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Etuusopas 2020
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas
sisältää tietoa työttömyyskassojen maksamista etuuksista. Näitä
ovat työttömille maksettava ansiopäiväraha, vuorotteluvapaalla
oleville maksettava vuorottelukorvaus sekä työmatka- ja
muuttokuluja korvaava liikkuvuusavustus.
Yksityiskohtaisempaa tietoa etuuksista saat TYJ:n kotisivuilta
osoitteesta www.tyj.fi.
Henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvissä seikoissa sinua neuvoo
oma työttömyyskassasi. Työttömyyskassojen yhteystiedot löytyvät
oppaan lopusta.
Huomaathan, että TYJ ei käsittele etuushakemuksia. Hakemukset
liitteineen tulee lähettää omaan työttömyyskassaan. Helpoiten
haet etuutta kassan verkkopalvelussa.
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Työttömyyskassan jäsenyys
Liittymällä työttömyyskassaan saat työttömänä ansiopäivärahaa,
joka perustuu palkkatasoosi. Voit liittyä työttömyyskassaan, kun
olet palkkatyössä tai toimit yrittäjänä.
Voit arvioida ansiopäivärahasi tason oppaan lopussa olevan
taulukon avulla tai osoitteesta www.tyj.fi löytyvällä laskurilla.
Työttömyyskassaan kannattaa liityä jo opintojen aikana. Voit
näin kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan ennen valmistumistasi
esimerkiksi kesätöissä ja saada ansiopäivärahaa, jos et työllisty
heti valmistumisen jälkeen.
Vaihtaessasi työttömyyskassaa kuukauden kuluessa, voit käyttää
aikaisemmassa kassassa kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet
hyväksi uudessa kassassa.
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Ansiopäivärahan edellytykset
Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos
•
•
•
•

olet kokonaan tai osittain työtön (esimerkiksi osa-aikatyössä
tai lomautettu)
haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
olet työttömyyskassan jäsen
olet ollut työssä 26 viikkoa (noin 6 kk) kassan jäsenyysaikana.

Jos jäät työttömäksi tai työtuntisi vähenevät, ilmoittaudu heti
työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa!
Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä
takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan
maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.

Kuuden kuukauden työskentely riittää
Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 26 viikon työskentelyä.
Lyhimmillään ansiopäivärahaa voi siis saada kuuden kuukauden
työskentelyn jälkeen.
Mukaan lasketaan sellaiset kalenteriviikot, joina työtä on ollut
vähintään 18 tuntia. Myös palkan pitää olla työehtosopimuksen
mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön
palkan on oltava vähintään 1 236 euroa kuukaudessa.
Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea
työviikkoja edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos
olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa,
siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla tai hoitanut enintään
3-vuotiasta lasta, tämä aika pidentää tarkastelujaksoa.
Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 vuoden ja 4
kuukauden ajalta.
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TE-toimisto tutkii, oletko työmarkkinoiden
käytettävissä
Jos sinulla on yritystoimintaa, opiskelet tai olet irtisanoutunut
työstäsi, TE-toimisto tutkii, miten nämä asiat vaikuttavat
ansiopäivärahaoikeuteesi. Päätoimisten opintojen tai
päätoimisen yritystoiminnan ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.
Irtisanoutumisesta voi puolestaan seurata TE-toimiston määräämä
korvaukseton määräaika eli ns. karenssiaika, jonka ajalta ei
makseta päivärahaa.
Voit menettää oikeutesi ansiopäivärahaan (määräaikaisesti tai
toistaiseksi), jos et pidä työnhakua TE-toimistossa voimassa
tai asioi TE-toimistossa heidän ohjeidensa mukaisesti. Tämä
tarkoittaa esimeriksi työllistymissuunnitelman ylläpitoa,
tapaamisia sekä erilaisiin palveluihin osallistumista. Lisätietoa TEtoimiston velvoitteista löydät TE-toimiston verkkopalvelusta.
Jos olet poissa työmarkkinoilta (eli et ole työssä tai työnhakijana
TE-toimistossa) yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä,
edellä mainittu 26 viikon työskentelyedellytys vanhenee. Tämä
tarkoittaa, että voit saada päivärahaa vasta silloin, kun olet ollut
uudet 26 viikkoa työssä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi
opinnot, armeija, siviilipalvelus, sairaus tai alle 3-vuotiaan lapsen
hoito.
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Määräaikaiset rajoitukset
Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta
ei makseta etuutta. Lisäksi työsuhteen päättymiseen liittyvä
taloudellinen etuus tai omasta irtisanoutumisesta seuraava
karenssiaika voivat siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.
Taloudellisen etuuden jaksotusaika ja karenssi voivat kulua yhtä
aikaa. Omavastuuaika alkaa sen sijaan kertyä vasta mahdollisen
karenssi- ja/tai jaksotusajan jälkeen.

