Suomen suosituin
ansioturva

Turvaa ansiosi
Liity YTK:hon

Ansioturvan tärkein edellytys on jäsenyys
työttömyyskassassa. Meille voit liittyä, kun sinulla on
voimassa oleva työsuhde. Myös kassan vaihtaminen käy
helposti kauttamme!

Paljonko saisin
päivärahaa?
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Ansiosidonnainen päiväraha työttömyyskassan
jäsenille on 34,50 € + palkkatuloihin
perustuva ansio-osa.
Kelan peruspäiväraha on 34,50 €/päivä (2022)

Silloin kun töitä ei ole, saat
rahaa YTK:sta
YTK on Suomen suurin työttömyyskassa, johon voit liittyä
riippumatta siitä, millä alalla työskentelet. Meidän jäsenenä voit hakea palkkatuloihisi perustuvaa ansiopäivärahaa
työttömyyden, lomautuksen, osa-aikatyön tai sivutoimisen yritystoiminnan ajalta. Maksamme myös vuorottelukorvausta ja liikkuvuusavustusta.

Testaa,
paljonko
saisit
päivärahaa?

Älä aikaile - liity heti!

Ansiopäiväraha

Peruspäiväraha

(Työttömyyskassa)

(Kela)

2000 €

1269 €

742 €

4000 €

1993 €

742 €

Palkka
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HUOM! Näistä vähennetään verot.

TYÖSSÄOLOEHTO
Jäsenyysehto = Työttömyyskassan jäsenenä
vähintään 26 viikkoa.

Miten
ja milloin
työttömyyskassa voi maksaa
ansiopäivärahaa?

Työssäoloehto = Jäsenyysaikana kerättynä
yhteensä 26 sellaista työviikkoa, jolloin työtä on
ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on ollut
vähintään alan työehtosopimuksen mukaista.

Jos sen jälkeen
•
•
•
•

sinut lomautetaan
jäät työttömäksi
teet osa-aikatyötä
toimit sivutoimisena yrittäjänä

Ja jos edellytykset täyttyvät, saat ansiopäivärahaa
• 300 päivää, jos työhistoriaa on alle 3 vuotta
• 400 päivää, jos työhistoriaa on yli 3 vuotta
Päivät alkavat alusta, kun täytät työssäoloehdon uudelleen.

Työttömyyskassan jäsen
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Työssäoloehtoa voit
kerryttää jo
opiskeluaikana,
esim. kesätöillä.

kesätyö
2021
3 kk

kesätyö

kesätyö
opiskelua

2022
3 kk

opiskelua

+

2023
3 kk

työtön
asepalvelus tms.

työssä
Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha

Yhdessä
todellinen
hittituote!
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AUTTAMASSA
TYÖSUHDEASIOISSA!
JA PALJON MUUTA
• Laaja vakuutusturva työhön ja vapaalle
• Henkilökohtaista valmennusta työnhakuun ja tuhansia
verkkokoulutuksia osaamisen kehittämiseen
• Huippuetuja hyvinvointiin ja vapaa-aikaan

Liity nyt

Lue lisää ansioturvasta
Kun liityt Suomen suosituimpaan
työttömyyskassaan, sinun kannattaa viimeistellä
huippuratkaisu liittymällä myös
YTK-Yhdistykseen, josta saat ansioturvan
kylkeen hyödylliset edut ja avut työelämään.
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YTK + YTK-YHDISTYS
137 € vuonna 2022

Katso kaikki jäsenedut

YTK – Tunnet meidät
ansioturvasta

