähintään kahta kuukautta 
työsuhteen alkaessa.

Työn on oltava työ- tai virkasuhteessa 
tehtävää, joten esimerkiksi yrittäjänä tehty 
työ ei kelpaa. Myöskään työllistymistä edis-
täviin palveluihin osallistuminen ei oikeuta 
liikkuvuusavustukseen.
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Työmatkan kestoon liittyvät 
ehdot
Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää koko-
aikatyön vastaanottavalle henkilölle, mikäli 
päivittäisen työmatkan kesto on yli kolme 
tuntia. Osa-aikatyössä vastaavan matka-ajan 
tulee olla yli kaksi tuntia.

Työmatkan kesto arvioidaan työsuhteen 
alkaessa. Työmatka-aikaan huomioidaan 
vaihdot kulkuvälineestä toiseen odotus- 
aikoineen. Poikkeamia nopeimmalta reitiltä, 
esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan, 
ei lasketa mukaan työmatkan kestoon. Jos 
matka-aika työsuhteen aikana lyhenee, ei 
liikkuvuusavustuksen maksamista lopeteta 
kesken tukikauden.

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää 
myös muuttokustannuksiin, jos henkilö 
muuttaa työnteko- tai koulutuspaikka- 
kunnalle työn vastaanottamisen tai koulu-
tuksen alkamisen vuoksi. Tällöin työmatkan 
kesto lasketaan vanhasta osoitteesta työ- tai 
koulutuspaikan osoitteeseen.

Määrä
Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suu-
ruinen. Vuonna 2020 peruspäiväraha on 
33,66 €/pv.

Liikkuvuusavustukseen voi saada lapsi-
korotuksen huollettavina olevista lapsista. 
Lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,28 euroa, 
kahdesta lapsesta 7,76 euroa ja kolmesta tai 
useammasta lapsesta 10,00 euroa päivässä  
(v. 2020). Lapsikorotuksen määrä katsotaan 
sen mukaan, kuinka monta huollettavaa las-
ta hakijalla on silloin, kun hän alkaa saada  
liikkuvuusavustusta.

Liikkuvuusavustukseen on mahdollista 
saada korotusosa, joka on 4,79 euroa päiväs-
sä (v. 2020). Korotusosa voidaan maksaa, jos 
työpaikka tai työhön liittyvä koulutuspaikka 
sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikasta tai 
muuttoa edeltäneestä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustus on  

peruspäivärahan suuruinen. 

Vuonna 2020 peruspäiväraha  

on 33,66 €/pv.
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Maksamisen kesto ja 
rajoitukset
Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään 
viideltä päivältä viikossa työsuhteen tai 
työhön liittyvän koulutuksen alkamises-
ta lukien. Mikäli hakija on osa-aikatyössä, 
liikkuvuusavustus maksetaan vain  
työskentelypäiviltä. Jos hakija tekee kahta 
tai useampaa osa-aikatyötä samaan  
aikaan, liikkuvuusavustus voidaan silti 
maksaa vain yhdestä työsuhteesta tai työ-
hön liittyvästä koulutuksesta kerrallaan.

Liikkuvuusavustuskauden kesto on porras-
tettu työsuhteen pituuden mukaan.

• Jos työsuhde kestää vähintään 2 kk,  
liikkuvuusavustuskausi on 30 pv  

• Jos työsuhde kestää vähintään 3 kk,  
liikkuvuusavustuskausi on 45 pv  

•  Jos työsuhde kestää vähintään 4 kk,  
liikkuvuusavustuskausi on 60 pv  

Esimerkki: Henkilö aloittaa kaksi 
kuukautta kestävän työn 2.3.2020. 
Liikkuvuusavustuskausi on 30 päivää eli 
2.3.2020 – 31.3.2020. Kaudella on 22  
maksupäivää.

Avustuskausi on kiinteä. Sitä ei piden-
netä, vaikka liikkuvuusavustuksen maksa-
minen keskeytyisi esimerkiksi sairauspäivä-
rahan saamisen vuoksi.

Liikkuvuusavustusta maksetaan enin-
tään niin kauan kuin sen perusteena oleva 
työsuhde kestää tai koulutus keskeytyy. 
Liikkuvuusavustuksen maksamista voidaan 
kuitenkin jatkaa koulutuksen päätyttyä, jos 
hakija työllistyy. Tällöin avustuskautta pi-
tää olla jäljellä ja matka-ajan tulee täyttää 
edellytykset. 

