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Johdanto

Työttömäksi jääneen henkilön toimeentulo on turvattu Suomessa työttömyyspäivärahan avulla. 
Työttömyysturvan piiriin kuuluvat myös työttömän koulutusaikaisen toimeentulon turvaamiseksi mak-
settavat koulutustuki sekä koulutuspäiväraha. Näitä kaikkia etuuksia maksavat työttömyyskassat. 
Työttömyyskassojen maksama työttömyysetuus on ansioon suhteutettua. Työttömyysetuuksien lisäksi pal-
kansaajakassat maksavat vuorotteluvapaalle siirtyvälle vuorottelukorvausta. 

Työttömyyskassoista löytyy lisätietoa osoitteesta www.tyj.fi. Palkansaajakassojen lisäksi toimii kaksi yrittä-
jille tarkoitettua työttömyyskassaa. 

Työttömyysturvan osalta on olemassa oma yrittäjä-määritelmä. Työttömyysturvalain mukaan yrittäjänä pi-
detään henkilöä, joka päätointaan varten on velvollinen ottamaan

- yrittäjien eläkelain tai 
- maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen. 

Tämän lisäksi yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään henkilöä, joka:
- työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä ja omistaa itse vähintään 15 % tai joko yhdessä 

perheenjäsentensä kanssa tai jonka perheenjäsenet omistavat vähintään 30 % yrityksestä  
- työskentelee yrityksessä ja omistaa joko yksin tai perheenjäsentensä kanssa tai jonka perheenjä-

senet omistavat vähintään 50 % yrityksestä.Perheenjäsenenä pidetään avio- tai avopuolisoa sekä 
samassa taloudessa asuvia lapsia ja vanhempia. Johtava asema tarkoittaa hallituksen jäsenyyttä, 
toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa toimimista. 

Tämän Työttömyysturvaoppaan tarkoituksena on kuvata, millä edellytyksillä työttömällä, lomautetulla tai 
aikuisopiskelijalla on oikeus työttömyyspäivärahaan, koulutustukeen, koulutuspäivärahaan tai työmarkki-
natukeen. Oppaassa käsitellään myös vuorotteluvapaajärjestelmää ja siihen liittyvää vuorottelukorvausta. 

Työttömyysturvaopas täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä YTN:n Työsuhdeopasta. Työttömyysturvaoppaan 
ovat laatineet Lakimiesten työttömyyskassan kassanhoitaja Tanja Tynkkynen sekä YTN:n lakiryhmän jä-
senet Ralf Forsén, Ari Kiiras, Helena Lamponen, Anna Lavikkala, Heikki Meskanen ja Taru Turunen yhteis-
työssä.

Helsingissä 14.9.2007

YTN lakiryhmä



�

I	Työttömyyskassan	
jäsenyys

Palkansaajakassan jäseneksi voi päästä kun on 
palkansaaja-asemassa eli toimeentulo perustuu 
toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. 
Akavalaisten liittojen jäsenyyden yhteydessä on 
mahdollista liittyä myös työttömyyskassaan jäse-
neksi. Työttömyyskassan jäsenmaksu laskutetaan 
myös usein liiton jäsenmaksun kanssa. Kassan jä-
senyyden voit tarkistaa omasta liitostasi tai työttö-
myyskassasta. 

Työttömyyskassan jäsenyyden edellytyksenä on li-
säksi:

- Suomessa asuminen,
- ettei kuulu toiseen työttömyyskassaan ja
- alle 68 vuoden ikä.

Jäsenyys säilyy voimassa kussakin työttömyyskas-
sassa sen sääntöjen mukaan. Edellytyksenä on aina 
jäsenmaksun maksaminen sääntöjen mukaisesti ja 
lisäksi kassalla voi olla omia edellytyksiä, kuten tie-
tyllä toimialalla työskentely.
 
Työttömyyskassan jäsenyyden alkamisesta kas-
sa ilmoittaa jäsenelle tai antaa siitä päätöksen. 
Jäsenyyden epäämisestä ja jäsenyydestä erottami-
sesta työttömyyskassa antaa muutoksenhakukel-
poisen päätöksen. 

Jos	jäät	työttömäksi	tai	sinut	lomautetaan

-	Ota	heti	yhteys	työvoimatoimistoon	ja	il-
moittaudu	 työttömäksi	 työnhakijaksi.  Il-
moittaudu työvoimatoimistoon viimeistään 
ensimmäisenä työttömyyspäivänä eli ensim-
mäisenä työ-/virkasuhteesi päättymispäivänä 
tukipaketeista, kultaisista kädenpuristuksis-
ta tai muista vastaavista taloudellisista etuuk-
sista huolimatta. Oman eli kotipaikkasi työvoi-
matoimiston yhteystiedot löytyvät internetistä 
osoitteesta www.mol.fi . Työvoimatoimisto tai 
-toimikunta antaa työttömyyskassalle sitä si-
tovan lausunnon hakijan työvoimapoliittisista 
edellytyksistä.

-	 Saat työvoimatoimistosta hakemuslomak-
keita, joilla voit hakea ansiosidonnaista työt-
tömyyspäivärahaa työttömyyskassastasi tai 
jos et täytä sen saamisehtoja, työmarkkina-
tukea tai työttömyyspäivärahaa Kelasta. Lo-
makkeita ansiosidonnaisen työttömyyspäi-
värahan hakemiseksi saat myös osoitteesta 
www.tyj.fi.

-	 Kysy tarkempia ohjeita työttömyyskassas-
tasi. Kaikkien Suomessa olevien työttömyys-

kassojen yhteystiedot löytyvät internetistä 
osoitteesta www.tyj.fi.

-	 Toimita hakemus työttömyyskassalle huo-
lellisesti täytettynä. Ensimmäisen	hakemuk-
sen	voit	lähettää	työttömyyskassalle	kah-
den	-	kolmen	viikon	työttömyyden	jälkeen,	
mutta	jatkohakemukset	tulee	tehdä	vähin-
tään	 neljältä	 kalenteriviikolta	 tai	 yhdeltä	
kalenterikuukaudelta. Muista allekirjoittaa 
hakemus.

-	Muista, että haet päivärahaa 3 kuukauden 
sisällä, koska päivärahaa voidaan maksaa ta-
kautuvasti enintään kolmen kuukauden ajal-
ta. Toimi siis ajoissa.

Ansiopäivärahahakemus
Hakemuslomake	löytyy	oppaan	lopusta,	liite	1.

Hakemuksen	täyttäminen

Täytä hakemus huolellisesti. Hakemuksessa on mu-
kana ohjeet hakemuksen täyttämiseksi. 

Kohta	1: Täytä henkilö- ja yhteystietosi. Ha-
kemus on ensimmäinen hakemus, jos et ole 
hakenut aiemmin päivärahaa tai jos olet ol-
lut kokoaikaisessa työssä työttömyysjaksojen 
välillä. 
Kohta	 2:	 Täytä pankkiyhteystietosi. Työttö-
myyskassa maksaa työttömyyspäivärahan 
suoraan tilillesi.
Kohta	 �: Täytä työttömyyskassasi nimi ja 
jäsenmaksun maksamistiedot sekä ilmoita 
mahdollinen edellinen työttömyyskassa, jo-
hon olet kuulunut.
Kohta	�:	Täytä alle 18-vuotiaiden huollettavi-
en lapsiesi syntymäajat. Työttömyyspäivära-
haan maksetaan lapsikorotusta.
Kohta	5: Merkitse hakemukseen, täytätkö al-
kuehdon vai paluuehdon (katso tarkemmin 
oppaan kohta Työssäoloehto). Muista täyttää 
myös työsuhteen päättymistä koskevat tiedot 
ja selvitykset ajoista, jolloin et ole ollut työssä 
tai olet ollut yrittäjä.
Kohta	 �: Täytä, haetko korotettua ansio-
osaa.
Kohta	7: Täytä, haetko työllistymisohjelmali-
sää.
Kohta	8:	Yrittäjäkassasta työttömyyspäivära-
haa hakeva täyttää tämän kohdan.
Kohta	9: Kohtaan on vastattava, ja jos sinul-
la on sivutoimista yritystoimintaa, tulee hake-
mukseen liittää selvitys tuloista
Kohta	10: Sosiaalietuuksia kysytään, koska 
jotkin niistä vaikuttavat päivärahaan. Mikä-
li sinulla on alle 3-vuotias lapsi, sinun tulee 
ilmoittaa, saako perheesi Kelalta lasten koti-
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hoidontukea. Mikäli perheesi on tuen saaja, 
on ilmoitettava myös, hoitaako puoliso lapsia 
vai onko hän työssä. 
Kohta	11: Työttömyystiedoissa valitaan työt-
tömyyden laji ja ilmoitetaan, oletko joskus 
saanut työttömyysetuuksia Kelasta
Kohta	12: Työttömyysajan selvitys tulee täyt-
tää huolellisesti. Hakemuksessa on ohje ”sel-
vitys ja työtunnit” -kohdan täyttämiseen. Työ-
tunteja merkitään hakemukseen vain jos olet 
ollut työssä. Myös viikonlopuista tulee hake-
mukseen tehdä selvitys. Hakemukseen mer-
kitään ”työtön” niiden päivien kohdalle, kun 
olet ollut työtön. Työttömyyskassa laskee 
esimerkiksi lomakorvauksen jaksotuksen ja 
omavastuuajan viran puolesta. Päiväraha 
haetaan aina jälkikäteen.

MUISTA PÄIVÄTÄ JA ALLEKIRJOITTAA HAKE-
MUS!

Hakemuksen	liitteet

Hakemuksen lisäksi kassaan tulee toimittaa liitteitä. 
Liitteinä tarvitaan lähes aina:

- alkuperäinen palkkatodistus tai palkkalaskel-
ma vähintään 43 kalenteriviikolta (alkuehto) 
tai 34 kalenteriviikolta (paluuehto). Palkka-
todistuksesta tulee näkyä työnantajan yhte-
ystiedot, ennakonpidätyksen alainen ansio 
ja eriteltynä lomarahat sekä -korvaukset ja 
muut mahdolliset korvaukset (esim. tukipa-
ketti, palkkiot).

- kopio työtodistuksesta
- kopio irtisanomisilmoituksesta tai jos työsuh-

teesi oli määräaikainen, toimita kopio työso-
pimuksesta

- kopio lomautusilmoituksesta, jos sinut on lo-
mautettu

- kopio mahdollisesta työsuhteen päättösopi-
muksesta/-paketista

- mikäli työsi on ollut epäsäännöllistä tai sinul-
la on ollut useita osa-aikaisia työsuhteita sa-
manaikaisesti, toimita viikoittaiset työtunnit 
kultakin työnantajaltasi.
- työttömyyskassa saa verottajalta suoraan 
verokorttitietosi, mutta jos sinulla on ns. por-
taikkoverokortti tai olet hakenut verotoimis-
tosta muutosverokortin, liitä se alkuperäisenä 
hakemuksen mukaan. 