Omavastuuaika kestää 5 päivää
Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen
ja sen ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Jos olet osittain
työssä, omavastuuaika kertyy vain työttömyysajalta.
Tällöin omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen
kalenteriviikon aikana.

Kultainen kädenpuristus estää päivärahan
maksamisen
Jos olet saanut työnantajaltasi taloudellista etuutta (ns. kultaisen
kädenpuristuksen), joka vastaa esimerkiksi 3 kuukauden palkkaa,
päivärahan maksaminen estyy 3 kuukauden ajalle. Tätä kutsutaan
taloudellisen etuuden jaksotukseksi. Jotta säilytät oikeutesi
ansiopäivärahaan jaksotuksen päätyttyä, huolehdi siitä, että et ole
jaksotuksen aikanakaan poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta.
Työmarkkinoilla olona pidetään työssä oloa ja sitä, että on
ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
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Ansiopäivärahan suuruus
Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän oppaan lopussa olevan
taulukon tai osoitteesta www.tyj.fi löytyvän päivärahalaskurin
avulla.

Ansiopäivärahalla on perusosa, ansio-osa ja
korotukset
Ansiopäivärahan perusosa on 33,66 € päivässä ja noin 724 €
kuukaudessa. Tämä päivärahan osa ei riipu työttömyyttä
edeltäneestä palkastasi ja täysi päiväraha on aina vähintään
perusosan suuruinen.
Perusosaan lisätään ansio-osa, jonka suuruus riippuu palkastasi.
Ansio-osa on 45 % päiväpalkkasi ja perusosan erotuksesta.
Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3 198 €, ansio-osa on
ylimenevältä palkanosalta 20 %.
Jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia, voit saada
lapsikorotusta. Lapsikorotukset ovat yhdestä lapsesta 5,28 €,
kahdesta lapsesta 7,76 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10 €
päivässä.
Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada
päivärahan korotettuna. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan
ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin
3 198 €, ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Päiväraha lasketaan 6 kuukauden palkasta
Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän
palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 6 kuukauden
ajalta ja pääsääntöisesti vain sellaisilta viikoilta, joina olet ollut
työssä vähintään 18 tuntia. Lomarahaa ja -korvausta ei lueta
palkkaan.
Päivärahan perusteena oleva palkka ei vastaa täysin
todellisuudessa saamaasi bruttopalkkaa, sillä siihen tehdään
sosiaalivakuutusmaksuihin perustuva prosenttivähennys. Vuonna
2020 vähennys on 4,14 %.
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Vähimmäis- ja enimmäismäärä
Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 %
päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Jos saat korotettua
ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, päiväraha voi
olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.
Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella
lapsikorotuksella ja korotusosalla korotetun perusosan suuruinen.

Ansiopäivärahan uudelleen laskeminen
Jos olet työssä 26 viikkoa (6 kk) siten, että työtunteja on viikon
aikana vähintään 18, ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta
ja päivärahan taso lasketaan uudelleen. Myös viiden päivän
omavastuuaika alkaa alusta.
Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella
olisi maksamattomia päiviä.
Jos olet esimerkiksi osa-aikatyössä, päivärahan uudelleen
laskeminen voi laskea päivärahan määrää. Päivärahan tasoa
kuitenkin suojaavat seuraavat seuraavat seikat:
•
•

Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika otetaan enintään
kerran vuodessa.
Päiväraha voi laskea kerralla vain 20 %, jos päivärahasi
enimmäisaika ei ole kulunut loppuun.

Ikääntyneitä koskee lisäksi muita suojasääntöjä. 58 vuotta
täyttäneen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa
uudelleen, ellei palkka ole suurempi. Myöskään silloin, kun
enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella
tarjotun työn tai palvelun perusteella, päivärahan perusteena
olevaa palkkaa ei yleensä lasketa uudelleen.
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Ansiopäivärahan kesto
Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika riippuu työhistorian
pituudesta ja iästä seuraavasti:
Työhistoria

Ikä

Enimmäiskesto

Enintään kolme vuotta

-

300 päivää (n. 14 kk)

Yli kolme vuotta

-

400 päivää (n. 18 kk)

Vähintään 5 v. viim. 20 v.
aikana

Vähintään 58 v.