Liikkuvuusavustusta ei voida mak-
saa silloin, kun työnteko ja palkanmaksu 
ovat keskeytyneet vähintään kokonaiseksi 

päiväksi lomautuksen tai lomautukseen rin-
nastettavan syyn vuoksi, tai kun työnteko 
on keskeytynyt hakijasta johtuvasta syystä. 
Kyseiset poissaolopäivät luetaan mukaan 
kuitenkin maksupäivien viikkokohtaiseen 
enimmäismäärään (5 pv/vk).

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa, 
jos henkilö saa esimerkiksi työkyvyttömyys-
eläkettä, vanhuuseläkettä tai varhennettua 
vanhuuseläkettä, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- 
tai vanhempainrahaa, työuraeläkettä, irti-
sanomisajan palkkaa tai sairauspäivärahaa. 
Liikkuvuusavustuksen määrään eivät vaikuta 
työttömyysetuudesta vähennettävät sosiaali-
etuudet ja kotihoidon tuki.

Huomaathan, että liikkuvuusavustusta 
voidaan myöntää samaan aikaan sovitellun 
päivärahan kanssa. Liikkuvuusavustus ei estä 
ansiopäivärahan saamista eikä se vähennä 
ansiopäivärahan määrää. •
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Vuorotteluvapaa
Vuorotteluvapaa on työnantajan kanssa so-
vittava järjestely, joka mahdollistaa kokoaika-
työtä tai yli 75 prosenttia alan kokotyöajasta 
tehneen työntekijän jäämisen vapaalle. 

Vuorottelijan sijainen
Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan  
ajaksi TE-toimistossa työttömänä työn- 
hakijana olevan henkilön. Sijaista ei tarvit-
se kuitenkaan palkata samaan tehtävään. 
Vuorotteluvapaalta takaisin töihin tulevalla 
on oikeus palata aikaisempaan tai siihen  
rinnastettavaan työhön.

Sijaiseksi palkattavan henkilön on pitänyt 
olla työttömänä työnhakijana joko yhden- 
jaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteri-
päivää vuorotteluvapaata edeltävän 14 kuu-
kauden aikana. 

Yhden päivän työttömyys riittää silloin, kun 
sijaiseksi palkattava on:
• alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai  

korkeakoulututkinnon suorittamisesta  
on kulunut enintään yksi vuosi

• alle 25-vuotias
• yli 55-vuotias 

Vapaan kesto 
Vuorotteluvapaan on kestettävä yhtä- 
jaksoisesti vähintään 100 kalenteripäivää.  
Sen enimmäiskesto on 180 päivää. 

Vuorotteluvapaa on pidettävä kerralla. 
Jos vuorotteluvapaa on sovittu alun perin 
enimmäisaikaa lyhemmäksi, sitä on mahdol-
lista pidentää. Pidentämisestä on kuitenkin 
sovittava viimeistään kaksi kuukautta ennen 
vapaan päättymistä.

Vuorottelijan yläikäraja
Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen  
kalenterikuukauden jälkeen, jolloin vuorotteli-
ja saavuttaa työntekijän yleisen vanhuuseläk-
keen alkamisiän vähennettynä kolmella vuo-
della. Yläikärajaa ei sovelleta ennen  
vuotta 1957 syntyneisiin.

Työssäoloedellytys
Vuorotteluvapaalle voi jäädä, kun työssäolo ja 
palvelussuhde samalla työnantajalla ovat kes-
täneet välittömästi ennen vuorottelu- 
vapaan alkamista yhtäjaksoisesti vähintään 
13 kuukautta. Jaksoon voi sisältyä palkatonta 
aikaa enintään 30 kalenteripäivää. Sairaudesta 
tai tapaturmasta johtuva poissaolo katsotaan 
työssäoloksi.
 

Työhistoriaedellytys
Vapaalle voi jäädä henkilö, jolla on eläkkee- 
seen oikeuttavaa työhistoriaa vähintään 
20 vuotta ennen vuorotteluvapaata. Työ- 
historiaan lasketaan kaikki ennen vuotta  
2007 tehty eläkettä kerryttänyt työ, mutta 
vuodesta 2007 lukien vain yli 18-vuotiaana 
tehty työ. Mukaan voidaan ottaa EU- ja ETA-
maassa sekä Sveitsissä tehdyt työt. Työhön 
rinnastettavaa aikaa, kuten perhevapaata,  
voi olla enintään neljännes. 