Liitteenä voidaan tarvita myös:
- palkkatodistus hakujaksolta, mikäli hakujak-

solla olet ilmoittanut olleesi työssä
- työsuhderekisteriote (= selvitys työhistorias-

ta) jos haet korotettua ansio-osaa
- selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avo-

puolisosi lapsista, esim. talonkirjaote
- päätös sosiaalietuuksista, mm. kotihoidontu-

ki tai eläke
- todistus maksetusta vahingonkorvauksesta
- työsopimus tai johtajasopimus.

Eri kassat voivat pyytää eri liitteitä, johtuen alakoh-
taisista seikoista! Voit tarkistaa hakemukseesi tar-
vittavat liitteet aina omasta työttömyyskassastasi.
Mikäli hakemus toimitetaan työttömyyskassalle 
puutteellisena, pyytää kassa hakijalta tarvittavat liit-
teet. Hakemuksen puutteellisuus viivästyttää hake-
muksen käsittelyä.

Työttömyyskassa on velvollinen seuraamaan haki-
jan työssäoloehdon täyttymistä. Tämän vuoksi haki-
jan tulee selvittää työttömyyskassalle myös ne jak-
sot, joilta ei haeta päivärahaa. Kassa ei voi maksaa 
päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä aikoja.

Päätös

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat päivärahapää-
töksen, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomak-
keen. Päätöksen mukana on aina ohje muutoksen-
hakua varten. Mikäli päätös ei mielestäsi ole oikea, 
voit olla ensin yhteydessä suoraan työttömyyskas-
saan ja tiedustella, jos käsittelyssä on tapahtunut 
virhe, jonka voi korjata suoraan työttömyyskassas-
sa. Työttömyyskassastasi saat myös lisätietoa pää-
töksen perusteluista, kuten esimerkiksi siitä, miten 
päiväraha on laskettu tai miten lomakorvauksen 
jaksotusaika on laskettu. Työttömyyskassan anta-
masta päätöksestä voi valittaa työttömyysturvan 
muutoksenhakulautakuntaan.
    
Muistettavaa		

Sekä päivärahaa haettaessa että työttömyyden jat-
kuessa tulee kaikista työttömyyteen liittyvistä ja ha-
kijan olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, kuten 
esim. osoitteenmuutokset, muutokset perhesuhteis-
sa, sairaus, työllistyminen yms. ilmoittaa työvoima-
toimistoon ja työttömyyskassaan, jotta työttömyys-
etuuksien maksatus sujuu mahdollisimman jousta-
vasti. 
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II	Oikeus	
työttömyyspäivärahaan

Saadaksesi työttömyyspäivärahaa tulee sinun olla:
- Suomessa asuva,
- työvoimatoimistossa työttömäksi ilmoittautu-

nut,
- 17-64-vuotias sekä
- työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä 

oleva, jolle ei ole voitu osoittaa työtä tai kou-
lutusta.

65-68-vuotias voi saada päivärahaa jos hän on lo-
mautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhtees-
ta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten 
työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Päivärahaa voi saada jos olet:
- kokonaan työtön
- lomautettu
- osa-aikatyötä tekevä (ei kuitenkaan, jos 

omasta tahdosta tekee osa-aikatyötä)
- sivutoiminen yrittäjä.

Työssäoloehto

Palkansaaja voi täyttää työssäoloehdon ns. alku- tai 
paluuehtona.

Työssäoloehtoa kerrytetään	kalenteriviikoittain.

Työssäoloehtoon lasketaan sellainen kalenteriviik-
ko, jossa olet ollut palkkatyössä vähintään 18 tuntia 
ja kokoaikatyöstä saamasi palkka on työehtosopi-
muksen mukainen tai jollei sitä ole, kokoaikatyön 
palkan on oltava vähintään 940 euroa kuukaudessa  
(vuonna 2007). Työaikajärjestelyiltään poikkeavilla 
aloilla voidaan poiketa viikoittaisesta työaikaedelly-
tyksestä. Tällaisia aloja ovat mm. opetustyö, kotityö, 
taiteilijat ja luovaa tai esityksellistä työtä tekevät. 
Hakijan pyynnöstä työssäoloehto voidaan katsoa 
täyttyvän myös sellaisen neljän peräkkäisen kalen-
teriviikon jaksolta, jossa työtä on tehty yhteensä vä-
hintään 80 tuntia siten, että se on jakautunut jokai-
selle kalenteriviikolle. Jos työnantaja on saanut teh-
dyn työn palkkakustannuksiin korkeinta korotettua 
palkkatukea tai samalta ajalta työmarkkinatukea ja 
työllistämistukea, lasketaan työssäoloehtoon puolet 
näistä kalenteriviikoista. Työssäoloehtoon ei lueta 
työtä, joka on tehty samalla, kun on saatu osasaira-
uspäivärahaa.

Esimerkki hakijan pyynnöstä työssäoloehtoon las-
kettavasta neljän peräkkäisen kalenteriviikon jak-
sosta:

ma 6.2.2006 työssä 4
ti 7.2.2006
ke 8.2.2006
to 9.2.2006
pe 10.2.2006 työssä 11
la 11.2.2006
su 12.2.2006
ma 13.2.2006
ti 14.2.2006 työssä 12
ke 15.2.2006
to 16.2.2006
pe 17.2.2006 työssä 12
la 18.2.2006
su 19.2.2006
ma 20.2.2006 työssä 8
ti 21.2.2006
ke 22.2.2006 työssä 8
to 23.2.2006
pe 24.2.2006
la 25.2.2006
su 26.2.2006 työssä 8
ma 27.2.2006 työssä 8
ti 28.2.2006 työssä 5
ke 1.3.2006
to 2.3.2006
pe 3.3.2006
la 4.3.2006 työssä 4
su 5.3.2006
työ tunn i t 
yhteensä

80

Työssäoloehdon	tarkastelujakso

Työssäoloehto tulee täyttää 28 (alkuehto) tai 24 (pa-
luuehto) kuukauden aikana. Tätä tarkastelujaksoa 
voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä, kuten esi-
merkiksi:

- sairaus
- kuntoutus
- asevelvollisuus
- siviilipalvelus
- päätoiminen opiskelu
- vuorotteluvapaa
- enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
- omaishoito tai perhehoito, jollei hoitotyö ole 

ollut vähäistä (vähäisyyttä arvioidaan työn si-
tovuuden perusteella, jolloin huomioidaan 
mm. hoito- ja palvelusopimukset)

- vankeusrangaistus
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- apurahakaudet
- au-pair työskentely.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitse-
mällä vuodella (=ylihypättävä aika).

työssä 
1.1. 
- 30.6. 
1999  
= 6 kk

sairaus-
loma 
1.7. 
-31.12. 
1999 = 
ylihypät-
tävää 
aikaa 
6 kk 

työssä 
1.1.-
28.2. 
2000 = 
2 kk

palkaton 
äitiys-
vapaa ja 
hoito-
vapaa 
1.3.2000 
- 31.12. 
2002 = 
ylihypät-
tävää 
aikaa 2 v 
10 kk

opiskelu 
1.1.2003 
- 31.5. 
2005 = 
ylihypät-
tävää 
aikaa 2 v 
5 kk

palkaton 
äitiys-
vapaa ja 
hoito-
vapaa 
1.6. 
2005 
- 31.7. 
2006 = 
ylihypät-
tävää 
aikaa 1 
v 2 kk

työssä 
1.8. - 
31.10. 
2006

työtön 
1.11. 
2006 
lukien

Esimerkissä työssäoloehtoon voidaan huomioida 
myös työskentely ajoilta 1.1. – 30.6.1999 ja 1.1. 
– 28.2.2000.

Alkuehto koskee niitä hakijoita, jotka hakevat en-
simmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa ja joille 
ei ole maksettu työttömyyspäivärahaa 1.1.1997 
tai sen jälkeen. Jos hakijalle on aiemmin makset-
tu työmarkkinatukea, kuuluu hän alkuehdon piiriin. 
Alkuehto täyttyy kun hakija on 28 lähinnä edellisen 
kuukauden aikana ollut 43 kalenteriviikkoa työssä-
oloehdon täyttävässä työssä. 

 työssä 1.1.2002 - 
30.6.2005 = 4 v 6 kk 

sairausloma 1.7. 
- 31.12.2005 = 
ylihypättävää aikaa 
6 kk

työssä 1.1. - 
28.2.2006 = 2 kk

työtön 
1.3.2006 
lukien

Esimerkissä alkuehtoon otetaan huomioon työs-
kentely ajoilta 1.11.2004 – 30.6.2005 ja 1.1. – 
28.2.2006.

Paluuehto koskee niitä hakijoita, jotka ovat saaneet 
1.1.1997 tai sen jälkeen työttömyyspäivärahaa. 
Paluuehto eroaa alkuehdosta siten, että hakijan 
täytyy olla ollut 34 kalenteriviikkoa työssäoloehdon 
täyttävässä työssä 24 lähinnä edellisen kuukauden 
aikana.

työtön 1.8. 
- 31.12.2004

työssä 1.1. 
- 30.6.2005 
= 6 kk

sairausloma 1.7. 
- 31.12.2005 = 
ylihypättävää 
aikaa 6 kk

työssä 1.1. 
- 28.2.2006 
= 2 kk

työtön 
1.3.2006 
lukien

Esimerkissä paluuehtoon otetaan huomioon työs-
kentely ajoilta 1.1. – 30.6.2005 ja 1.1. – 28.2.2006.

Työssäoloehto ei enää ole voimassa, jos olet ollut 
poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä 
yli kuusi kuukautta. Tämän jälkeen päivärahaan on 
oikeus vasta, kun olet täyttänyt poissaolon jälkeen 
kokonaan työssäoloehdon uudestaan.  

Työmarkkinoilla olemista on mm:
- työssäoloehtoon luettava työ
- yritystoiminnassa työllistyminen
- oman työn tekeminen
- työvoimapoliittisessa toimenpiteessä olemi-

nen 
- työttömänä työnhakijana työvoimatoimistos-

sa oleminen.

Työmarkkinoilla olemiseksi ei katsota omatoimista 
työnhakua. Hyväksyttävänä syynä työmarkkinoil-
ta poissaololle ei voida pitää esimerkiksi sitä, että 
lähdet puolison työllistymisen takia ulkomaille, etkä 
työllisty siellä. Myöskään harrastusluonteinen tai vä-
häinen opiskelu ei ole hyväksyttävä syy tarkastelu-
jakson pidentämiselle. 

Jos osa-aikaeläkkeellä olevan kalenteriviikkokohtai-
nen työaika jää alle 18 tunnin, ei työ kerrytä työssä-
oloehtoa, mutta osa-aikaeläke on hyväksyttävä syy 
olla pois työmarkkinoilta ja tarkastelujaksoa piden-
netään.

Jos osa-aikaeläkkeellä olevan osa-aikatyö loppuu, 
lakkaa osa-aikaeläke ja henkilö jää työttömäksi, jol-
loin on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi 
työvoimatoimistoon. Osa-aikaeläke lakkaa myös, 
jos työaikaan tulee yli 6 viikon pituinen katkos, joka 
ei ole vuosilomaa tai sairauslomaa. Henkilö jää siis 
työttömäksi.