500 päivää (n. 23 kk)

Enimmäismaksuaika alkaa alusta silloin, kun täytät 26
kalenteriviikon työssäoloehdon uudelleen. Työhistoria- ja
ikäedellytys tutkitaan jokaisen enimmäisajan alkaessa.
Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea
työmarkkinatukea Kelasta.

Lisäpäiväoikeus
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen
eläkeikään saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos olet täyttänyt
vaaditun iän ennen enimmäismaksuaikasi täyttymistä. Vaadittu ikä
riippuu syntymävuodesta seuraavasti:
•
•
•
•

Vuosina 1950–1954 syntyneiltä edellytetään 59 vuoden ikää.
Vuosina 1955–1956 edellytetään 60 vuoden ikää.
Vuosina 1957 -1960 syntyneiltä edellytetään 61 vuoden ikää.
Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneiltä edellytetään 62 vuoden
ikää.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta
viimeisen 20 vuoden aikana.
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Työskentely päivärahalla
Päivärahalla voi tehdä osa-aika tai keikkatyötä tai harjoittaa
pienimuotoista yritystoimintaa. Pienimuotoinenkin työ kannattaa,
sillä sen avulla voit:
•
•
•

kasvattaa tulojasi
hidastaa päivärahan enimmäisajan kulumista
kerryttää uusia työviikkoja niin, että päivärahan enimmäisaika
alkaa alusta.

Alle 300 euron palkka- tai yritystulo kuukaudessa ei vaikuta
päivärahaan. 300 euron ylittävältä tulon osalta puolet vähentää
päivärahaa. Esimerkiksi 500 euron palkkatulo vähentää päivärahaa
100 eurolla. Palkka vaikuttaa päivärahaan sillä hakujaksolla, jona
se on maksettu.
Arvioi työtulon vaikutus päivärahaasi osoitteesta www.tyj.fi
löytyvällä laskurilla.
Voit saada päivärahaa työn ajalle, jos
•
•
•

teet osa-aikatyötä (työaika enintään 80 % hakujaksolla)
teet kokoaikatyötä enintään kaksi viikkoa (ns. keikkatyö)
yritystoimintasi on sivutoimista tai lyhytkestoista.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta
ansiopäivärahaa. Tällöin saat täyttä päivärahaa työn alkuun asti ja
sen mahdollisen päättymisen jälkeen.

Jos olet löytänyt osa-aika- tai keikkatyön
Ilmoita työtunnit hakemuksessasi työttömyyskassaan. Ilmoita
työstä myös TE-toimistoon.
Jos saat palkan vasta seuraavassa kuussa, työn tekeminen ei
vaikuta päivärahaasi ennen palkan maksua.
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Pienimuotoinen yritystoiminta
Sivutoiminen eli pienimuotoinen yritystoiminta vaikuttaa
päivärahaan samalla tavalla kuin osa-aikatyö. TE-toimisto
tutkii, miten laajaa yritystoiminta on ja päättää, onko
yritystoiminta riittävän pienimuotoista siihen, että sen ajalta
voi saada ansiopäivärahaa. Yleensä sellainen yritystoiminta,
jota on harjoitettu puoli vuotta kokoaikaisen työn ohella, ei estä
päivärahan maksamista.
Työttömänä aloitetun yritystoiminnan kohdalla yritystoiminta on
automaattisesti sivutoimista eli pienimuotoista ensimmäisen 4
kuukauden ajan. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen 4 kuukauden
ajan yritystoiminta ei vaikuta päivärahaan, kuin tulojen kautta.
4 kuukauden jälkeen TE-toimisto tutkii, onko yritystoiminta
ollut niin laajaa, että se estää päivärahan maksamisen
jatkossa. Yritystoiminnan voi aloittaa tällä tavalla vain kerran
ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohden. Seuraavalla kerralla
yritystoiminnan laajuus tutkitaan heti.
Jos yritystoimintasi kestää enintään 2 viikkoa, yrittäjyyden
pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita. Enintään 2 viikkoa kestäviä
yritystoiminnan jaksoja voi olla enimmäisajan sisällä rajoittamaton
määrä.
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Lomautetun työttömyysturva
Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy
toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa
lyhentämällä työpäivää.
•
•
•

Jos sinut on lomautettu toistaiseksi, saat ansiopäivärahaa kuin
olisit kokonaan työtön.
Jos olet lomautettu osan päivistä ja osan päivistä töissä, saat
täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, saat
päivärahaa samoin, kuin silloin, jos olisit osa-aikatyössä. (Katso
kohta Työskentely päivärahalla.)

