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Tämä ohje on laadittu työttömyyskassalla 3.3.2023 olleiden tietojen perusteella. Ohjeisiin saattaa tulla muutoksia tai 
tarkennuksia, jos työttömyyskassalla olevat tiedot muuttuvat olennaisesti.  

Keskeytyikö palkanmaksusi toisen alan työtaistelun vuoksi? Toimi näin: 
 
Muista ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä palkattomana päivänä. Ilmoita TE-toimistolle 
työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän työtaistelutoimenpiteen (eli lakon) ajalta. Jos sinulla on 
yritystoimintaa, omistat metsä- tai maatilan, ilmoita asiasta samalla TE-toimistoon. 

Ensimmäisen hakemuksen voit täyttää eAsioinnissa kahden täyden kalenteriviikon ajalta, maanantaista 
sunnuntaihin. 

Esimerkki: Palkanmaksun keskeytys on alkanut perjantaina 24.2.2023, täytä tällöin hakemus ajalta 20.2.-
5.3.2023.   

Jos palkanmaksun keskeytys on alkanut tiistaina 28.2.2023, täytä hakemus ajalta 27.2.-5.3.2023.   

Täytä hakemukseen todelliset toteutuneet työpäivät ja tehdyt työtunnit, viivapäiville täytä Muu syy: 
viivapäivä. Päiville, joista palkanmaksu on ollut keskeytyneenä, merkitse hakemukseen "työtön".  

Kun toisen alan työtaistelusta johtuva todellinen este palkanmaksulle lakkaa, lakkaa myös työttömyyskassan 
päivärahan maksatus. Eli jos työnteko olisi jo mahdollista, mutta yhteisellä sopimuksella työnantajan kanssa siirrät 
työhön paluutasi, et näiltä päiviltä ole enää oikeutettu työttömyysetuuteen. Täytä näille päiville hakemukseen 
"palkaton loma". Työttömyyskassa voi maksaa etuutta vain sellaiselta ajalta, kun palkanmaksu on ollut 
keskeytyneenä toisen alan työtaistelusta johtuvan esteen vuoksi, ja ajalta on voimassa oleva TE-toimiston lausunto.  

Huomioithan, että hakemuksen käsittelyä varten tulee itse toimittaa palkkalaskelmat hakemusajalta. Jos 
hakemusaika on 20.2.-5.3.2023, tarvitaan palkkalaskelmat ajalta 13.2.-26.2.2023 (maksupäivä 10.3.2023) ja 27.2.-
12.3.2023 (maksupäivä 24.3.2023). Työttömyyskassa ei saa tulorekisteristä sellaisia palkkatietoa, joista ilmenisi kaikki 
hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot, kuten toteutuneet työvuorot ja palkanmenetykset. 

Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi: 
• työnantajan todistus palkanmaksun keskeytyksestä  
• hakujaksoa vastaavan ajan palkkalaskelmat, eli palkkakaudet 5 ja 6 

 
Oman henkilökohtaisen tilanteen mukaan liitteeksi: 

• vahvistettu verotuspäätös 2021, jos olet maa- tai metsätilan omistaja  
• selvitys yritystoiminnasta ja vahvistettu verotuspäätös 2021, jos harjoitat yritystoimintaa 
• tieto muusta mahdollisesta etuudesta mm. eläkkeet, sairauspäiväraha, talouteen maksettu kotihoidontuki, 

ilmoita nämä työttömyyskassalle hakemuksessasi 
• kopio sivutyön työsopimuksesta, jos päätyön ohessa teet työtä toiselle työnantajalle 

 
Palkkatiedot päivärahan määrittelyä varten työttömyyskassa saa yleensä tulorekisteristä. Jos työnantaja ei ole 
ilmoittanut tulorekisteriin laajoja tietoja tai työttömyyskassassa tarvitaan tarkennusta tulorekisterin tietoihin, pyytää 
työttömyyskassa jäseneltä itseltään tarvittavat palkkatiedot. 

Päivärahan saamiseksi kaikkien ns. normaalien työttömyysturvalain mukaisten päivärahan saamisen edellytysten 
(esim. jäsenyys työttömyyskassassa 6kk, työssäoloehto 26 viikkoa, työaika kalenteriviikolla ei ylitä 80 %) tulee 
täyttyä, ja ne tarkastetaan työttömyyskassassa hakemuksen saavuttua. Työttömyyskassa pyytää tarvittaessa 
lisätietoja jäseneltä eAsioinnin kautta. 

Lisätietoja:  
Työttömyyskassan puhelinpäivystys jäsenille maanantaista torstaihin klo 9–12 p. 020 690 429 
Työttömyyskassan kotisivut www.paperikassa.fi  

http://www.paperikassa.fi/