Henkilöllä on ollut hyväksyttävä syy työmarkkinoilta 
poissaololle sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, 
asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten 
opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan 
lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan syyn 
johdosta. Hyväksyttävän syyn voi tarkastaa työttö-
myyskassasta. 

Oikeus	ansiosidonnaiseen	työttö-
myyspäivärahaan
Jäsenyysehto

Saadaksesi ansiopäivärahaa tulee sinun täyttää 
jäsenyysehto ja työssäoloehto työttömyyskassan 
jäsenyysaikana. Palkansaajakassan jäsenyysehto 
on 10 kuukautta. Jäsenyysaikana tulee siis täyttää 
edellä mainittu työssäoloehto, jotta sinulla olisi oike-
us ansiopäivärahaan. 

kassan A jäsenenä 
1.1.2000 - 15.1.2006

kassan B jäsenenä 1.-
28.2.2006

työtön 1.3.2006 lukien

Esimerkissä jäsenyys täyttyy A ja B kassojen jäse-
nyysaikojen yhteenlaskemisella, sillä jos palkansaa-
jakassan jäsen kassasta erottuaan kuukauden kulu-
essa liittyy toiseen palkansaajakassaan, luetaan hä-
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nen hyväkseen hänen työssäoloaikansa ja kassan 
jäsenyysaikansa edellisessä kassassa.

Työvoimatoimiston	merkitys	päivärahan	maksa-
miseen

Työvoimatoimistoon tulee ilmoittautua työttömäksi 
työnhakijaksi viimeistään heti kun työttömyys alkaa. 
Työvoimatoimistoon ilmoittauduttaessa ota mukaan 
työtodistukset, irtisanomisilmoitus, lomautustilan-
teissa lomautustodistus, koulu- ja opiskelutodistuk-
set. Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta antaa 
työttömyyskassaa sitovan lausunnon muun muassa 
siitä:

- onko hakijalle oikeus maksaa työttömyys-
etuutta eli onko hän työtön työnhakija

- onko hakijalle oikeus maksaa koulutustukea, 
koulutuspäivärahaa tai vuorottelukorvausta

- onko hakija työttömyysturvalain tarkoittama 
yrittäjä tai esim. sivutoiminen yrittäjä

- onko hakija opiskelija
- määrätäänkö hakijalle karenssi työsuhteen 

päättymisen jälkeen
- määrätäänkö hakijalle karenssi työstä tai 

koulutuksesta kieltäytymisen johdosta
- määrätäänkö hakijalle karenssi siksi, ettei 

hän ole ollut tarvittavaa aikaa työssä ennen 
työttömyyttä (6 viikkoa viimeisen 6 kuukau-
den aikana).

Työvoimatoimistosta saat lisää tietoa, jos sinulla on 
epäselvyyttä yllä mainituista seikoista ja niiden vai-
kutuksesta työttömyysturvaasi. Työvoimatoimisto 
antaa ohjeet työttömänä työnhakijana olemisesta 
sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksis-
ta. Työnhaku on tärkeää pitää voimassa työvoima-
toimiston ohjeiden mukaan, sillä päivärahaa ei voida 
maksaa ajalta, jolta työnhaku ei ole voimassa.

Työvoimatoimistosta voit hakea myös palkkatur-
vaa, jos sinulla on palkkasaatavia, kun työnantaja 
on tehnyt konkurssin tai tullut maksukyvyttömäksi. 
Lisätietoja saat omasta työvoimatoimistostasi, TE-
keskusten neuvonnasta.

Opiskelija

Työttömyysturvalain mukaan päätoiminen opiskelija 
ei voi saada työttömyysetuutta. Päätoimista opiske-
lua ovat esimerkiksi:

- opinnot, joiden tavoitteena on alemman tai 
ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaminen

- lukio-opinnot, kun niiden oppimäärän mukai-
nen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurs-
sia; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opin-
not katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi

- ammatilliset ja muut opinnot, kun opinto-
jen opintosuunnitelman mukainen laajuus on 
keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa 
opiskelukuukautta kohti, tai jollei opintojen 
laajuutta ole määritelty opintoviikkoina, ope-

tusohjelman mukainen laajuus on keskimää-
rin vähintään 25 viikkotuntia.

Päivärahaoikeuden	alkaminen
Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaan on oikeus sen jäl-
keen kun hakija on ollut  työtön omavastuuajan. 
Omavastuuaika on seitsemää työtöntä päivää vas-
taava aika. Omavastuuaikaa kuluu viisi päivää vii-
kossa, joten jos olet kokonaan työtön, omavastuuai-
ka on viikko ja kaksi päivää. Omavastuuaikaan lue-
taan sellainen arkipyhäpäivä, jolta työnantajalla ei 
ole velvollisuutta maksaa palkkaa. Jos teet osa-ai-
kaista tai satunnaista työtä, omavastuuaika täyttyy, 
kun olet ollut seitsemää päivää vastaavan tuntimää-
rän työttömänä. Omavastuuaika voi kertyä enintään 
kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana

Lomakorvaus	 ja	 muu	 ylimääräinen	 työsuhteen	
päättyessä	saatu	taloudellinen	etuus

Jos olet ollut yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaika-
työssä ja saanut tai sinulla on oikeus saada työsuh-
teen päättyessä työnantajalta korvausta pitämättö-
mistä vuosilomapäivistä, jaksotetaan saatu korvaus 
työsuhteen päättymisestä lukien. Omavastuuaika 
alkaa kulua vasta kun korvaukset on jaksotettu. 
Jaksotus tapahtuu viimeisimmästä työsuhteesta 
saadun palkan perusteella. Jaksotuksen tekee työt-
tömyyskassa kassalle toimitettujen asiakirjojen pe-
rusteella. 

Myös jos olet saanut työnantajalta jotain muuta ta-
loudellista etuutta kuten esim. tukipaketin tai kultai-
sen kädenpuristuksen työsuhteesi päättyessä, se 
jaksotetaan samalla perusteella kuin lomakorvaus. 
Vahingonkorvausta ei jaksoteta. Jaksotuksella tar-
koitetaan sitä aikaa, jolta työttömyysetuus evätään 
edellä mainittujen etuuksien saamisen vuoksi. Aika, 
jolta lomakorvaus / taloudellinen etuus estää päi-
värahan saamisen, lasketaan siten, että etuuksien 
määrä jaetaan henkilön viimeisestä työsuhteesta 
saaman päiväpalkan perusteella.

Esimerkki	jaksotuksesta:

Keskimääräinen kuukausipalkka 4000,00 euroa eli 
päiväpalkka 186,05 euroa. Työnantajalta saatu ta-
loudellinen etuus 6000,00 euroa ja lomakorvaus 
500,00 euroa eli yhteensä 6500,00 euroa. Tämä 
summa jaetaan päiväpalkalla ja tulokseksi saadaan 
34,94 eli jaksotus kohdistuu 34 työttömyyspäivära-
han maksupäivälle.

Karenssi

Jos työvoimatoimisto / työvoimatoimikunta on mää-
rännyt sinulle korvauksettoman määräajan eli ns. 
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karenssin, et ole oikeutettu tältä ajalta työttömyys-
päivärahaan.

Jos esim. irtisanot itsesi ilman pätevää syytä, ei 
sinulla ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän 
ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.
 
HUOM! Lomakorvauksen ja muun taloudellisen 
etuuden jaksotus kuluu yhtä aikaa karenssin kans-
sa, mutta omavastuuaika vasta sen jälkeen.

Päivärahakauden	kesto
Työttömyysetuudet maksetaan viideltä päivältä vii-
kossa. Työttömyyspäivärahaa maksetaan 500 mak-
supäivältä. Maksuaikaan lasketaan myös:

- koulutuspäivärahapäivät
- peruspäivärahapäivät, jos henkilö ei ole täyt-

tänyt tämän jälkeen uudelleen työssäoloeh-
toa ja 

- joissakin tilanteissa muussa valtiossa mak-
setut työttömyyspäivät.

Vain maksetut päivärahat kerryttävät 500 päivän 
enimmäisaikaa. Uusi 500 päivän maksuaika alkaa 
aina kun hakija täyttää työssäoloehdon. 

Lisäpäivät

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa yli 500 päi-
vän ns. lisäpäivinä niissä tapauksissa, että henkilö 
on:

-	ennen	vuotta	1950	syntynyt työnhakija, 
joka on täyttänyt 57 vuotta ennen kuin hänel-
le on maksettu 500 päivää. Päivärahaa voi-
daan tällöin maksaa sen kalenterikuukauden 
loppuun saakka, jona hän täyttää 60 vuotta.

-	ennen	vuotta	1950	syntyneelle henkilölle, 
joka on täyttänyt 60 vuotta ennen kuin hänel-
le on maksettu 500 päivää. Päivärahaa voi-
daan tällöin maksaa sen kalenterikuukauden 
loppuun, jona 500 maksupäivää tulee täy-
teen.

-	vuonna	1950	tai	sen	jälkeen	syntyneel-
le työnhakijalle voidaan 500 päivän jälkeen 
maksaa päivärahaa sen kalenterikuukau-
den loppuun saakka, jona työnhakija täyttää 
65 vuotta, jos hän on täyttänyt 59 vuotta en-
nen 500 päivän loppuun maksamista JA on 
enimmäisajan täyttyessä ollut työssä vähin-
tään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. 
Työssäoloaikaa laskettaessa huomioidaan 
työ, jonka henkilö on tehnyt 18-vuotiaana ja 
sen jälkeen. Työn tulee olla perus- tai muu-
hun siihen verrattavaan eläkkeeseen oikeut-
tavaa. Työssäoloaikaan ei voida huomioida 
ns. työhön rinnastettavia aikoja. Tämä lain-
kohta tulee siis sovellettavaksi ensimmäisen 
kerran vuonna 2009.

Päivärahan	suuruus
Peruspäivärahan suuruus on 23,91 euroa (24,51 
euroa vuonna 2008).

Mistä	tulosta	päivärahan	suuruus	määritellään?

Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään 
työttömyyttä edeltävältä vähintään 43 viikon (al-
kuehto) tai 34 viikon ajalta (paluuehto). Laskennan 
perusteena käytetään ennakonpidätyksen alaista 
vakiintunutta palkkatuloa. Vakiintunutta palkkaa 
ovat muun muassa kuukausi- tai tuntipalkka, yli-
työpalkka, vuosilomapalkka, luontoisedut, irtisano-
misajan palkka ja erilaiset palkan lisät. Sen sijaan 
lomakorvaus, lomaraha, irtisanomisajan palkkaa 
vastaava korvaus tai työsuhteen päättyessä mah-
dollisesti maksetut kertakorvausluonteiset erät eivät 
ole vakiintunutta palkkatuloa. Palkkatiedot ilmoite-
taan kassalle palkkatodistuksella. 

Osa-aikaeläkkeen lakatessa työttömyyspäiväraha 
lasketaan osa-aikaeläkettä edeltäneen kokoaika-
työn perusteella. 

