TYÖTTÖMYYSKASSA
- MITÄ VÄLIÄ?

Jos käyt työssä jo opiskeluaikana, sinun
kannattaa liittyä ammattiliiton työttömyyskassaan.
Työuran alussa työsuhteet ovat usein lyhyitä ja
niiden välissä voi olla työttömyysjaksoja. Työttömyyskassan jäsenyys vahvistaa taloudellista
turvaasi tulevaisuutta varten, sillä vain kassan
jäsenenä sinun on mahdollista saada ansioihisi
perustuvaa työttömyyskorvausta.
Työttömyyskassaan liittymistä ei siis kannata
lykätä valmistumisen jälkeiseen aikaan.
Opiskeluajan kesätyöt sekä osa-aikatyöt antavat
mahdollisuuden kerryttää työssäoloehtoa, joka
on ansioon sidotun työttömyyskorvauksen saamisen edellytys. Niinpä opiskeluaikana tehtyjen
kesätöiden sekä osa-aikatöiden taloudellinen
merkitys voi olla suurempi kuin ajatteletkaan.

“Varmista työttömyyskassan
jäsenyys ajoissa. Kassaan
kannattaa liittyä samalla kun
haet ammattiliiton jäseneksi.”
Anna Zibellini, työmarkkinalakimies

Näin varmistat kassan
jäsenyyden
Akavan Erityisalojen kautta voit liittyä Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäseneksi.
Akavan Erityisalojen jäsenhakemuksessa kysytään erikseen, haluatko liittyä Erko-työttömyyskassaan. Kassan jäsenyys sisältyy normaaliin
ammattiliittomme jäsenmaksuun eikä siitä tule
sinulle lisäkustannuksia. Siksi suosittelemme
kassaan liittymistä samalla kun haet ammattiliittomme jäsenyyttä.

Korvausta
ansioiden
perusteella
Vaikka et heti valmistumisen jälkeen saisikaan
töitä, voit saada työttömyyskassasta ansioihisi
perustuvaa korvausta. Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on korkeampi kuin Kelan maksama
peruspäiväraha.
Ansiosidonnaisen korvauksen suuruus perustuu
siihen palkkatasoon, joka sinulla on ollut ennen
työttömyyttä.
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“Saat jo opiskeluaikana
kaikki Akavan Erityisalojen
jäsenedut kuten
lakimiespalvelut.”

2500

768

1499

Juho-Heikki Leppänen, lakimies
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Ansiosidonnainen työttömyysturva

Kerrytä työssäoloehtoa
Ansioon sidotun työttömyyskorvauksen saaminen edellyttää,
että
- olet ollut työttömyyskassan
jäsenenä vähintään
26 viikkoa
- jäsenyyden aikana olet
ollut palkkatyössä vähintään
26 kalenteriviikkoa edellisten
28 kuukauden aikana
Tätä työssäoloehtoa kerryttää
jokainen viikko, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia.
Työstä tulee maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos
alalla ei ole työehtosopimusta,
kokoaikatyön palkan on vuonna
2022 oltava vähintään 1283
euroa kuukaudessa.
Käytännössä työssäoloehto täyttyy jo kahden kesän kesätöillä.
Myös osa-aikatyö kerryttää työssäoloehtoa, kun töitä on viikossa
vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla ’oman alan’ työtä eikä
työssäolon yhtäjaksoista. Työjaksojen väliin saa jäädä myös alle
18-tuntisia työviikkoja.
Muista säilyttää palkkakuitit,
työtodistukset sekä mahdolliset
tuntilistat.

Jos teet osa-aikaisesti töitä,
pidä yllä kalenteriviikkokohtaista
selvitystä työajasta ja palkasta.
Voit ladata itsellesi täytettävän
tuntilistan Erityiskoulutettujen
työttömyyskassa Erkon sivuilta.
Työssäoloehtoon lasketaan
mukaan vain työttömyyskassan
jäsenyyden aikana tehty työ.
Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa ei voi kerryttää
takautuvasti.

Hyödynnä jäsenetusi

Ota meihin yhteyttä!

Sinulla on kaikki Akavan Erityisalojen jäsenedut ja palvelut
käytössäsi jo opiskeluaikana.

Jäsensihteerimme vastaavat
maksuihin, jäsenkorttiin ja
yleisesti jäsenyyteen liittyviin
kysymyksiin:
jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
puhelin 0800 135 370.

Kauttamme saat henkilökohtaista
neuvontaa ja tukea työsopimuksen tekemiseen, palkkaukseen,
työnhakuun, urakehitykseen ja
muihin työhön liittyviin asioihin.
Huolehdimme työttömyysturvasta ja autamme myös silloin, kun
kaikki ei töissä mene ihan niin
putkeen kuin pitäisi.
Jäsenenä saat seuraavat edut:

Esimerkiksi:
”Heli on työskennellyt opintojen ohessa. Hän on tehnyt
töitä yhdelle työnantajalle
10h viikossa ja toiselle 8h
viikossa. Toisesta työstä
hän saa työehtosopimuksen
mukaista palkkaa. Toisessa
työssä ei ole työehtosopimusta, mutta hän saa tuntipalkkaa, jonka suuruus on
sellainen, että se ylittäisi
kokoaikatyönä 1283 euroa
kuukaudessa.
Työssäoloehtoa kertyy, koska työaika on ollut yhteensä
18h viikossa ja palkkaus on
ollut ehdot täyttävää.”

- henkilökohtaiset lakimiespalvelut
- työttömyysturva
- palkka- ja työsuhdeneuvonta
- ura- ja työnhakuneuvonta
- jäsenkoulutukset ja
-tapahtumat
- vapaa-ajan tapaturma- ja
matkustajavakuutus
- vastuu- ja oikeusturvavakuutus
- perhe- ja perintöoikeudellinen
neuvonta
- julkaisut, esim. palkkasuositukset, ammattioppaat
- apurahat
- akavalaisten Member+
-alennukset ja tarjoukset
- jäsentiedotus: uutiskirjeet,
some ja muu ajankohtainen
viestintä

Saat yhteyden jäsensihteereihin
myös verkkosivujemme chatin
kautta.
Lakimiesneuvonta,
julkinen sektori p. 0800 135 380
Lakimiesneuvonta,
yksityinen sektori p. 0800 135 350
Palvelunumeromme
(0800-alkuiset) ovat maksuttomia.
Juristeihimme voit ottaa yhteyttä
myös nettilomakkeella (www.akavanerityisalat.fi/yhteydenotto).
Kuvaile lyhyesti, millaisessa asiassa tarvitset apua. Lakimiehemme
ottaa Sinuun henkilökohtaisesti
yhteyttä. Palvelu on täysin
luottamuksellista.
Erityiskoulutettujen
työttömyyskassa Erko

erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
www.erko.fi

• Hallintonotaarit • Kieliasiantuntijat • Kihlakunnanulosottomiehet • Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen henkilökuntayhdistys • Kuntien asiantuntijat - Kumula • Liiketalouden Liitto
LTA • Merenkulkuopistojen opettajainyhdistys
• Museoalan ammattiliitto MAL • Nuoriso- ja
Liikunta-alan asiantuntijat Nuoli • Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt • Pelastushallinnon Virkamiehet • Skilla • Specia - Asiantuntijat ja esihenkilöt • Suomen Geronomiliitto
• Sure - Suomen Restonomiliitto • Suomen
Suuhygienistiliitto SSHL • Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt • Suomen
Verotarkastajat SVT • TAAY - Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys • Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU • Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV • Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti
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