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lomautuksen ajalta, jos työtä
tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lomautuksen
kohdalla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Tämä
tarkoittaa, että 80 % raja ei saa ylittyä kalenteriviikon aikana tai
päivärahan maksaminen kyseiselle viikolle estyy.
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Työllistymistä edistävät palvelut
Jos osallistut TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään
palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi,
saat palvelun ajalta korkeampaa päivärahaa. Omaehtoisia
opintoja lukuun ottamatta palvelujen ajalta maksetaan lisäksi
kulukorvausta 9 euroa päivässä.
Työttömyysetuutta myös maksetaan työllistymistä edistävien
palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.
Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työnhakuvalmennus,
uravalmennus, kokeilu (ei kuitenkaan rekrytointikokeilu),
työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava
työtoiminta.
Saat lisätietoja työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin
hakeutumisesta TE-toimistoista tai osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Muu opiskelu
Voit opiskella sivutoimisesti tai lyhytkestoisesti saadessasi
ansiopäivärahaa. Opinnot eivät tällöin vaikuta päivärahaoikeuteen
tai päivärahan määrään. Sivutoimiset opinnot tarkoittavat
opintoja, jotka eivät ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle.
Lyhytkestoinen opiskelu tarkoittaa enintään kuusi kuukautta
kestäviä opintoja.
Päätoimiset opinnot estävät päivärahan maksamisen, ellei kyse ole
TE-toimiston kanssa sovituista omaehtoisista opinnoista.
TE-toimisto tutkii opintojen vaikutuksen päivärahaan. Saat
lisätietoa asiasta TE-toimistoista tai osoitteesta www.te-palvelut.fi.
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Sosiaalietuuksien vaikutus
Sosiaalietuudet voivat vaikuttaa työttömyyskassan maksamiin
etuuksiin.
Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa
useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai
vanhempainraha taikka kuntoutusraha.
Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa
osatyökyvyttömyyseläke, kotihoidon tuki tai osittainen hoitoraha.
Etuudet huomioidaan bruttomääräisinä eli ennen verojen
vähentämistä.
Ansiopäivärahan maksamiseen eivät vaikuta muun muassa
lapsilisä, asumistuki, toimeentulotuki tai vammaistuki.
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Yrittäjän työttömyysturva
Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle
yrittäjäkassassa. Yrittäjän ansiopäivärahan maksaminen
edellyttää, että olet
•
•
•
•

lopettanut yritystoiminnan tai työskentelysi yrityksessä on
päättynyt
ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon
ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta
täyttänyt 15 kuukauden työssäoloehdon kassan
jäsenyysaikana.

TE-toimisto tutkii, milloin päätoiminen yritystoiminta on päättynyt.
Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet yrittäjäkassan
jäsenenä toiminut vähintään 15 kuukautta yrittäjänä siten, että
yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Vuonna 2020
laajuudeltaan olennaisena pidetään yritystoimintaa, jonka aikana
olet eläkevakuuttanut (YEL, MYEL tai TyEL) itsesi vähintään 13 076
euron vuositulosta.
Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet
työskentelyjaksot. Työssäoloehdon tulee täyttyä työttömyyttä
edeltäneen 48 kuukauden aikana.

Yrittäjän ansiopäivärahan suuruus ja kesto
Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu palkansaajien tavoin
peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, ansio-osasta ja
mahdollisesta lapsikorotuksesta. Ansio-osan suuruus määräytyy
työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon perusteella.
Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy tämän valitun työtulon
mukaan.
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Työtulo/vuosi

Ansiopäiväraha/kk

14 000 €

923 €

20 000 €

1 148 €

30 000 €

1 523 €

40 000 €

1 864 €

50 000 €

2 031 €

Yrittäjän ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300-500 päivältä,
kuten palkansaajankin kohdalla. Yrittäjillä ei kuitenkaan ole
lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla.