Edellä mainitusta vakiintuneesta palkasta vähen-
netään 4,88 % (4,74% vuonna 2008) työeläke- ja 
työttömyysvakuutusmaksuja vastaavana osuutena. 
Jäljelle jäävä palkkatulo jaetaan ajanjaksoon sisäl-
tyvillä laskennallisilla työpäivillä. Näin saadaan kes-
kimääräinen päiväpalkka, joka muutetaan kuukausi-
palkaksi käyttämällä kerrointa 21,5. Laskennallisten 
päivien käyttäminen sekä yllä mainittu 4,88 %:n 
(4,74 % vuonna 2008) vähennys merkitsevät käy-
tännössä sitä, ettei päivärahan perusteena oleva 
palkka välttämättä vastaa esimerkiksi kiinteänä kuu-
kausipalkkana maksettua palkkaa.

Jos hakija täyttää paluuehdon, jolloin päiväraha 
määritellään uudestaan ennen kuin hakija on saa-
nut 500 päivältä etuutta, on päivärahan suuruus 
aina vähintään 80 % hänelle aiemmin maksetusta 
päivärahasta. Vertailtavaan päivärahaan ei lueta 
lapsikorotuksia. 
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Vuositulo

Poikkeuksena edellä mainittuun pääsääntöiseen 
laskentatapaan on päivärahan perusteena ole-
van palkan laskeminen vuositulon perusteella. 
Vuosituloa käytetään silloin, kun työ on ollut kau-
siluonteista tai epäsäännöllistä. Kausiluonteisena 
työnä pidetään työtä, jota voidaan esimerkiksi 
sääolosuhteista johtuen tehdä vain tiettyyn aikaan 
vuodesta. Epäsäännöllistä työ on silloin, kun palk-
kaus samassa työsuhteessa vaihtelee olennaisesti. 
Vuosituloon otetaan huomioon työttömyyttä edeltä-
vältä kahdentoista kalenterikuukauden ajalta saatu 
ennakonpidätyksen alainen palkka sekä veronalai-
set sosiaalietuudet ja ansionmenetyskorvaukset. 

Päivärahan	suuruuden	laskeminen

Työttömyyspäivärahan suuruuden lasket itse helposti 
internetissä olevalla laskurilla. Työttömyyskassojen 
yhteisjärjestön (www.tyj.fi) sivuilla on työttömyys-
päivärahan laskuri ja taulukoita työttömyyspäivä-
rahan määrästä. Työttömyyspäivärahan suuruutta 
voit tiedustella myös omasta työttömyyskassastasi. 
Päivärahan suuruudesta työttömyyskassa voi antaa 
ainoastaan arvion, koska todellinen päiväraha sel-
viää vasta kun työttömyyskassassa on tehty päivä-
rahan perusteena olevan palkan määrittely kassalle 
toimitettujen asiakirjojen perusteella.Ansiopäiväraha 
muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perus-
osasta ja ansio-osasta.

Työttömyyspäivärahan perusteena olevasta päivä-
palkasta vähennetään peruspäivärahaa vastaava 
osuus, tästä erotuksesta ansio-osa on 45 prosenttia. 
Jos kuukausipalkka on suurempi kuin 90-kertainen 
perusosa (ansioraja), ansio-osa on tämän ansiora-
jan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. 

Ansiopäivärahan suuruus lapsikorotuksineen on 
kuitenkin enintään 90 prosenttia ansiopäivärahan 
perusteena olevasta päiväpalkasta. Täyden päivä-
rahan määrä on kuitenkin vähintään mahdollisella 
lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suurui-
nen. 

Esimerkki	päivärahan	laskemisesta:

Kuukausipalkka 2000,00 euroa
- vähennetään 4,88 % (vuonna 2007) = 

1902,40 euroa
- päiväpalkka saadaan jakamalla ko. summa 

21,5:llä = 88,48 euroa
- päiväraha on 23,91 + [0,45 x (88,48 – 

23,91)] = 52,97 euroa   

Korotettu	ansiopäiväraha

Korotettuun ansio-osaan on oikeus jos:
- olet menettänyt työsi taloudellisista tai tuo-

tannollisista syistä, vastaavista syistä meri-
mieslain mukaan tai julkisen yhteisön toimin-

nasta johtuvista vastaavista syistä tai olet 
irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yhtä-
jaksoisesti vähintään 200 päivää ja 

- olet ennen työn menettämistä ollut palkan-
saajakassan jäsen vähintään viisi vuotta ja 

- olet ennen työn menettämistä hankkinut vä-
hintään 20 vuotta työssäoloaikaa. Työssäolo-
aikaa laskettaessa huomioidaan työ, jonka 
henkilö on tehnyt 18-vuotiaana ja sen jäl-
keen. Työn tulee olla perus- tai muuhun sii-
hen verrattavaan eläkkeeseen oikeuttavaa. 
Työssäoloaikaan voidaan työhön rinnastet-
tavina aikoina huomioida esim. äitiys-, isyys- 
ja vanhempainpäivärahaan oikeuttava aika, 
hoitovapaa-aika, varusmies- tai siviilipalve-
lusaika ja työkyvyttömyysaika. Rinnastetta-
via aikoja voi tarvittavasta ajasta olla enin-
tään neljännes.

Korotettuun ansio-osaan oikeutetun ansioprosentit 
ovat 45 %:n sijasta 55 % ja 20 %:n sijasta 32,5 %. 
Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on tällöin enin-
tään yhtä suuri kuin ansiopäivärahan perusteena 
oleva päiväpalkka, kuitenkin vähintään mahdollisel-
la lapsikorotuksella korotetun perusosan suuruinen. 
Korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä enin-
tään 150 päivältä. Korotettua ansio-osaa haetaan 
ansiopäivärahahakemuslomakkeella (kohta 6).

HUOM! Riitauttaessasi työsuhteen irtisanomisen 
taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja mikäli tuo-
miossa todetaan, että työsuhteen päättämiselle ei 
ole ollut laillista taloudellista ja tuotannollista syytä, 
menetät korotetun ansio-osan.

Lapsikorotus

Jos sinulla on huollettavana 18 vuotta nuorempi lapsi, 
saat päivärahaasi lapsikorotuksen. Lapsikorotuksen 
määrät vuonna 2007 ovat  seuraavat: yhdestä alle 
18-vuotiaasta lapsesta 4,53 euroa, kahdesta 6,65 
euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteen-
sä 8,58 euroa (vuonna 2008 vastaavat määrät ovat: 
4,64 euroa, 6,82 euroa ja 8,79 euroa).

Korotettu	osa	lisäpäiviltä

Lisäpäivistä katso tarkemmin s. 10

Jos olet syntynyt 1950 tai sen jälkeen ja sinulla on 
oikeus lisäpäiviin ja olet ollut palkansaajakassan jä-
sen vähintään viiden vuoden ajan ja olet ollut vähin-
tään 20 vuotta työssä, maksetaan päiväraha lisäpäi-
vien ajalta korotettuna. Tällöin ansio-osan suuruus 
on 20 %:n sijasta 32,5%.

Työllistymisohjelmalisä

Muutosturvaan liittyen työttömille on voitu maksaa 
työllistymisohjelmalisää 1.7.2005 lukien. Mikäli ha-
kijalla on oikeus sekä korotettuun ansio-osaan että 
työllistymisohjelmalisään, maksetaan työllistymis-
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ohjelmalisään oikeuttavat jaksot ensin ja korotettu 
ansio-osa sen jälkeen. 
Työllistymisohjelmalisään on oikeus jos:

- sinulle on laadittu työllistymisohjelma työvoi-
matoimistossa 

- olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 
10 kuukautta, jona aikana olet täyttänyt työt-
tömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon

- sinulla on työssäoloaikaa vähintään kolme 
vuotta niin, että

• työsuhde on irtisanottu tuotannollisis-
ta ja taloudellisista syistä 16.2.2005 tai 
sen jälkeen TAI 

• työsuhde on irtisanottu vastaavis-
ta syistä merimieslain mukaan tai jul-
kisen yhteisön toiminnasta johtuvista 
vastaavista syistä TAI

• määräaikainen työsuhde samaan 
työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoi-
sesti vähintään kolme vuotta TAI

• olet ollut samaan työnantajaan mää-
räaikaisissa työsuhteissa yhteensä 36 
kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuu-
kauden aikana TAI

• lomautettuna työntekijänä olet irtisa-
noutunut lomautuksen kestettyä yh-
denjaksoisesti vähintään 200 päivää.

Työllistymisohjelman laatimista sinun on pyydettävä 
työvoimatoimistolta viimeistään 30 päivän kuluessa 
työsuhteen päättymisestä. 

Työttömyyskassa tutkii, onko hakijalla oikeus työllis-
tymisohjelmalisään sen jälkeen, kun työllistymisoh-
jelma on laadittu työvoimatoimistossa ja ansiopäi-
värahahakemus on lähetetty liitteineen työttömyys-
kassaan.

HUOM! Työvoimatoimistosta työllistymisohjelman 
saamisen edellytyksenä olevaan kolmen vuoden 
työhistoriavaatimukseen lasketaan myös rinnastei-
sia aikoja; lomautus-, perhe-, opinto- ja vuorottelu-
vapaa-ajat. Näitä rinnasteisia aikoja EI LASKETA 

mukaan selvitettäessä, onko hakijalla oikeus saada 
työllistymisohjelmalisä työttömyyspäivärahaan. 
 Työllistymisohjelmalisä on suuruudeltaan 65 % päi-
väpalkan ja työttömyyspäivärahan perusosan ero-
tuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 90-kertaisen 
peruspäivärahan määrän, työllistymisohjelmalisä on 
tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 37,5 %. 
Työllistymisohjelmalisällä korotettu ansiopäiväraha 
voi lapsikorotuksineen olla enintään yhtä suuri kuin 
ansiopäivärahan perusteena oleva palkka.

Työllistymisohjelmalisää maksetaan enintään 185 
päivää ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisajan 
puitteissa. Jaksoon voi sisältyä omaehtoista työn-
hakua enintään 20 päivää. Työllistymisohjelmalisä 
maksetaan työvoimatoimiston lausunnon mukaisilta 
jaksoilta ja sitä haetaan työttömyyskassalta ansio-
päivärahahakemuksella (kohta 7).
 
Työministeriöllä on muutosturvan puhelinpalve-
lu. Numerosta saa tietoa tuotannollisista ja talou-
dellisista syistä tapahtuvista irtisanomistilanteis-
ta. Palvelunumerossa opastetaan työnantajia, 
työntekijöitä, työpaikkojen luottamushenkilös-
töä sekä muita muutosturvasta tietoa tarvitsevia. 
Muutosturvapuhelin palvelee numerossa 010 60 
76750 maanantaista perjantaihin kello 8–19. 

HUOM! Riitauttaessasi työsuhteen irtisanomisen 
taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja mikäli tuo-
miossa todetaan, että työsuhteen päättämiselle ei 
ole ollut laillista taloudellista ja tuotannollista syytä, 
menetät työllistymisohjelmalisän. 