Vuorotteluvapaalle voi jäädä uudestaan, 
kun edellinen vuorotteluvapaa on päättynyt 
vuonna 2003 tai sen jälkeen, ja tämän jälkeen 
on ollut työssä vähintään viisi vuotta. Tämä 
viiden vuoden aika lasketaan työeläkelakien 
alaisten ansioiden mukaan eikä kalenteri- 

päivinä. Tämä on tärkeää muistaa, kun suun-
nittelee uuden vapaan aloittamista heti viiden 
vuoden jälkeen edellisestä. Ennen vuorottelu-
sopimuksen allekirjoittamista kannattaa olla 
yhteydessä työttömyyskassaan ja varmistaa, 
että viisi vuotta varmasti vuorotteluvapaiden 
välillä täyttyy. 

Vuorottelukorvauksen määrä
Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70  
prosenttia ansiopäivärahasta, johon henkilöllä 
olisi oikeus työttömäksi jäädessään ilman lap-
si- tai muita korotusosia. Korvauksen suuruut-
ta laskettaessa huomioidaan vuorotteluvapaa-
ta edeltäneen vähintään 52 viikon  
palkkatulot.

Vuorottelun aikana saatu tulo muulta 
kuin vuorotteluvapaan myöntäneeltä työn-
antajalta sovitellaan kuten ansiopäivärahassa, 
lukuun ottamatta suojaosaa koskevia sään-
nöksiä.  

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos jäsen 
• saa vuorotteluvapaan myöntäneeltä työn-

antajalta palkkaa
• suorittaa varusmiespalvelua, naisten vapaa-

ehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta
• suorittaa vapausrangaistusta 
• on yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaika-

työssä muun kuin vuorotteluvapaan  
myöntäneen palveluksessa

• harjoittaa päätoimista yritystoimintaa
• saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetys- 

korvausta kuntoutuksesta
• saa päivärahaa tai eläkettä täydestä työ- 

kyvyttömyydestä tai saa osasairauspäivä-
rahaa

• saa vanhuuseläkettä täysien palvelus- 
vuosien perusteella, uuden eläke- 
järjestelmän mukaista vanhuuseläkettä, 
varhennettua vanhuuseläkettä, yksilöllistä 
varhaiseläkettä tai työttömyyseläkettä

• saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai 
erityishoitorahaa tai on lomalla raskauden, 
synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi. •

Vuorottelukorvaus

http://www.te-palvelut.fi
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Etuuksien verotus

 

Palkka
kk

Korvaus
€/pv

Korvaus
€/kk

Palkka
kk

Korvaus
€/pv

Korvaus
€/kk

2 000 41,05 882,58 2 700 50,88 1 093,92

2 050 41,75 897,63 2 750 51,58 1 108,97

2 100 42,46 912,89 2 800 52,28 1 124,02

2 150 43,16 927,94 2 850 52,98 1 139,07

2 200 43,86 942,99 2 900 53,69 1 154,34

2 250 44,56 958,04 2 950 54,39 1 169,39

2 300 45,26 973,09 3 000 55,09 1 184,44

2 350 45,96 988,14 3 050 55,80 1 199,70

2 400 46,67 1 003,41 3 100 56,50 1 214,75

2 450 47,37 1 018,46 3 150 57,20 1 229,80

2 500 48,07 1 033,51 3 200 57,90 1 244,85

2 550 48,78 1 048,77 3 250 58,60 1 259,90

2 600 49,48 1 063,82 3 300 59,30 1 274,95

2 650 50,18 1 078,87 3 350 59,90 1 287,85

VUOROTTELUKORVAUSTAULUKKO 1.1.2020 ALKAEN
PALKASTA TEHTÄVÄ 4,14 % VÄHENNYS ON OTETTU HUOMIOON
Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % ansiopäivärahasta. 
Vuorottelukorvaukseen ei makseta lapsikorotuksia.

Työttömyyskassan maksamat etuudet ovat veronalaista tuloa,  
josta työttömyyskassa toimittaa ennakonpidätyksen.

Kassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta verovuoden 
alussa (1.2.) eikä verokorttia tarvitse erikseen lähettää työttömyys-
kassalle. Jos kuitenkin olet liittynyt työttömyyskassaan uudeksi jäse-
neksi kesken vuotta, toimita ennakonpidätystietosi itse työttömyys-
kassalle etuutta hakiessasi.

Ennakonpidätys suoritetaan palkkaa varten annetun verokortin  
mukaisesti, kuitenkin niin, että ennakonpidätysprosentti on vero- 
hallinnon päätöksen mukaisesti vähintään 25 %.

Näin menetellään siis vaikka verokorttiin olisi merkitty pienempi 
prosentti.

Jos haluat käyttöösi alemman verotusprosentin, tilaa verottajalta 
muutosverokortti sosiaalietuutta varten. Muutosverokortin ei tar-
vitse olla alkuperäinen, sähköinen kopio siitä riittää. 

Muutosverokortin tilaaminen käy helpoiten verottajan OmaVero 
-palvelun kautta. Tällöin verottaja toimittaa muutosverokortin säh-
köisesti suoraan työttömyyskassaan, eikä sitä tarvitse itse lähettää. 
Muutosverokortin tiedot ovat kassan käytössä pääsääntöisesti seu-
raavana päivänä. Hanki siis muutosverokortti ennen kuin lähetät 
hakemuksen. 

Huomioi, että tilaat muutosverokortin nimenomaan etuutta varten 
sekä valitset etuudeksi työttömyyspäivärahan ja etuuden maksajaksi 
Julkisten ja Hyvinvointialojen Tk.

Työttömyyskassa toimittaa verottajalle tiedot maksetuista etuuksis-
ta ja ennakonpidätyksistä. 

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
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Ansiopäivärahan HAKUOHJEET

Jos sinut lomautetaan, 

•  Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon
•  Tutustu päivärahahakemuksen täyttö- 

ohjeisiin ja hanki tarvittavat liitteet 
Hakemuksen liitteet:

• palkkatodistus vähintään 26 työssäolo- 
ehdon täyttävältä työviikolta ennen lomau-
tusta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltyinä 
palkattomat ja osapalkalliset jaksot, loma-
rahat ja -korvaukset sekä muut mahdolliset 
korvaukset. Työttömyyskassa saa päivä- 
rahanhakijoiden palkkatietoja tulo- 
rekisteristä, mutta kaikissa tapauksissa  
sinne ei ole ilmoitettu poissaolotietoja. 

• Jos olet lomautuksen alkaessa saanut päivä-
rahaa edeltävän 26 viikon sisällä, palkka- 
todistus tulee olla koko edellisen lomautuk-
sen jälkeiseltä ajalta uuden  
lomautuksen alkuun asti

• kopio lomautusilmoituksesta
• kopio työsopimuksesta, jos sinut on  

lomautettu lyhennetylle työviikolle tai  
lyhennetylle työpäivälle

• jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti tai 
lyhennetylle työpäivälle ja hakujaksolla on 
palkanmaksupäiviä, ilmoita palkanmaksu-
päivät hakemuksessa

• jos sinut on lomautettu lyhennetylle  
työviikolle ja hakujaksolla on soviteltavia 
työpäiviä (esim. osa-aikaisia työpäiviä), 
ilmoita hakemuksen ajalla tehtyjen töiden 
palkanmaksupäivät hakemuksessa

• selvitys vuosiloman ajankohdasta, jos se 
osuu lomautusjaksolle

• kopio etuuspäätöksestä, jos saat jotain  
sosiaalietuutta, esim. osa-aikaeläkettä

• kopio viimeksi vahvistetusta verotuksesta, 
jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa  
tai omistat maa- tai metsätilan 

 
Lähetä hakemus liitteineen työttö-
myyskassaan. Helpoimmin se tapahtuu 
eWertti Nettikassan kautta.

• Lähetä ensimmäinen hakemus, kun lomau-
tus on kestänyt vähintään kaksi viikkoa, 
siten että viimeinen täytettävä päivä on 
sunnuntai. Jos lomautuksesi kestää kor-
keintaan neljä viikkoa, hakemus kannattaa 
lähettää lomautuksen päätyttyä koko ajal-
ta yhdellä kertaa.

