
MIKÄLI SAAT LOMAUTUSILMOITUKSEN, JA JOUDUT LOMAUTETUKSI 

1. MUISTA ILMOITTAUTUA TYÖTTÖMÄKSI TYÖNHAKIJAKSI TE-TOIMISTOON 
VIIMEISTÄÄN ENSIMMÄISENÄ LOMAUTUSPÄIVÄNÄ. Voit kuitenkin tehdä 

ilmoittautumisen jo lomautusilmoituksen saatuasi. Ansiopäivärahaa voidaan myöntää 
vain, jos työnhakusi on voimassa. Ilmoittautuminen käy helpoimmin sähköisesti 
pankkitunnuksia käyttäen TE-toimiston sivuilta. Voit toki TE-toimiston kanssa asioida 
myös puhelimitse. 

 

2. MIKÄLI OLET SAANUT LOMAUTUSILMOITUKSEN, niin muista ilmoittautua työttömäksi 
työnhakijaksi (kohdan 1. mukaisesti) TE-toimistoon myös: 

- Jos sairausloma alkanut ennen lomautusilmoituksen antoa, maksetaan sairausajan 
mukaista palkkaa normisti tessin mukaan. Mikäli sairausloma päättyy kesken 
lomautusjakson > viimeistään ensimmäisenä terveenä päivänä välittömästi 
ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi loppulomautusajaksi!!! 

- Jos sairausloma alkanut lomautusilmoituksen annon jälkeen, maksetaan sairausajan 
mukaista palkkaa ainoastaan ilmoitusajalle sattuvilta sairauspäiviltä, joten viimestään 
ensimmäisenä   lomautuspäivänä ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi, voit 
kuitenkin tehdä ilmoittautumisen jo lomautusilmoituksen saatuasi. 

- Mikäli jäät vuosilomalle (vuosilomat ”pyörii” lomautusaikana normisti tessin/lain 
mukaisesti) kesken lomautusjakson > viimestään ensimmäisenä lomautuspäivänä 
ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi, voit kuitenkin tehdä ilmoittautumisen jo 
lomautusilmoituksen saatuasi. 

- Mikäli palaat vuosilomalta (vuosilomat ”pyörii” lomautusaikana normisti tessin/lain 
mukaisesti) keskelle lomautusjaksoa, etkä ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi 
> välittömästi ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi loppulomautusajaksi!!! 

- Vanhempainvapaitten (”pyörivät” normisti) osalta toimitaan myös yllämainitulla 
tavalla!!! 

3. TYÖNHAUN TULEE OLLA VOIMASSA JOKAISELLA LOMAUTUSJAKSOLLA > 

Jokaiselle lomautusjaksolle tulee TE-toimistoon ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi!!! 
Mikäli TE-toimiston kanssa saadaan tähän joku järkevämpi ohjeistus (yksi ilmoituskerta 
riittäisi, vaikka useampi lomautusjakso?), niin pistämme sen jakoon heti käsiimme sen  
saatuamme.  

4. PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN (PÄIVÄRAHAA HAETAAN AINA LOMAUTUSJAKSOJEN JÄLKEEN 
TAANNEHTIVASTI, JA HAKEMUS TÄYTETÄÄN KOKO KALENTERIVIIKOLTA MAANANTAISTA 
SUNNUNTAIHIN) > Ansiopäivärahaa haetaan Paperiliiton sivuilta 
(TYÖTTÖMYYSKASSA) sähköisesti eAsionnin kautta. 

Tai sitä voi hakea postitse ansiopäivärahahakemuslomakkeella, mikä lähetetään 
osoitteeseen: Paperityöväen työttömyyskassa, PL 349 00531 Helsinki. Paperilomakkeen 
löydät www.tyj.fi > lomakkeet. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia 
liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassalle. 
Työttömyyskassaan voi myös puhelimitse 020690429 (ma-pe klo 9.00-12.00) olla 
yhteydessä ongelmien ilmaannuttua. 



5. TEE TYÖTTÖMYYSKASSALLE PÄIVÄRAHAHAKEMUS AJALTA 11.5-17.5.2020 > jos olet 
lomautettuna koko viikon, niin kaikille lomautusjakson päiville merkitään työtön 
riippumatta työvuoroluettelosi (scheema) päivistä. 

Päivärahahakemuksen liitteeksi työttömyyskassa tarvitsee: 

- Palkkatodistus työttömyyttä edeltäneen vähintään 26 työssäoloviikon ajalta. Jos edellä 
mainittu työssäoloehto 26vko:a ei täyty, niin silloin noudatetaan poikkeuslain tuomaa > 
työssäoloehto väh. 13vko!  Palkkalaskenta toimittaa palkkatodistuksen ajalta 
14.10.2019-10.5.2020 suoraan työttömyyskassalle, muut pitää toimittaa itse!!!  

- Lomautusilmoitus 

- Työsopimus, jos olet määräaikaisessa työsuhteessa 

- Palkkalaskelma (tilinauha) palkkakaudelta, johon lomautus sijoittuu. Kun lomautus on 
ajalla 11.5-17.5.2020, niin liitteeksi tarvitaan palkkalaskelma palkkakaudelta 11.5-
24.5.2020 

- Jos jäsenellä on yritystoimintaa esim. maatila, niin tarvitaan verotuspäätös viimeksi 
valmistuneesta verotuksesta 

 

 

Seuraavat lomautusjaksot: 

Tee päivärahahakemus lomautusjaksolta. 

Hakemuksen liitteeksi: 

- Lomautusilmoitus (jokaiselta lomautusjaksolta annetaan uusi lomautusilmoitus) 

- Palkkalaskelma (tilinauha) palkkakaudelta, johon lomautus sijoittuu 

- Jos lomautusjaksojen välillä on täysiä palkkakausia, niin lähetä palkkalaskelmat 
(tilinauha) myös näiltä palkkakausilta 

- Työsopimus, jos olet määräaikaisessa työsuhteessa (toistamiseen ei tarvitse liittää, jos 
olit lomautettuna ensimmäisellä lomautusjaksolla ja tuolloin liitit työsopimuksen 
hakemukseen)  

 

6. Palkkaverokorttia käytettäessä ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia, ellet 
toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Muutosverokortin etuutta varten voit 
tilata ja lähettää suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta. 

 

Mikäli sinulla ei täyty työssäoloehto 13vko:a, tai et ole ollenkaan minkään työttömyyskassan 
jäsen, niin silloin työttömyysetuutta peruspäivärahana voi hakea Kelan kautta. Myös muita 

tukia esim. asumistukea ja toimeentulotukea voi hakea Kelan kautta. Muista tässäkin 
tapauksessa ilmottautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 
kohdan 1. mukaisesti, unohtamatta kohta 3!!! 

 

 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/etuudet/verokortti-omaverosta-vain-etuutta-varten/