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen
Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan
työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana
kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto
ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut
alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi
palkansaajakassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan.
Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry
palkansaajakassassa.
Siirtyessäsi yrittäjästä palkansaajaksi, sinulle voidaan
työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha yrittäjänä täyttyneen
työssäoloehdon perusteella, jos palkansaajan työssäoloehto ei
ole vielä täyttynyt. Voit jäädä työsuhteen alkaessa yrittäjäkassan
jäseneksi tai siirtyä palkansaajakassaan. Palkansaajan
työssäoloehto ei kuitenkaan kerry yrittäjäkassassa.
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Ansiopäivärahan hakeminen
Jos jäät työttömäksi, toimi näin:
1. Ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa.
Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä
ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle.
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona
ilmoittautuminen on voimassa.
2. Kahden viikon kuluttua täytä päivärahahakemus oman
työttömyyskassasi verkkopalvelussa.
Hae jatkossa päivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.
Verkkopalvelussa käynnistät työnhaun ja haet työttömyysturvaa
helpoiten. Löydät kassojen verkkosivut ja linkit e-asiointiin
osoitteesta www.tyj.fi kohdasta kassojen yhteystiedot.
Ansiopäivärahahakemuksen mukana tulee useimmiten toimittaa
seuraavat liitteet:
•
•

Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta.
Kopio työsopimuksesta.

Hakemukseen on henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen liitettävä
myös:
•
•

Palkkatodistus, jos tulorekisteriin ei ole täytetty riittäviä tietoja
päivärahasi laskemista varten.
Päätös sosiaalietuuden myöntämisestä, jos saat esim. eläkettä,
sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon
tukea.

Paperisten liitteiden lisääminen sähköiseen hakemukseen
onnistuu yleensä helpoiten ottamalla niistä kuvat.
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Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta.
Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia
korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa. Voit
kuitenkin halutessasi tilata verottajalta verokortin etuutta varten ja
toimittaa sen kassaan. Ansiopäivärahan ennakkopidätys tehdään
tällöin verokortin mukaisesti ilman prosentin korottamista.
Saat tarkemmat hakuohjeet tarvittaessa omasta
työttömyyskassastasi.
Muista hakea ansiopäivärahaa kolmen kuukauden sisällä
haettavan jakson ensimmäisestä päivästä.

Valituskelpoinen päätös
Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää
sinulle päätöksen etuuden maksuperusteista.
Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä päätöksen
liitteenä olevan valitusohjeen mukaisesti sosiaaliturvaasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Toimita valitus omaan
työttömyyskassaasi 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut
päätöksestä tiedon.
Lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen.
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Liikkuvuusavustus
Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja silloin, kun
vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä
asuinpaikastasi.
Voit saada liikkuvuusavustusta jo ennen varsinaisen työn alkua,
jos aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen
liittyvän koulutuksen.
Avustuksen maksaminen edellyttää, että
•

•
•

edestakainen työmatkasi tai koulutukseen liittyvä matkasi on
työn tai koulutuksen alkaessa (tai muuttaessasi työn perässä
työstä sovittaessa) kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja
osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn tai
koulutuksen aloittamista
työsi kestää vähintään kaksi kuukautta.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ja sitä
maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Vuonna 2020
liikkuvuusavustuksen suuruus kokoaikatyöhön on noin 724 euroa
kuukaudessa. Avustukseen voi lisäksi saada lapsikorotusta sekä
korotusosaa matkan pituuden perusteella.
Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta
seuraavasti:
Työn kesto vähintään

Avustuksen kesto

2 kk

1 kk

3 kk

1,5 kk

4 kk

2 kk

Hae liikkuvuusavustusta omasta työttömyyskassastasi.
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Vuorottelukorvaus
Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että
•
•
•
•
•

olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta)
olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle
siirtymisestä
työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa
työttömänä työnhakijana olevan henkilön
työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti
vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista ja
sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista kertynyt
vähintään 20 vuoden työhistoria.

Jos olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, ota
yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. Muiden vuorotteluvapaan
edellytysten osalta sinua neuvoo TE-toimisto.

Vuorotteluvapaan kesto
Vuorotteluvapaa voi kestää 100–180 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaa tulee pitää yhdessä jaksossa.

