Talous kuralla työttömänä?

EI KIITOS.

Ammattiliiton ja työttömyyskassan
jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa
Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan
työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan määrä perustuu
työttömyyttä edeltäneisiin palkkatuloihin.
Jos olet ammattiliiton maksava jäsen, kuulut työttömyyskassaan.
Oppilasjäsenenä et ole työttömyyskassan jäsen.
Kun kuulut työttömyyskassaan ja olet työskennellyt jäsenyysaikanasi riittävän ajan, sinulle maksetaan työttömänä ansiopäivärahaa. Esimerkiksi 2 000 euron kuukausipalkan perusteella ansiopäivärahaa maksetaan noin 1 250 euroa kuukaudessa.
Jos et kuulu työttömyyskassaan, sinulle maksetaan työttömyyden
aikana peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Peruspäivärahan ja
työmarkkinatuen määrä on 702 euroa kuukaudessa.

Ansiopäiväraha on isompi kuin
peruspäiväraha tai työmarkkinatuki.

Työttömyyttä
edeltänyt
palkka

Työttömyyskassan
jäsenilleen maksama
ansiopäiväraha 2014

Kelan maksama
peruspäiväraha tai
työmarkkinatuki 2014

1 000 €/kk

818 €/kk

702 €/kk

2 000 €/kk

1 249 €/kk

702 €/kk

3 000 €/kk

1 680 €/kk

702 €/kk

Jäsenyysaikana hankittua työhistoriaa
tarvitaan yhteensä kuusi kuukautta
Ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon pituus on
26 viikkoa eli noin kuusi kuukautta. Työssäoloehto kertyy, kun
työskentelet vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.
Työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voit kerätä työttömyyttä
edeltävän 28 kuukauden ajalta. Päätoiminen opiskelu ja ase- tai
siviilipalvelusaika kuitenkin pidentävät tätä tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella. Näin työssäoloehto voi täyttyä jopa yli
yhdeksän vuoden ajalta kertyneiden työjaksojen perusteella.
Päätoimisen opiskelun ja ase- tai siviilipalveluksen ajaksi saat
ammattiliitosta jäsenmaksuvapautuksen.

Ansiopäivärahaa maksetaan
työttömyyden ajalta
Ansiopäivärahaa maksetaan ajalta, jolloin olet kokonaan tai osittain työtön. Saadaksesi etuutta sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että olet ammattiliiton
maksava jäsen ja samalla työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt 26
viikon työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana. Alaikäraja ansiopäivärahan maksamiselle on 17 vuotta.
Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisten opintojen ajalta. Rajoitus koskee myös opintojen lomajaksoja. Kassan työssäoloehto
kannattaa kuitenkin kartuttaa jo opintojen aikana, jotta sinulla on
mahdollisuus ansiopäivärahaan valmistuttuasi.

Jos teet töitä, liity
Sähköliittoon ja työttömyyskassaan
Ammattiliittoon ja työttömyyskassaan kannattaa liittyä opiskeluaikana. Jos liityt ammattiliiton maksavaksi jäseneksi jo opiskeluaikana, voit kartuttaa kassan työssäoloehdon esimerkiksi kesätyöllä
tai palkallisella harjoittelulla. Tällöin sinulla on mahdollisuus ansiopäivärahaan valmistuttuasi.
Työttömyyskassan jäsenyys voi alkaa vain silloin, kun olet työssä.
Voit siis liittyä kassaan esimerkiksi kesätyön, osa-aikatyön tai palkallisen harjoittelun aikana.
Liity Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan jäseneksi Sähköliiton jäsenhakemuksella. Skannaa takasivun koodi tai avaa hakemus sivulla www.sahkoliitto.fi. Apua ja neuvoja saat arkisin kello 9.00–11.00 ja 14.00–15.00 numerosta 03 252 0303 tai osoitteesta jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.

Jos olet Sähköliiton oppilasjäsen, liity työt
aloittaessasi liiton varsinaiseksi, maksavaksi
jäseneksi. Näin tulet samalla työttömyyskassan jäseneksi. Ansiopäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy vain
kassan jäsenyysaikana.

Sähköliiton jäsenenä saat etuja!
Työssäoloehdon täytyttyä
saat ansiopäivärahaa.

Neuvottelemme puolestasi palkkaja muut työsuhde-ehdot.

Työsuhdeongelmissa
saat lainopillista neuvontaa
ja oikeusapua.
Saat alennusta
bensasta ja dieselistä.

Saat lakineuvontapuhelimesta
asianajajan apua myös muissa
kuin työsuhdeasioissa!

Saat alennuksia
vakuutuksista.

Voit osallistua Sähköliiton järjestämille kursseille ja tapahtumiin.

Sinut on vakuutettu
matkustajavakuutuksella.
Saat liiton jäsenlehden
10 kertaa vuodessa.

Saat käyttää liiton
lomapaikkaa ja lomaosakkeita.

LIITY SÄHKÖLIITTOON!

Puh. 03 252 0303 ark. klo 9–11 ja 14–15, www.sahkoliitto.fi
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi, www.facebook.com/Sahkoliitto