Soviteltu	päiväraha
Jos teet osa-aikaista työtä (joka ei saa perustua 
työntekijän omaan aloitteeseen), olet lomautettu 
osan viikosta tai työpäivästä tai olet enintään kaksi 
viikkoa kestävässä kokoaikatyössä tai saat tuloa si-
vutoimiseksi katsotusta yritystoiminnasta tai omasta 
työstä, voit saada työttömyyspäivärahaa, mutta sen 
määrää vähentää saatu palkka- tai yritystulo. Jakson 
aikana tehdyllä työajalla on myös merkitystä, koska 
se ei saa ylittää 75 %:a alalla sovellettavasta koko-
aikatyön ajasta. 

Työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna 
neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksossa. 
Työttömyyspäivärahan suuruutta laskettaessa pää-
säännön mukaan jaksoon maksettavasta täydestä 
työttömyyspäivärahan määrästä vähennetään puo-
let saadusta palkkatulosta. Työttömyyspäivärahan 
ja palkan yhteenlaskettu määrä saa kuitenkin nous-
ta enintään 90 %:iin päivärahan perusteena olevas-
ta palkasta, joten joissain tapauksissa päivärahaa 
maksetaan vähemmän kuin sitä pääsäännön mu-
kaan maksettaisiin. 
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Esimerkki	kuukauden	sovittelujaksosta:

Hakijan täysi päiväraha on 50,00 euroa päivässä. 
Hakija on kalenterikuukauden aikana osa-aikaises-
sa työssä ja saa siitä palkkaa 500,00 euroa. Puolet 
tästä palkasta vähentää päivärahaa, joka hakijalle 
olisi muutoin maksettu eli 250,00 euroa. Vähentävä 
määrä jaetaan 21,5:llä ja näin saadaan vähentävä 
määrä eli 11,63 euroa päivässä. Päivärahaa jää siis 
maksettavaksi sovitellun työtulon perusteella 50,00 
euroa vähennettynä 11,63 eurolla eli 38,37 euroa 
päivässä jokaiselta sovittelujakson maksupäivältä. 

Esimerkki	 neljän	 kalenteriviikon	 sovittelujak-
sosta:

Hakijan täysi päiväraha on 50,00 euroa päivässä. 
Hakija on neljän kalenteriviikon jakson aikana sa-
tunnaisessa kokoaikatyössä ja saa siitä palkkaa 
400,00 euroa. Puolet tästä palkasta vähentää päi-
värahaa, joka hakijalle olisi muutoin maksettu eli 
200,00 euroa. Vähentävä määrä jaetaan 20:llä ja 
näin saadaan vähentävä määrä eli 10,00 euroa päi-
vässä. Päivärahaa jää siis maksettavaksi sovitel-
lun työtulon perusteella 50,00 euroa vähennettynä 
10,00 eurolla eli 40,00 euroa päivässä jokaiselta so-
vittelujakson maksupäivältä. 

Erityistä sovittelujaksoa käytetään silloin kun nor-
maaliin kuukauteen tai neljään kalenteriviikkoon 
sisältyy aikoja, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttö-
myysetuuteen, esim. lomakorvauksen jaksotus.

Esimerkki	erityisestä	sovittelujaksosta:

Hakijan täysi päiväraha on 50,00 euroa päivässä. 
Hakija on neljän kalenteriviikon jakson aikana satun-
naisessa kokoaikatyössä 4 päivää ja saa siitä palk-
kaa 400,00 euroa. Työstä 2 päivää sijoittuu jakson 
ensimmäiselle viikolle ja kaksi jakson viimeiselle vii-
kolle. Neljän viikon hakuajasta hänellä ei ole oikeut-
ta päivärahaan 5 ensimmäiseltä päivältä, jolle ajalle 
hänen kokoaikatyöstä maksettu lomakorvauksensa 
on jaksotettu. Soviteltavana ansiona huomioidaan 
200,00 euroa, joka muunnetaan ensin teoreettiseksi 
kuukausipalkaksi jakamalla se sille ajalle sisältyvil-
lä maksupäivillä, jolta ajalta hakijalla on oikeus päi-
värahaan (15 pv), ja kertomalla 21,5:llä eli palkaksi 
saadaan 286,67 euroa. Puolet tästä palkasta vähen-
tää päivärahaa, joka hakijalle olisi muutoin maksettu 
eli 143,34 euroa. Vähentävä määrä jaetaan 21,5:llä 
ja näin saadaan vähentävä määrä per päivä eli 6,67 
euroa päivässä. Päivärahaa jää siis maksettavaksi 
sovitellun työtulon perusteella 50,00 euroa vähen-
nettynä 6,67 eurolla eli 43,33 euroa päivässä jokai-
selta sovittelujakson maksupäivältä. 

Sovitellun työttömyysetuuden voi saada enintään 
36 kuukaudelta. Lakiin on kuitenkin säädetty poik-
keuksia eikä enimmäisajan täyttyminen estä sovi-
tellun työttömyyspäivärahan maksamista vuoden 
2009 loppuun.

Hakijan on toimitettava itse työttömyyskassalle sel-
vitys työttömyysaikaisista tuloistaan. Jos työnan-
tajan palkkatodistuksen odottaminen viivästyttäisi 
kohtuuttomasti työttömyyspäivärahan maksamista, 
työttömyyspäiväraha voidaan maksaa vähennettynä 
myös hakijan itsensä ilmoittamien tulotietojen perus-
teella ennakkomaksuna. Ennakkomaksumenettelyn 
käyttämisestä päättää työttömyyskassa.
 

Sosiaalietuuksien	ja	muiden	tulo-
jen	vaikutus	työttömyyspäivära-
haan
Estävät	etuudet

Työttömyyspäivärahan maksamisen estävät mm. 
seuraavat sosiaalietuudet: 

- kansaneläkelain tai työeläkelakien mukainen 
vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke 
tai yksilöllinen varhaiseläke tai täyteen eläk-
keeseen oikeuttavien palvelusvuosien perus-
teella maksettava vanhuuseläke

- työttömyyseläke
- sairauspäiväraha
- äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempain-

raha tai raskauden ja synnytyksen tai lapsen 
hoidon vuoksi myönnetty loma tai erityishoi-
torahaa

- sukupolvenvaihdoseläke tai luopumistuki
- kuntoutusraha tai ansionmenetyskorvaus 
- koulutustuki.

Työttömyyspäivärahan estävät seuraavat työ- tai 
virkasuhteesta johtuvat rajoitukset:

- oikeus saada työnantajalta lain tai työ- tai 
virkaehtosopimuksen taikka työsopimuk-
sen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä 
vastaavaa korvausta

- oikeus saada kokoaikatyöstä ansaittua vuo-
siloma-ajan palkkaa

- vapaa, joka perustuu lain tai työ- tai virkaeh-
tosopimuksen mukaiseen muuhun kuin lo-
mautukseen tai osa-aikaistamiseen perustu-
vaan työajan lyhentämiseen.

Työttömyyspäivärahaan ei myöskään ole oikeutta 
siltä ajalta, jolle jaksotetaan työsuhteen päättyessä 
työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perus-
tuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen 
päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun 
vastaavaan järjestelyyn. Jaksotusaika alkaa työ-
suhteen päättymisestä lukien ja saatu taloudellinen 
etuus jaksotetaan henkilön viimeisimmästä työsuh-
teesta saaman palkan perusteella. 

Työttömyyspäivärahan maksamisen estää myös 
lomakorvaus, joka on maksettu yli kahden vii-
kon pituisen kokoaikaisen työsuhteen päättyessä. 
Lomakorvaus jaksotetaan samalla lailla kuin yllä 
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mainittu taloudellinen etuus. Jos henkilö saa sekä 
lomakorvausta että taloudellisen etuuden, niiden 
määrät lasketaan yhteen ja saatu yhteissumma jak-
sotetaan kuten edellä on selostettu. 

Vähentävät	sosiaalietuudet

Työttömyyspäivärahasta vähennetään mm. seuraa-
vat hakijalle maksettavat etuudet:

- hakijalle tai hänen puolisolleen myönnet-
ty lasten kotihoidon tuki. Vähennys tehdään 
vain kotihoidon tukea saavan puolison työt-
tömyyspäivärahasta jos molemmat puolisot 
ovat työttömyyspäivärahan saajina. Jos koti-
hoidon tukea saava puoliso itse hoitaa lasta 
eikä hänellä tämän vuoksi olisi oikeutta työt-
tömyysetuuteen, ei kotihoidon tukea vähen-
netä työttömänä olevan puolison työttömyys-
päivärahasta.

- muu kuin edellä lueteltu estäväksi määritelty 
lakisääteinen sosiaalietuus

- toisen valtion lainsäädännön mukaisesti 
maksettava työkyvyttömyyseläke

- kansaneläke kansaneläkelain 22 §:n 2 mo-
mentin perusteella (esim. pysyvästi sokea, 
liikuntakyvytön).

Sosiaalietuudet, joilla ei ole merkitystä työttömyys-
etuuden maksamiseen ovat mm. seuraavat:

- perhe-eläkkeet
- kansaneläkelain mukainen hoitotuki
- tapaturmavakuutuslain mukainen haitta-raha
- sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täy-

dennyskorko
- vammaistukilain mukainen vammaistuki
- asumistuki
- lapsilisä
- toimeentulotuesta annetun lain mukainen toi-

meentulotuki
- sotilasavustuslain mukainen sotilasavustus
- tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain 

mukaiset erityisten kustannusten korvaukset. 

Työttömyyspäiväraha	työnhaun	
ajalta	toisesta	EU-	tai	ETA-maasta
    
Suomi liittyi vuoden 1994 alussa Euroopan talous-
aluetta koskevaan sopimukseen ja vuoden 1995 
alusta Suomi on ollut Euroopan Unionin (EU) jäsen.  
Työttömyyspäivärahaa voit saada, jos lähdet työn-
hakuun Euroopan talousaluetta koskevan sopimuk-
sen (ETA) solmineisiin maihin. Sveitsi ei kuulu ETA-
alueeseen, mutta EU on solminut Sveitsin kanssa 
sopimuksen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 
ja sosiaaliturva-asetuksen noudattamisesta. Jos 
sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan, voit läh-
teä työttömyyspäivärahan turvin työnhakuun EU- 
tai ETA-maahan enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
Edellytyksenä on, että olet ollut Suomessa neljä 

viikkoa työttömänä työnhakijana työvoimatoimistos-
sa.

Miten	toimia?

Tiedustele omasta työvoimatoimistostasi, onko 
sinun mahdollista lähteä työnhakuun ulkomaille 
Suomen työttömyyspäivärahan turvin. 

Pyydä ajoissa työttömyyskassastasi todistus oikeu-
destasi työttömyysturvaan Suomessa eli lomakkeet 
E303/0-E303/5. Kun pyydät työttömyyskassaltasi 
lomakkeen, sinun on tiedettävä, minä päivänä olet 
lähdössä ulkomaille. 