• Jos lomautuksesi alkaa tai päättyy keskel-
lä viikkoa, eikä kyseessä ole kokoaikainen 
lomautus (=kestää yhdenjaksoisesti vä-
hintään täyden kalenteriviikon), liitä ha-
kemukseen mukaan selvitys koko kyseisen 
viikon työajoista (maanantaista sunnun-
taihin). Voit esimerkiksi merkitä työtun-
nit hakemukseen tai liittää mukaan listan 
työvuoroista. Työttömyyskassa tarvitsee 
tiedon työaikatarkastelua varten, koska 
lomautusviikon työaika ei saa ylittää 80 % 
kokoaikaisesta enimmäistyöajasta.

• Jatkossa päivärahaa haetaan neljän 
kalenteriviikon tai kalenterikuukauden 
jaksoissa. Kokonaan lomautetun jatko- 
hakemuksen voi toimittaa myös eEmeli 
puhelinkassan kautta.

• Hae päivärahaa viimeistään kolmen  
kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, 
josta haluat sitä maksettavaksi. 

• Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston 
ohjeiden mukaan.

Työttömyysturvalakiin on tehty koronavirus- pandemiasta johtuen väliaikaisia muutoksia. Viimeisimmät ajantasaiset tiedot  lakimuutoksista näet työttömyyskassan  internetsivuilta:  www.jhl.fi/tyottomyyskassa .

Jos jäät työttömäksi,  

• Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon
•  Tutustu päivärahahakemuksen täyttö- 

ohjeisiin ja hanki tarvittavat liitteet

Hakemuksen liitteet: 
• palkkatodistus vähintään 26 työssäoloehdon 

täyttävältä työviikolta ennen työttömyyttä. 
Todistuksessa tulee näkyä eriteltyinä palkat-
tomat ja osapalkalliset jaksot, lomarahat ja 
-korvaukset sekä muut mahdolliset korvauk-
set. Työttömyyskassa saa päivärahanhakijoiden 
palkkatietoja tulorekisteristä, mutta kaikissa 
tapauksissa ei ole ilmoitettu poissaolotietoja.

• kopio irtisanomisilmoituksesta, jos sinut on 
irtisanottu 

• kopio päätöksestä, jos saat jotain sosiaali-
etuutta (esim. lasten kotihoidon tukea)

• kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotus-
päätöksestä, jos olet sivutoiminen yrittäjä tai 
omistat maa- tai metsätilan 

• hakujakson aikaisten työsuhteiden työ- 
sopimukset, jos olet esim. osa-aikatyössä

• merkitse hakemukseen myös palkan- 
maksupäivä, jos olet tehnyt osa-aikatyötä tai 
satunnaista työtä, josta maksetaan palkkaa 
hakujakson aikana 
 
Lähetä hakemus liitteineen työttömyys- 
kassaan. Helpoimmin se tapahtuu  
eWertti Nettikassan kautta.

•  Ensimmäinen hakemus kannattaa lähettää, 
kun työttömyys on kestänyt vähintään kaksi 
viikkoa, siten että jakson viimeinen täytettävä 
päivä on sunnuntai

•  Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteri- 
viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. 
Kokonaan työttömän jatkohakemuksen voi 
toimittaa myös eEmeli Puhelinkassan kautta

•  Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukau-
den kuluessa siitä päivästä lukien, josta haluat 
sitä maksettavaksi 

•  Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston  
ohjeiden mukaan

•  Työttömyyskassa saa verotustiedot suoraan 
verottajalta. Voit toimittaa halutessasi kassalle 
muutosverokortin etuutta varten, jos haluat 
muuttaa suorasiirtona tulleita verotietoja. 

http://www.te-palvelut.fi
http://www.jhl.fi/tyottomyyskassa
http://www.te-palvelut.fi
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Vuorottelukorvauksen hakuohje

Työnantaja toimittaa TE-toimistolle (vuorottelijan on hyvä kuitenkin 
myös itse varmistaa, että selvitykset on todella toimitettu):
•  työnantajan ja työntekijän allekirjoittaman vuorottelusopimuksen
•  luotettavan selvityksen sijaisen palkkaamisesta (mielellään jäljennös 

työsopimuksesta tai määräyskirjasta).
Vuorotteluvapaalle jäävä työntekijä toimittaa TE-toimistolle:
•  selvityksen vuorotteluvapaan edellytysten täyttymisestä  

(esimerkiksi jäljennös palkkatodistuksesta, josta ilmenee edeltävän  
13 kuukauden työssäolo ja kokoaikaisuus).

