Jatkuva työsuhde on onni,
muttei itsestäänselvyys.

Silloin jos töitä ei ole,
saat turvaa YTK:sta
Jo 400 000 ammattilaista luottaa meihin.
Se on 17 prosenttia kaikista
palkansaajista.

Liity
työttömyyskassaan
heti, kun aloitat työt.

Vain työttömyyskassaan kuulumalla
voit saada ansiopäivärahaa
työttömyyden aikana.
Työttömyyskassa ei ole ammattiliitto
eikä toisinpäin.

YTK:hon voi liittyä Suomessa palkkatyötä
tekevä palkansaaja.
Lue lisää
ytk.fi

Paljonko saisit työttömyyspäivärahaa?
Kelan peruspäiväraha on 32,40 €/päivä (2018) = n. 700 €/kk
Ansiosidonnainen päiväraha työttömyyskassan jäsenille on
32,40 € + palkkatuloihin perustuva ansio-osa
Työttömyyttä edeltänyt
palkka

Työttömyyskassan jäsenilleen
maksama ansiopäiväraha 2018

Kelan maksama peruspäiväraha
tai työmarkkinatuki 2018
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Huom!
Näistä vähennetään
vielä verot.

Kokeile
päivärahalaskuria
ytk.fi/paivarahalaskuri

ytk.fi

Lue lisää
ytk.fi/tietopankki

miten ja milloin?
Ansiopäivärahaoikeus edellyttää, että täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana:
olet töissä vähintään 18 tuntia / viikko ja
palkkasi on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen
Näitä yhteensä 26 kalenteriviikkoa

viimeisen 28 kuukauden aikana
(aikaa voidaan pidentää esim. opiskelun vuoksi jopa 7 vuotta)
Voit saada ansiopäivärahaa, jos
jäät työttömäksi
sinut lomautetaan kokonaan tai osittain
teet osa-aikatyötä
Ansiopäivärahaa maksetaan
300 päivää, jos työhistoriaa on alle 3 vuotta
400 päivää, jos työhistoriaa on yli 3 vuotta
Päivät alkavat alusta, kun täytät työssäoloehdon
uudelleen.

Et voi saada ansiopäivärahaa, jos esimerkiksi olet:
alle 17-vuotias, päätoiminen opiskelija, päätoiminen yrittäjä,
hoitovapaalla tai suoritat ase- tai siviilipalvelusta.

Työttömyyskassan jäsen

Työssäoloehtoa
voit kerryttää
jo opiskeluaikana,
esim. kesätöillä!
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Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha

TÄYSJÄSENENÄ ENEMMÄN ETUJA
*Täysjäsenenä kuulut sekä Yleinen työttömyyskassa YTK:hon että YTK-Yhdistykseen.
Sinulla on oikeus kaikkiin YTK:n jäsenpalveluihin.

OPISKELIJA

Liity YTK-Yhdistyksen
opiskelijajäseneksi.
Saat kaikki YTK-Yhdistyksen
palvelut käyttöösi!
Lue lisää:
ytk-yhdistys.fi/opiskelijajasenyys

Kun aloitat kesätyön tai
työskentelet opintojen ohella,
liity YTK:n täysjäseneksi*
ja vakuutat itsesi myös
työttömyyden varalle.