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi seitsemän 
päivän kuluessa työnhakumaahan saapumisesta. 
Mikäli ilmoittaudut myöhemmin, voidaan työttömyys-
päiväraha maksaa vasta ilmoittautumispäivästä lu-
kien. Työnhakumaan työttömyyspäiväraha-asioita 
hoitava laitos maksaa sinulle Suomessa maksetta-
van työttömyyspäivärahan suuruista korvausta.

Palaa Suomeen ja ilmoittaudu työvoimatoimistoon 
kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi, mikäli et 
työllistynyt työnhakumaassasi ja haluat säilyttää 
oikeuden työttömyyspäivärahaan ilman että sinulta 
vaaditaan neljä viikkoa työskentelyä tai koulutuk-
sessa oloa Suomessa. 

Oikeutta saada työttömyyspäivärahaa Suomesta 
työnhakuun toisessa EU- tai ETA-maassa voi käyt-
tää vain kerran saman työttömyysjakson aikana. 
Oikeus palautuu, kun on ollut Suomessa töissä vä-
hintään neljä viikkoa.
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Yrittäjän	oikeus	päivärahaan
Kuka	on	yrittäjä? 

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka 
on päätointaan varten velvollinen ottamaan yrittäjien 
eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen 
vakuutuksen. 

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja. 
Kun omistusosuutta lasketaan, otetaan tietyissä 
tapauksissa huomioon myös välillinen, toisten yri-
tysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen. 
Osaomistajana pidetään työttömyysturvalakia so-
vellettaessa henkilöä, 

- joka työskentelee johtavassa asemassa 
(osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen 
jäsen tai vastaava asema muussa yritykses-
sä tai yhteisössä) osakeyhtiössä tai muus-
sa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä 
itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hä-
nen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä 
perheenjäsentensä (perheenjäseneksi kat-
sotaan puoliso tai ylenevässä tai alenevassa 
polvessa sukua oleva henkilö, joka asuu sa-
massa taloudessa) kanssa on vähintään 30 
prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vas-
taava määräämisvalta; tai 

- joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hä-
nellä itsellään tai hänen perheenjäsenil-
lään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa on vähintään puolet osakepääomas-
ta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 
tai muutoin vastaava määräämisvalta; tai 

- joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä ta-
valla työskentelee muussa yrityksessä tai 
yhteisössä, jossa hänellä tai hänen per-
heenjäsenillään tai hänellä yhdessä per-
heenjäsentensä kanssa katsotaan olevan 
mainituissa kohdissa sanottua vastaava 
määräämisvalta. 

Yrittäjän	 työttömyyspäivärahat: Yrittäjänä tehty 
työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, mutta 
myös yrittäjän on mahdollista vakuuttaa itsensä työt-
tömyyden varalta ja saada päivärahaa. Lisätietoa 
yrittäjälle tarkoitetusta työttömyysturvasta saa yrit-
täjäkassasta esim. Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien 
työttömyyskassasta (AYT), www.ayt.fi.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä 
edellisten 48 kuukauden aikana on työskennellyt 
yhteensä 24 kuukautta yrittäjänä. Yritystoiminnan 
on tuolloin oltava olennaista. Ehto täyttyy niinä kuu-
kausina, jolloin henkilöllä on ollut voimassa yrittäjien 
eläkelain mukainen vakuutus työtulosta, joka vastaa 
710 euroa kuukaudessa. TEL:n mukaisen työtulon 
(=osaomistajat) tulee olla vähintään saman suurui-
nen.   

Yrittäjäksi alkava palkansaajakassan jäsen voi lu-
kea hyväkseen yrittäjän työssäoloehtoa enintään 
6 kuukautta palkansaajakassan työssäoloehtoa 
ja vakuutettuna oloaikaa, jos liittyy yrittäjäkassaan 
kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä ja pal-
kansaajakassasta eroamisesta. Vastaavasti yrittäjä-
kassasta palkansaajakassaan siirtyvä voi lukea hy-
väkseen enintään 11 viikkoa yrittäjänä työskentelyä 
ja vakuutettuna oloaikaa. 

III	Koulutustuki

Jos olet työtön työnhakija, voidaan sinut ohjata työ-
voimatoimistosta työvoimakoulutukseen. Opiskelijan 
valitsee koulutukseen paikallinen työvoimatoimisto. 
Koulutustukeen on oikeus opiskelijalla, joka on täyt-
tänyt 17 vuotta ja on täyttänyt työssäoloehdon eikä 
ole saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisaikaa. 
Koulutustuen suuruus on sama kuin työttömyyspäi-
värahan ja opiskelijalle maksetaan lisäksi verotonta 
ylläpitokorvausta 8 euroa/päivä (vuonna 2007). Jos 
olet koulutuksessa työssäkäyntialueesi ulkopuolel-
la, maksetaan sinulle korotettua 16 euron (vuonna 
2007) ylläpitokorvausta. Olet oikeutettu korotettuun 
ylläpitokorvaukseen myös, jos osallistut kotikunnan 
ulkopuolella järjestettävään koulutukseen ja siitä ai-
heutuu sinulle majoituskustannuksia, joista sinulla 
on esittää luotettava selvitys. Jos koulutus tapahtuu 
ulkomailla tai siihen sisältyy ulkomailla tapahtuvia 
jaksoja, maksetaan ylläpitokorvauksena puolet val-
tion virkamiesten majoituskorvauksesta seitsemältä 
päivältä viikossa. Ylläpitokorvauksen maksaminen 
on sidoksissa koulutustuen tai työmarkkinatuen saa-
miseen, eli sitä ei makseta, mikäli hakija ei saa kum-
paakaan etuutta. Koulutustukea ja ylläpitokorvausta 
ja korotettua ylläpitokorvausta maksetaan viideltä 
päivältä viikossa.  Koulutustukipäivät eivät kerrytä 
työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisaikaa.

IV	Koulutuspäiväraha

Koulutuspäivärahan saaminen edellyttää, että haki-
ja on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi 
työnhakijaksi ja työttömyyspäivärahaa tai työmark-
kinatukea on maksettu vähintään 65 päivältä opis-
kelua edeltävien edellisen 12 kuukauden aikana. 
Jos koulutus sisältyy työllistymisohjelmaan, ei työt-
tömyydeltä edellytetä kuin yhden päivän kestoa 
omavastuuajan täytyttyä. 

Lisäksi hakijan tulee olla ollut 10 vuotta palkkatyössä 
tai yrittäjänä. Työssäoloaikaa laskettaessa työhön 
rinnastetaan myös aika, jolta hakijalle on makset-
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tu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa 
tai hän on ollut hoitovapaalla, varusmiespalveluk-
sessa, siviilipalveluksessa taikka työkyvytön sai-
rauden, vian tai vamman vuoksi ja sen vuoksi saa-
nut eläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmaeläkettä. 
Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla työhön 
rinnastettavaa aikaa.

Koulutuspäivärahaa maksetaan hakijan omaehtoi-
seen koulutukseen, joka on päätoimista ja edistää 
ammatillisia valmiuksia. Ammatillisia valmiuksia 
edistävää on koulutus, joka 

- järjestetään julkisen valvonnan alaisessa op-
pilaitoksessa

- on yhdenjaksoista 
- on laajuudeltaan vähintään 20 opintoviikkoa 
ja joka
- johtaa ammatilliseen perustutkintoon, opis-

toasteen tutkintoon tai ammattikorkeakoulu-
tutkintoon 

- valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan 
ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai am-
matilliseen perustutkintoon 

- johtaa ennen työttömyyttä keskeytyneeseen 
alempaan tai ylempään korkeakoulututkin-
toon 

- tähtää peruskoulun oppimäärän suorittami-
seen tai lukion oppimäärän loppuunsaatta-
miseen

tai
- on ammatillista lisäkoulutusta taikka ammat-

tikorkeakoulussa tai yliopistossa järjestettyä 
erikoistumista.

Ennen koulutukseen hakemista on hyvä selvittää, 
täyttyvätkö koulutuspäivärahan saamisen edel-
lytykset. Työnhakijana olemisen tarkistaa työvoi-
matoimisto, maksetut työttömyyspäivärahapäivät 
ja työhistorian tutkii työttömyyskassa ja koulutuk-
seen hyväksymisestä antaa todistuksen oppilaitos. 
Koulutuspäivärahaa voidaan maksaa enintään 500 
päivää. Kannattaa myös huomioida, että mitä pi-
tempi työttömyysaika on ollut ennen koulutusta, sitä 
lyhyemmäksi jää työttömyyspäivärahan suuruinen 
koulutuspäiväraha-aika, kun tuki muuttuu 565 an-
siopäivärahapäivän jälkeen työmarkkinatuen suu-
ruiseksi. Koulutuspäivärahaa ja ansiopäivärahaa 
voidaan maksaa yhteensä enintään 565 päivältä. 
Kun koulutuspäivärahaa on maksettu yhteensä 500 
päivää, on opintojen jatkuessa haettava opintotu-
kea.
 
Työvoimatoimisto antaa lausunnon oikeudesta kou-
lutuspäivärahaan ja hakija toimittaa hakemuksen 
liitteineen työttömyyskassaan. Koulutuksen aloit-
tamisen jälkeen tarvitaan todistus oppilaitokselta, 
joka toimitetaan työttömyyskassaan ja työvoimatoi-
mistoon. Vasta tämän jälkeen työttömyyskassa te-
kee päätöksen koulutuspäivärahan maksamisesta. 
Koulutuspäivärahaa voi saada vain kerran ja yhteen 
koulutukseen. Uusi oikeus koulutuspäivärahaan 
syntyy vasta, kun hakijan työssäoloa on kertynyt 

uudet 10 vuotta edellisen koulutuksen päättymisen 
jälkeen.
 
Lisätietoa koulutuspäivärahasta antavat työttömyys-
kassat, oppilaitokset, työvoimatoimistot ja Kelan toi-
mistot.

V	Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuen maksaa Kela. Työmarkkinatuki 
on ensi kertaa työmarkkinoille tuleville samoin kuin 
työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneille tar-
koitettu taloudellinen tuki. Työmarkkinatukea voi 
saada 17 - 64 -vuotias työtön työnhakija, joka tarvit-
see taloudellista tukea eikä ole täyttänyt työttömyys-
päivärahan saamiseen oikeuttavaa työssäoloehdon 
alkuehtoa. 65 - 67 -vuotiaille henkilöille työmarkki-
natukea voidaan maksaa lähinnä vain lomautuksen 
ajalta. 

Jos olet saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivän 
enimmäisajan, voit sen jälkeen saada työmarkkina-
tukea.

Työmarkkinatuen maksamisessa on myös erityis-
säännöksiä 17-vuotiaalle ja 18 - 24 -vuotiaille haki-
joille. Näistä saat lisätietoa Kelasta (www.kela.fi).

Ammattikoulutusta vailla olevalle työttömälle työ-
markkinatukea maksetaan vasta 5 kuukauden odo-
tusajan jälkeen, jos työssäoloehto ei ole täyttynyt. 