Vuorottelukorvauksen määrä
Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta,
johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi.
Vuorottelukorvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa
laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata
edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta.
Hae vuorottelukorvausta omasta työttömyyskassastasi.
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Tyttömyyskassojen yhteystiedot
Erityisalojen
Toimihenkilöiden tk

Asemamiehenkatu 4, 00520
HELSINKI
puh. 09 6132 3224

www.erityisalojentoimi
henkiloidentyottomyyskassa.fi
Erityiskoulutettujen tk Erko

Kuljetusalan tk

PL 65, 00531 HELSINKI
puh. 09 613 111

www.kuljetusalantk.fi
Lakimiesten tk

Uudenmaankatu 4-6 B, 00120
HELSINKI
puh. 09 6123 067

Asemamiehenkatu 2, 00520
HELSINKI
puh. 09 7206 4343

www.lakimiestentk.fi

JATTK-työttömyyskassa

www.laakarientkassa.fi

www.erko.fi

Opastinsilta 8 B, 00520 HELSINKI
puh. 09 7206 820

www.jattk.fi

Julkis- ja yksityisalojen tk

Lääkärien tk

PL 49, 00501 HELSINKI
puh. 09 393 091

Myynnin ja markkinoinnin
ammattilaisten tk
PL 25, 00521 HELSINKI
puh. 020 690 422

Asemamiehenkatu 4, 00520
HELSINKI
puh. 020 690 069

www.mmakassa.fi

Julkisten ja
hyvinvointialojen tk

www.opetk.fi

www.jytk.fi

PL 100, 00531 HELSINKI
puh. 010 190 300

Opettajien tk

Pasilankatu 4 B, 00240 HELSINKI
puh. 09 2294 4100

Palvelualojen tk

tyottomyyskassa.jhl.fi

PL 93, 00531 HELSINKI
puh. 020 690 211

Korkeasti koulutettujen tk
KOKO

Paperityöväen tk

Ratavartijankatu 2, 00520
HELSINKI
puh. 09 4763 7600

kokokassa.fi
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www.pam.fi/tyottomyyskassa
PL 349, 00531 HELSINKI
puh. 020 690 429

www.paperiliitto.fi/
tyottomyyskassa

Posti- ja logistiikka-alan tk

Teollisuuden tk

www.pautk.fi

teollisuuskassa.fi

PL 189, 00531 HELSINKI
puh. 09 6131 1780

PL 116, 00531 HELSINKI
puh. 020 690 455

Rakennusalan tk

Terveydenhuoltoalan tk

rakennuskassa.fi

www.tehytk.fi

PL 135, 70101 KUOPIO
puh. 020 690 230

Suomen
Elintarviketyöläisten tk

Asemamiehenkatu 2, 00520
HELSINKI
puh. 040 451 8451

www.selry.fi/tyottomyyskassa
Suomen Yrittäjäin tk
PL 999, 00101 HELSINKI
puh. 09 6224 830

www.syt.fi
Super tk

PL 70, 00060 TEHY
puh. 09 5422 7300

Työttömyyskassa Finka
Ratavartijankatu 2 B, 00520
HELSINKI
puh. 09 868 9400

finka.fi

Työttömyyskassa Pro
PL 228, 00181 Helsinki
puh. 09 1727 3444

www.prokassa.fi

Työttömyyskassa Statia

PL 117, 00521 HELSINKI
puh. 09 2727 9377

Ratamestarinkatu 11, 00520
HELSINKI
puh. 020 7289 780

Sähköalojen tk

Yleinen työttömyyskassa YTK

www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa

www.ytk.fi

www.supertk.fi

PL 774, 33101 TAMPERE
puh. 03 252 0300

www.statia.fi

PL 100, 32201 LOIMAA
puh. 02 7607 620
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Ansiopäivärahataulukko
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Palkka / kk

Ansiopäiväraha/ kk

1 000 €

829 €

1 100 €

873 €

1 200 €

916 €

1 300 €

959 €

1 400 €

1 002 €

1 500 €

1 045 €

1 600 €

1 088 €

1 700 €

1 131 €

1 800 €

1 174 €

1 900 €

1 218 €

2 000 €

1 261 €

2 100 €

1 304 €

2 200 €

1 347 €

2 300 €

1 390 €

2 400 €

1 433 €

2 500 €

1 476 €

2 600 €

1 520 €

2 700 €

1 563 €

2 800 €

1 606 €

2 900 €

1 649 €

3 000 €

1 692 €

3 100 €

1 735 €

3 200 €

1 778 €

3 300 €

1 822 €

3 400 €

1 849 €

3 500 €

1 868 €

3 600 €

1 888 €

3 700 €

1 907 €

3 800 €

1 926 €

3 900 €

1 945 €

4 000 €

1 964 €