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta. Hakulomakkeita 
saa eWertti Nettikassasta tai TE-toimistosta. Hakemus kannattaa lä-
hettää liitteineen sähköisesti eWertti Nettikassan kautta. Ilmoitukset 
vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista voi myös lähettää eWertin 
kautta.

Hakemuksen liitteet: 
•  palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksu- 

kausilta vähintään 52 viikon ajalta
•  kopio vuorottelusopimuksesta 
•  kopio mahdollisesta sosiaalietuudesta tai selvitys sen hakemisesta 
•  selvitys sivutoimisesta yritystulosta vuorotteluvapaan ajalla.

Hakemus liitteineen kannattaa jättää työttömyyskassalle sen  
kuukauden aikana, jolloin vuorotteluvapaa alkaa. Päätös vuorottelu- 
vapaasta tehdään, kun TE-toimisto on antanut lausunnon ja hakemus 
kaikkine liitteineen on toimitettu. Korvauksen takautuva hakuaika on 
3 kuukautta. 

Ensimmäinen maksuerä on noin kahdelta viikolta, ja maksupäivä 
on jakson päättymistä seuraavan viikon perjantaina. Jatkossa korvaus 
on maksussa ilman erillistä hakemusta neljän viikon välein, tavallisesti 
perjantaisin. Vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista, esi-
merkiksi työhön menosta, on ilmoitettava välittömästi TE-toimistolle 
ja työttömyyskassalle. 

Liikkuvuusavustuksen hakuohje 

Liikkuvuusavustusta haetaan takautuvasti kolmen kuukauden sisällä työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta.  
Liikkuvuusavustusta haetaan liikkuvuusavustushakemuksella. Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta.  

Mikäli työsopimusta ei hakuhetkellä ole, työsopimuksen kopion voi lähettää hakemuksen liitteeksi jälkikäteen.
Liikkuvuusavustushakemus löytyy eWertti Nettikassasta tai kassan kotisivuilta. Samassa hakemuskaavakkeessa on 

muutosilmoitusosio, jolla ilmoitetaan työsuhteen aikana tapahtuvista muutoksista.
Työttömyyskassa saa verotustiedot suoraan verottajalta kerran vuodessa. Voit toimittaa halutessasi kassalle  

muutosverokortin etuutta varten, jos haluat muuttaa suorasiirtona tulleita verotietoja.  
Ensimmäinen maksuerä maksetaan pääsääntöisesti noin kahdelta viikolta päättyen sunnuntaihin, ja maksupäivä  

on yleensä jakson päättymistä seuraavan viikon perjantaina. Jatkossa avustus maksetaan ilman erillistä hakemusta 
neljän viikon välein. 

Hakemuksen käsittely 
työttömyyskassassa

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 
Käsittelytilanteen näet työttömyyskassan kotisivuilta. 
Mikäli hakemuksesta puuttuu tarvittavia selvityksiä,  
joudutaan ne pyytämään. Se puolestaan viivyttää hake-
muksen käsittelyä. Kun tarvittavat lisäselvitykset saadaan, 
hakemuksen käsittelyä jatketaan noin viikon kuluessa  
selvitysten saapumisesta.

Voit varmistaa hakemuksesi saapumisen työttömyys-
kassaan eEmeli Puhelinkassasta tai eWertti Nettikassasta 
kaikkina vuorokauden aikoina. Saat niistä myös vaivatto-
masti tietoa hakemuksesi käsittelyvaiheesta ja maksu- 
päivistä.

Kun päivärahaoikeus on selvitetty ja päivärahan 
suuruus laskettu, antaa työttömyyskassa päiväraha- 
päätöksen. Päätös annetaan yleensä siinä vaiheessa,  
kun päivärahaa jää esimerkiksi omavastuuajan jälkeen 
maksettavaksi. Tästä syystä onkin tärkeää täyttää ja  
lähettää myös aina ns. jatkohakemus, vaikka ensimmäistä 
päivärahapäätöstä ei vielä olisi saanutkaan.

