Vuodenvaihteen muutokset ja
poikkeusaikataulut
Tätä tiedotetta päivitetään tarpeen mukaan, jos alla oleviin tietoihin tulee muutoksia.

Väliaikaisten lakien muutokset vuodenvaihteessa
Hallitus teki keväällä 2020 useita väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön.
Näistä väliaikaisista muutoksista, jotka koskivat muun muassa ansiopäivärahan
maksamista omavastuuajasta huolimatta ja työssäoloehdon lyhentämistä, osa päättyy
31.12.2020 mennessä. Osaa muutoksista kuitenkin jatketaan vuoden 2021 puolelle.
Päivitämme väliaikaisia lakimuutoksia koskevaa tiedotetta, josta löytyvät ajantasaiset
tiedot tällä hetkellä voimassa olevista laeista. Tiedotteen löydät täältä.

Ansiopäivärahan maksu vuodenvaihteessa
Vuodenvaihteen arkipyhäpäivät aiheuttavat muutoksia ansiopäivärahan
maksuaikatauluihin. Suosittelemme hakemuksen toimittamista sähköisen asioinnin kautta,
koska silloin se on kassan käytössä välittömästi lähettämisen jälkeen. Hakemus kannattaa
toimittaa kassaan mahdollisimman pian hakujakson päättymisen jälkeen.
Jatkohakemukset, joissa on neljä kalenteriviikkoa työttömyys- tai lomautusaikaa,
maksetaan alla olevan maksuaikataulun mukaisesti. Ensihakemuksiin ja jatkohakemuksiin,
joissa on työssäoloaikaa tai muuta selvitystä vaativaa, ei voida vuodenvaihteessa taata
tiettyä maksupäivää. Päivitämme ajantasaisen käsittelytilanteen tänne.

Neljän kalenteriviikon työttömyys- tai lomautusajan
jatkohakemusten maksuaikataulu
Hakujakso

Maksupäivä

23.11. – 20.12.2020

Maanantaina 21.12. kassalle saapuvat
hakemukset ovat maksussa aikaisintaan
tiistaina 22.12.2020 ja tiistaina 22.12.
saapuvat aikaisintaan 23.12.2020.
Seuraavat maksupäivät ovat viikolla 53,
28.12.2020 alkaen.

30.11. – 27.12.2020

Maanantaina 28.12. saapuvat hakemukset
ovat maksussa aikaisintaan tiistaina
29.12.2020 ja tiistaina 29.12. saapuvat
aikaisintaan keskiviikkona 30.12.2020.

Seuraavat maksupäivät ovat 31.12.2020 ja
4.1.2021.

Puhelinpalvelun aukioloajat
Kassan puhelinpalvelun aukioloajat vuodenvaihteessa.
Päivämäärä

Puhelinpalvelun aukiolo

23.12.2020

Klo 8.30 – 14.00

24.-27.12.2020 (jouluaatto ja päivä)

Suljettu

28.-30.12.2020

Klo 8.30 – 15.00

31.12.-3.1.2021
(uudenvuodenaatto ja -päivä)

Suljettu

4.-5.1.2021

Klo 8:30 – 15:00

6.1.2021 (loppiainen)

Suljettu

Ennakonpidätys ja verokortit
Tammikuussa ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2020 joulukuun
ennakonpidätystiedoilla. Ennakonpidätys etuuksista on vähintään 25 prosenttia.
Verokertymät nollataan vuodenvaihteessa.
Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta uudet ennakonpidätystiedot
1.2.2021 alkaen, joten palkkaa varten annettua verokorttia ei tarvitse erikseen toimittaa
työttömyyskassalle.
Myös uudet muutosverokortit etuutta varten saapuvat kassalle sähköisesti, jos tilaat
ne Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta ja osoitat ne Teollisuuden työttömyyskassalle.
OmaVerossa tilaamasi verokortin tiedot siirtyvät meille automaattisesti 2 arkipäivän sisällä

Peruspäivärahan ja lapsikorotuksen määrät nousevat
Ansiopäivärahan suuruus on sidottu peruspäivärahan suuruuteen, joka nousee ensi
vuonna 33,78 euroon päivässä. Tästä syystä myös ansiopäivärahan taso nousee ensi
vuoden alusta alkaen. Tason nousu koskee myös kaikkia jo maksussa olevia päivärahoja.
Lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,30 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 euroa ja
kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,03 euroa.
Korotukset ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Kassa ilmoittaa etuustiedot tulorekisteriin
Työttömyyskassat alkavat toimittaa vuoden 2021 alusta lähtien tiedot maksamistaan
etuuksista tulorekisteriin. Kassat ovat jo vuoden 2020 alusta saaneet työnantajien
toimittamia palkkatietoja tulorekisteristä ansiopäivärahan määrittelemiseksi.
Vuoden 2021 alusta kassat toimittavat tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista ja
saavat sieltä muiden maksajien etuustiedot. Kassalta etuuksia saanut jäsen voi
tarkastaa/katsella omia etuustietojaan tulorekisteristä.

Lisäpäiväoikeuteen voi tulla muutoksia
Lisäpäiväoikeudella, eli niin sanotulla eläkeputkella, tarkoitetaan oikeutta päivärahaan 300500 päivän enimmäisajan täyttymisen jälkeen. Lue lisää lisäpäiväoikeudesta täältä.
Syksyllä 2020 hallitus asetti työmarkkinajärjestöille tehtävän löytää toimivia ratkaisuja
lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi. Marraskuun lopussa tuli tieto siitä, että
työmarkkinajärjestöt eivät olleet päässeet sopuun eläkeputkeen liittyvästä paketista. Nyt
hallitus on itse ottanut lisäpäiväoikeuden käsittelyyn. Sitä mahdollisuutta ei voida sulkea
pois, että eläkeputki poistettaisiin kokonaan.
Teollisuuden työttömyyskassa seuraa hallituksen esityksiä ja tiedottaa kotisivuillaan
ajantasaisesti, kun tietoja eläkeputken mahdollisista muutoksista tulee lisää.