Viiden kuukauden odotusaikaan lasketaan aika, 
jonka hakija on ollut työvoimatoimistossa työt-
tömänä työnhakijana. Siihen lasketaan lisäk-
si aika, jonka hakija on ollut edeltävinä kahte-
na vuonna työssä tai itsenäisenä yrittäjänä tai 
osallistunut työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 
Ennen työmarkkinatuen maksamista sinun tulee 
olla työtön työnhakija vähintään viisi työpäivää eli 
omavastuuajan. Omavastuuaika voi kertyä enintään 
kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Työmarkkinatuki maksetaan viideltä päivältä vii-
kossa. Täysi työmarkkinatuki on 23,91 euroa päi-
vässä (24,51 euroa vuonna 2008) ja lisäksi siihen 
voi saada lapsikorotusta alle 18-vuotiaista lapsista. 
Työmarkkinatuki on tarveharkintainen eli hakijan 
ja hänen puolisonsa/avopuolisonsa tulot vähentä-
vät työmarkkinatukea. Jos saat työmarkkinatukea 
työttömyyspäivärahan enimmäisajan jatkoksi, 180 
ensimmäisen työttömyyspäivän aikana vain omat 
työtulosi vähentävät tuen määrää. Tarveharkintaa ei 
sovelleta myöskään, jos olet 55 vuotta täyttänyt työ-
tön ja olet täyttänyt työssäoloehdon. Jos olet työvoi-
makoulutuksessa, työharjoittelussa tai vastaavassa 
työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai kuntoutta-
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vassa työtoiminnassa, maksetaan työmarkkinatuki 
ilman tarveharkintaa.

Tarveharkinnan laskentasäännöistä ja tulojen vaiku-
tuksesta saat lisää tietoa Kelasta (www.kela.fi).

Myös hakijan omat tulot vaikuttavat työmarkkinatu-
en maksamiseen. Tulot sovitellaan työmarkkinatuen 
kanssa yhteen ja ne vähentävät työmarkkinatukea 
samoin kuin työttömyyspäivärahaa.

Hakijan on toimitettava Kelan toimistoon selvitys 
työttömyysaikaisista tuloistaan. Jos työnantajan 
palkkatodistuksen odottaminen viivästyttäisi koh-
tuuttomasti työmarkkinatuen maksamista, työmark-
kinatuki voidaan maksaa myös hakijan itsensä 
ilmoittamien tulotietojen perusteella (ennakkomak-
su). Ennakkomaksumenettelyn käyttämisestä päät-
tää Kelan toimisto.

Vanhempiensa taloudessa asuvalle henkilölle työ-
markkinatuki on 50 prosenttia siitä työmarkkinatu-
esta, joka hänelle muutoin voitaisiin maksaa. Tuki 
maksetaan hakijalle täysimääräisenä, jos hän on 
esimerkiksi työvoimakoulutuksessa tai työharjoitte-
lussa.

  
Työmarkkinatuki voidaan myöntää työnantajalle pit-
kään työttömänä olleen henkilön työllistymisen tu-
kemiseksi.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että työnanta-
ja tekee työ- tai oppisopimuksen pitkään työttömänä 
olleen henkilön kanssa. Työmarkkinatukea ei voida 
maksaa valtion virastolle tai laitokselle. Tuen mak-
samisesta työnantajalle määrää työvoimatoimisto, 
joka antaa tuen myöntämisestä Kelaa sitovan lau-
sunnon.

Työmarkkinatuki voidaan myöntää joko yksinään tai 
yhdistettynä työllistämistukeen. Työmarkkinatuesta, 
jota maksetaan yhdessä työllistämistuen kanssa, 
käytetään nimitystä yhdistelmätuki. Työllistämistuen 
myöntää ja maksaa työvoimatoimisto.

Kun työmarkkinatuki ja työllistämistuki maksetaan 
työnantajalle, puolet tukityön työajasta lasketaan mu-
kaan työttömyyspäivärahan työssäoloehtoon. Jos 
työnantajalle maksetaan vain työmarkkinatuki, työ-
aika voidaan lukea työssäoloehtoon kokonaisuu-
dessaan.

VI	Työttömyyseläke

Ennen vuotta 1950 syntyneellä 60–64 -vuotiaalla on 
oikeus työttömyyseläkkeeseen kun:

- hakijalla on työvoimaviranomaisen todistus 
työttömyydestä  

- hakija on saanut enimmäismäärän työttö-
myyspäivärahaa

- hakija on ollut palkkatyössä vähintään 5 
vuotta viimeisen 15 vuoden aikana 

Työttömyyseläkettä haetaan omalla lomakkeella. 
Hakemukseen liitetään todistus työttömyyseläkkeen 
hakemista varten. Tähän todistukseen työttömyys-
kassa merkitsee tiedot työttömyyspäivärahojen 
enimmäismäärän maksamisesta, ja työvoimatoimis-
to tiedon, että hakija hakee edelleen kokopäivätyö-
tä. 

Oikeus työttömyyseläkkeeseen alkaa sitä seuraa-
van kuukauden alusta, jolloin työtön on täyttänyt 60 
vuotta tai jos työtön on jo 60 vuotta, sitä seuraavan 
kuukauden alusta, jolloin hänelle on maksettu 500 
päivää työttömyyspäivärahaa. 

Eläkelainsäädäntö uudistui vuodesta 2005 alkaen 
siten, että vuonna 1950 syntyneet ovat ensimmäi-
nen ikäluokka, joka jää työttömyyseläkkeen ulko-
puolelle. Toimeentulo turvataan tulevaisuudessa 
työttömyysturvan kautta (katso kohta Päivärahan 
kesto).
 

VII	Vuorottelukorvaus

Laki vuorotteluvapaasta on tämän hetken tiedon mu-
kaan voimassa 31.12.2007 asti. Vuorotteluvapaan 
voi pitää vielä vuoden 2008 aikana, kunhan vuo-
rottelusopimus on tehty 31.12.2007 mennessä. 
Vuorotteluvapaan jatkamisesta on hallituksen esi-
tys, jonka mukaan vuorotteluvapaa jatkuisi vuoden 
2009 loppuun. Vuorotteluvapaajärjestelmä pysyisi 
perusteiltaan ja rakenteiltaan voimassa olevan lain 
mukaisena. Työssäoloedellytys pitenisi 12 kuukau-
desta 13 kuukauteen. 
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Vuorotteluvapaalle voit jäädä, jos työaikasi on vä-
hintään 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen 
työntekijän työajasta ja teet työnantajasi kanssa 
vuorotteluvapaasta sopimuksen, jossa sovitaan 
mm. työttömän henkilön palkkaamisesta sijaisekse-
si. Sopimuksen malli löytyy esimerkiksi internetistä 
osoitteesta www.lomake.fi. 

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että olet en-
nen vuorotteluvapaan alkamista tehnyt työntekijän 
eläkelain edellyttämää työtä vähintään kymmenen 
vuotta, ja että työntekijän työssäolo ja palvelusuhde 
samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti 
vähintään vuoden välittömästi ennen vuorotteluva-
paan alkamista. Tähän vuoden ajanjaksoon voi si-
sältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton pois-
saolo. Silloin edellytetään, että henkilö on 13 viime 
kuukauden aikana ollut työssä samalla työnantajal-
la vähintään 12 kuukautta. Sairaudesta tai tapatur-
masta johtuva poissaolo rinnastetaan tätä säännös-
tä sovellettaessa työssäoloon.   

Jos olet jo kertaalleen käyttänyt vuorotteluvapaan, 
pitää sinun olla työssä viisi vuotta saadaksesi oike-
uden uuteen vuorotteluvapaaseen. Tämä sääntö 
on voimassa jos aiempi vuorotteluvapaasi päättyi 
1.1.2003 jälkeen. 

Vuorotteluvapaan kesto on yhtäjaksoisesti 90 kalen-
teripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. 
Vuorotteluvapaan voi jaksottaa vähintään 90 päivän 
pituisiin jaksoihin. Jaksottamisesta on sovittava 
vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamis-
ta, mutta erityisestä syystä jaksottamisesta voidaan 
kuitenkin sopia myöhemminkin. Jos vuorotteluva-
paa on jaksotettu, maksetaan ensimmäisen jakson 
alussa määritellyn korvauksen tasoista korvausta 
koko vapaan ajalla. 

Työntekijällä on oikeus vuorotteluvapaan ajalta vuo-
rottelukorvaukseen. Vuorotteluvapaalta töihin pa-
laavalla henkilöllä on oikeus aikaisempaan tai siihen 
rinnastettavaan työhön.   

Vuorottelukorvauksen hakukaavakkeita saa työvoi-
matoimistosta. Työnantajan on toimitettava ennen 
vuorotteluvapaan alkamista työvoimatoimistolle 
työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä 
luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän 
palkkaamisesta vapaan ajaksi. Samassa yhteydes-
sä vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ-
voimatoimistolle palkkatodistus vapaata edeltävältä 
vuoden ajalta.   
 
Vuorottelukorvauksen maksaa työttömyyskas-
sa (tai Kela). Hakemukseen tulee liittää alkupe-
räinen palkkatodistus ja työrekisteriote, jonka 
saa Eläketurvakeskukselta tai Valtiokonttorilta tai 
Kuntien Eläkevakuutuksesta. Työvoimatoimisto an-
taa lausunnon työttömyyskassalle, joka puolestaan 
antaa korvauksesta kirjallisen päätöksen ja maksaa 

korvauksen jälkikäteen vähintään kerran kuukau-
dessa.
Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia 
siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oi-
keus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvausta 
laskettaessa ei oteta huomioon työttömyysturvalain 
mukaisia lapsikorotuksia. Korvauksen perusteena 
olevaa työttömyyspäivärahaa laskettaessa otetaan 
huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vuoden 
ajalta saadut palkkatulot. Palkkakertymästä vähen-
netään 4,88 % (tel-maksua vastaava osuus on 4,74 
% vuonna 2008).

Vuorottelukorvaus on kuitenkin 80 % päivärahasta, 
jos sinulla on vähintään 25 vuotta eläkkeeseen oi-
keuttavaa työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan al-
kamista.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta saa esim. työhallin-
non internetsivuilta www.mol.fi.

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos työnteki-
jä

- saa työnantajalta palkkaa (ei koske luon-
toisetuuksia, joiden saaminen vuorotteluso-
pimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan 
ajan)  

- suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta 
- on yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyös-

sä muun työnantajan palveluksessa  
- harjoittaa päätoimista yritystoimintaa  
- saa työttömyysturvalain mukaisia etuuksia  
- saa sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai van-

hempainrahaa tai erityishoitorahaa tai hänel-
le on myönnetty lomaa raskauden, synnytyk-
sen tai lapsen hoidon vuoksi. 

VIII	Ulkomaantyö

Mikäli olet lähdössä työhön ulkomaille, ota aina yh-
teys työttömyyskassaan jo ennen ulkomaille lähtöä, 
jotta työskentelyn vaikutus työttömyysturvaan voi-
daan selvittää mahdollisimman ajoissa. 