Jos eWertti Nettikassassa ei ole vielä mahdollista  
täyttää jatkohakemusta, voi jatkohakemuksen lähettää 
ansiopäivärahahakemuksella. Hakujakso on joko neljä 
viikkoa tai kalenterikuukausi. Työttömyyskassa pyytää  
tarvittaessa hakemuksen, mutta omatoimisuudella voi  
nopeuttaa maksua.

eWertti Nettikassan tai eEmeli Puhelinkassan kautta 
lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa 
muutamien päivien kuluessa hakemuksen saapumisesta. 
Postitse lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on 
maksussa saapumispäivästä noin viikossa. 

Työttömyyskassan antamat ansiopäiväraha- 
päätökset tulevat hakijoille sähköisesti eWertti-netti-
kassaan. Saapuneesta päätöksestä lähtee automaattinen 
sähköpostiviesti päivärahan hakijalle. Jos päätöstä ei ava-
ta eWertissä 7 päivän kuluessa, se postitetaan kirjeenä. 
Päätökset ovat siis nopeasti saatavilla. Päätösarkisto  
löytyy eWertistä, ja päätöksen voi tarvittaessa tulostaa 
sieltä jälkikäteenkin.

.

OIKEIN TÄYTETTY HAKEMUS 
NOPEUTTAA KÄSITTELYÄ!

http://www.te-palvelut.fi
https://ewertti.jhl.fi/login
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Työttömyyskassan puhelinpäivystys  
010 190 300  

ma-to klo 9.00 – 14.00 
Hinta kiinteästä verkosta soittaessa paikallisverkkomaksu 

ja matkapuhelinverkosta soittaessa oman operaattorin 

hinnoittelun mukaan.

www.jhl.fi/tyottomyyskassa 
facebook.com/jhltyottomyyskassa

Postiosoite 

PL 100,  

00531 Helsinki 

Faksi: 010 7703 3235

Sähköposti: tkassa@jhl.fi

JHL - Etelä-Suomen 
aluetoimisto
Sörnäisten rantatie 23, 
00500 HELSINKI
puh. 010 770 340

JHL - Sisä-Suomen 
aluetoimisto
Rautatienkatu 10, 
33100 TAMPERE
puh. 010 7703 620

JHL - Varsinais-Suomen 
aluetoimisto
Puistokatu 6 a, 20100 
TURKU
puh. 010 7703 700

JHL - Oulun seudun  
aluetoimisto
Mäkelininkatu 31, 
90100 OULU
puh. 010 7703 610

JHL - Pohjanmaan  
aluetoimisto
Vaasanpuistikko 17, 
65100 VAASA
puh. 010 7703 640

JHL - Lapin  
aluetoimisto
Rovakatu 20 a, 96200 
ROVANIEMI
puh. 010 7703 600

JHL - Kaakkois-Suomen  
aluetoimisto
Kauppakatu 40 d, 
53100 LAPPEENRANTA
puh. 010 7703 550

JHL - Satakunnan  
aluetoimisto
Isolinnankatu 24, 5. krs, 
28100 PORI
puh. 010 7703 670

JHL - Itä-Suomen  
aluetoimisto
Yläsatamakatu 7 b 13, 
80100 JOENSUU
puh. 010 7703 650

JHL:n jäsenpalvelu 010 7703 430 
ma-to klo 9.00 – 12.00 
JHL liiton jäsenmaksuja ja jäsenyyttä koskeviin  
tiedusteluihin vastaa liiton jäsenpalvelu,  
p. 010 7703 430 (ma-to).
Voit hoitaa jäsenasioitasi myös liiton verkkosivujen  
Oma JHL-palvelussa tai ottamalla yhteyttä  
omaan yhdistykseesi.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
PL 101, 00531 Helsinki, www.jhl.fi

Lue, tykkää, 
seuraa... 

jhl.fi 
motiivilehti.fi 

facebook.com/JHLry/ 
twitter.com/JHLry 

@JHLry

eEmeli Puhelinkassa  
010 190 300
Hinta kiinteästä verkosta soittaessa  

paikallisverkkomaksu ja matkapuhelin- 

verkosta soittaessa oman operaattorin 

hinnoittelun mukaan.

   ALUETOIMISTOT JÄSENPALVELUT

http://www.jhl.fi/tyottomyyskassa
http://facebook.com/jhltyottomyyskassa
mailto:tkassa@jhl.fi
https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/
http://www.jhl.fi
http://jhl.fi
http://motiivilehti.fi
https://www.facebook.com/JHLry/
http://twitter.com/JHLry
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/palvelut/eemeli-puhelinkassa/