Ety-asetuksesta 1408/71 ja pohjoismaisesta sosi-
aaliturvasopimuksesta seuraa sääntöjä, joiden mu-
kaan palkansaajien on helpompi siirtyä työskente-
lemään maasta toiseen ja siirtyä vakuutusjärjestel-
mästä toiseen sekä samalla välttää kaksinkertainen 
vakuuttaminen. 

EU/ETA-maissa työskennellessä kuulutaan pää-
sääntöisesti yleisen työttömyysvakuutuksen piiriin. 
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on kuitenkin 
vapaaehtoinen työttömyyskassan jäsenyys, joka on 
edellytys ansiosidonnaisen työttömyysetuuden saa-
miseksi.
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Vakuutuskausien siirrossa on merkitystä sillä, mi-
hin maahan tai mistä maasta Suomeen muut-
taa. Merkitystä on myös ulkomaan työn kestolla. 
Pääsääntöisesti alle ja yli vuoden kestäneitä työs-
kentelykausia tarkastellaan eri tavoin. 

Työskentely kansainvälisten järjestöjen palveluk-
sessa ei täytä työssäoloehtoa, lukuun ottamatta 
työtä YK:n rauhanturvaajana, mutta työskente-
lyaika on ns. ylihypättävää aikaa. Kansainvälisiä 
järjestöjä ovat mm. YK ja sen erityisjärjestöt ku-
ten ILO, UNESCO ja UNICEF, EU, OECD, GATT, 
Maailmanpankki, Pohjoismaiden Ministerineuvosto, 
Pohjoismaiden Neuvosto jne. 

Työskentely lähetettynä työntekijänä missä tahan-
sa maassa on työttömyysturvassa verrattavissa 
Suomessa työskentelyyn, kun työntekijä ja työn-
antaja ovat yhdessä hakeneet päätöksen henkilön 
kuulumisesta edelleen Suomen sosiaaliturvan pii-
riin.

Työssäoloehtoon ei voida lukea työskentelyä ei-so-
pimusmaissa ei-lähetettynä työntekijänä, jos se on 
kestänyt yli vuoden, eikä tämä aika ole myöskään 
ns. ylihypättävää aikaa. Mikäli työ ns. kolmannessa 
maassa on kestänyt korkeintaan vuoden ja henkilöä 
voidaan pitää hänen palatessaan Suomessa asuva-
na ja hän on täyttänyt työssäoloehdon ennen ulko-
maille lähtöään sekä säilyttänyt kassan jäsenyyden, 
hänelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa 
enintään vuoden kestäneen työn päättyessä ulko-
maille lähtöä edeltäneen tilanteen mukaan. Lisäksi 
ulkomailla työskentelyn ja palkkatason on tullut olla 
sellaista, että ne Suomessa tehtyinä voitaisiin hy-
väksyä työttömyysturvan työssäoloehtoon.
 

IX	Takaisinperintä

Mikäli sinulle maksetaan työttömyysturvaa väärin 
perustein, on maksetut etuudet perittävä takaisin. 
Takaisinperinnän yleisimpiä syitä ovat palkkatulojen, 
saatujen sosiaalietuuksien ilmoittamatta jättäminen 
ja työvoimatoimiston tekemät takautuvat lausunnot 
koskien hakijan oikeutta työttömyysturvaan.

Liikaa maksettu määrä tulee pääsääntöisesti periä 
täysimääräisenä takaisin. Työttömyysetuudet rahoi-
tetaan pääosin julkisin varoin, eikä liikamaksun ta-
kaisinperinnästä voida luopua, ellei siihen ole laissa 
annettua valtuutusta. Takaisinperinnästä voidaan 
luopua joko kokonaan tai osittain, jos se katsotaan 
kohtuulliseksi eikä etuutta ole maksettu väärin pe-
rustein etuuden saajan vilpillisestä menettelystä 
johtuen taikka jos aiheettomasti maksetun etuuden 
määrä on vähäinen. Jos hakijan takaisinperintä joh-
tuu esim. takautuvasti myönnetystä eläkkeestä tai 
muusta sosiaalietuudesta, saa työttömyyskassa 

useissa tilanteissa periä perusteettomasti makse-
tun työttömyysetuuden eläke- tai vakuutuslaitoksen 
myöntämästä takautuvasta suorituksesta.

Väärin perustein maksetut etuudet peritään työttö-
myysturvalain mukaisesti takaisin, eikä tietämättö-
myys lain säännöksistä ole peruste takaisinperin-
nästä luopumiseen. Vilpillisyys etuutta hakiessa voi 
johtaa huomautuksen tai varoituksen antamiseen, 
kassasta erottamiseen sekä tutkintapyynnön teke-
miseen poliisiviranomaisille.

Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa työttömyys-
kassa joutuu ryhtymään takaisinperintätoimenpitei-
siin.

Hakija jäi työttömäksi 1.5.2006 ja esittämiensä asia-
kirjojen mukaan on oikeutettu saamaan korotettua 
ansio-osaa. Hakija ilmoittaa jälkikäteen työttömyys-
kassalle saaneensa tuomioistuimen päätöksen, 
jonka mukaan hänen työsuhteensa ei ole päättynyt 
taloudellisista ja tuotannollisista syistä, joten oike-
utta korotettuun ansio-osaan ei ollutkaan. Hakijalle 
maksettu korotettu ansio-osa on suoritettu hänelle 
aiheetta ja se on perittävä takaisin.

Hakija on ilmoittanut hakemuksessaan olleensa työ-
tön ajalla 1.7. – 31.7.2006 ja hänelle on maksettu 
täyttä työttömyyspäivärahaa. Hakija toimittaa työt-
tömyyskassalle myöhemmin elokuussa palkkato-
distuksen, jonka mukaan hän on ollut työssä 17.7. 
– 21.7.2006 välisen ajan. Hakijan päiväraha olisi 
pitänyt maksaa heinäkuulta soviteltuna ja päiväraha 
joudutaan ainakin osittain perimään takaisin.

X	Työttömyysetuuden	
maksaminen	kunnan	
suorittamaa	etuutta	
vastaan

Työttömyyskassan tulee maksaa työttömyysetuus 
ao. kunnan toimielimelle silloin, kun kunta sitä erik-
seen pyytää ja maksamiseen on olemassa perus-
teet. Yleisimmin maksua kunnan toimielimille suori-
tetaan tapauksissa, joissa työttömyysetuuden haki-
ja on laiminlyönyt elatusmaksujensa suorittamisen 
ja kunta on maksanut elatusapua siihen oikeutetulle 
tai kunta on maksanut hakijalle toimeentulotukea 
odotettavissa olevaa työttömyysetuutta vastaan.
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XI	Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön työttömyyskassasta saamaasi 
päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamal-
la työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja 
sen päätöksestä voit edelleen valittaa vakuutusoi-
keuteen. 

Sekä ensimmäistä valitusta että sen jälkeen jatko-
valitusta tehtäessä valitus on toimitettava alkupe-
räisen päätöksen antajalle eli työttömyyskassalle 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 
seitsemäntenä päivänä päätökseen merkityn posti-
tuspäivän jälkeen.

Valitus tehdään vapaamuotoisena kirjallisesti. 
Valituksesta tulee ilmetä asia ja päätös, josta vali-
tetaan sekä valittajan nimi. Valituskirjelmä on alle-
kirjoitettava. 

Valituskirjelmän saavuttua työttömyyskassalle tutki-
taan, voidaanko päätös oikaista. Jos kaikki valittajan 
esittämät vaatimukset hyväksytään, valitus raukeaa 
ja asiasta annetaan oikaisupäätös (itseoikaisu). Jos 
vaatimukset hyväksytään vain osittain, valittajalle 
annetaan väliaikainen päätös ja valitus lähetetään 
edelleen asianomaiselle muutoksenhakuelimelle 
käsiteltäväksi. Jos työttömyyskassa ei voi itse oi-
kaista valituksen kohteena olevaa päätöstä, työttö-
myyskassa toimittaa valituksen oman lausuntonsa 
sekä muut asiakirjat muutoksenhakuelimelle. Kaikki 
muutoksenhakuelimet antavat aina kirjallisen pää-
töksen valituksesta.

Valitusta tehtäessä on syytä lukea tarkoin päätök-
seen liitetyt valitusohjeet sekä noudattaa valituksel-
le asetettuja määräaikoja. Valituksen käsittelyajasta 
saat tietoa suoraan työttömyysturvan muutoksenha-
kulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta.
  

XII	Lisätietoja	
internetistä

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö   
www.tyj.fi

Työvoimahallinto     
www.mol.fi
 
Kela       
www.kela.fi

Eläketurvakeskus      
www.etk.fi

Valtiokonttori      
www.valtiokonttori.fi

Koulutusrahasto      
www.koulutusrahasto.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö     
www.stm.fi

Vakuutusvalvontavirasto     
www.vakuutusvalvonta.fi

Vakuutusoikeus      
www.oikeus.fi/vakuutusoikeus

Valtion säädöstietopankki    
www.finlex.fi

Väestörekisterikeskus     
www.vaestorekisterikeskus.fi

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta  
www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sosva/svmuu/ 
tyotturvmuutos.htx

Työttömyysvakuutusrahasto    
www.tyottomyysvakuutusrahasto.fi

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa 
AYT 
www.ayt.fi

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa   
www.erko.fi

IAET-kassa      
www.iaet.fi

Lakimiesten työttömyyskassa    
www.lakimiesliitto.fi/tyottomyyskassa

Lääkärien työttömyyskassa    
www.laakariliitto.fi/liitto/toimisto.html

Opettajien työttömyyskassa    
www.opetk.fi
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Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry • Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki • www.ytn.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on AKAVAn yksityisen sektorin neuvottelujär-
jestö, joka vastaa ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoimin-
nasta niin teollisuudessa kuin palvelualoilla.

YTN:n Työsuhdeopas ilmestyi loppuvuodesta 2006. Työsuhdeopasta täyden-
tämään on laadittu Työttömyysturva-opas. Oppaan tarkoituksena on kuvata, 
millä edellytyksillä työttömällä, lomautetulla tai aikuisopiskelijalla on oikeus 
työttömyyspäivärahaan, koulutustukeen, koulutuspäivärahaan tai työmarkki-
natukeen. Oppaassa käsitellään myös vuorotteluvapaajärjestelmää ja siihen 
liittyvää vuorottelukorvausta. 

YTN-liitot:

Agronomiliitto ry 
Akavan Erityisalat ry 
Akavan Yleinen Ryhmä AYR ry 
Driftingenjörsförbundet i Finland rf
Luonnontieteiden akateemisten liitto ry 
Metsänhoitajaliitto ry 
Professoriliitto ry 
Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry 
Suomen Ekonomiliitto SEFE ry 
Suomen Farmasialiitto ry 
Suomen Lakimiesliitto ry 
Suomen Psykologiliitto ry 
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry 
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto ry
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry 
Tieteentekijöiden Liitto ry 
Tradenomiliitto TRAL ry 
Uusi Insinööriliitto UIL ry 
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry 
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry  


