Työttömyysturva: aktiivimalli 1.1.2018 alkaen

Hyvä asiakas
Kerromme tässä kirjeessä työttömyysturvan aktiivimallista, joka otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa.
Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää työntekoa, yrittäjänä
toimimista tai osallistumista työllistymistä edistävään palveluun.
Kela maksaa sinulle työttömyysetuutta. Siksi Kela seuraa jatkossa aktiivisuuttasi.

Mitä aktiivisuudella tarkoitetaan
Kela seuraa aktiivisuuttasi 65 maksupäivän pituisissa tarkastelujaksoissa. Aktiivisuus on riittävää, jos yhden
tarkastelujakson aikana toteutuu jokin seuraavista vaihtoehdoista:
-

-

teet työtä vähintään 18 tuntia, ja palkkasi on työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 6,91 e/t.
Opettajilla, kotityöntekijöillä, urheilijoilla ja luovilla tai esityksellisillä aloilla työskentelevillä
aktiivisuus voi täyttyä eri ehdoilla.
ansaitset yritystoiminnassasi vähintään 241,04 e
osallistut 5 päivää työllistymistä edistävään palveluun
osallistut 5 päivää muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään, työllistymisen edellytyksiä
parantavaan palveluun tai toimintaan
osallistut 5 päivää muuhun rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta sinulle maksetaan
työttömyysetuutta.

Ilmoita tiedot aktiivisuudesta työttömyysajan ilmoituksessa www.kela.fi/asiointi.

Miten aktiivimalli vaikuttaa työttömyysetuuden määrään
Työttömyysetuutesi määrä ei pienene, jos olet aktiivinen jollakin edellä mainitulla tavalla.
Jos aktiivisuus ei ole tarkastelujakson aikana riittävää, työttömyysetuutesi määrä pienenee 4,65 %
seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Jos esimerkiksi saat täysimääräisen työttömyysetuuden, jonka
bruttomäärä on 32,40 e/päivä, alennettuna etuutesi määrä on 30,89 e/päivä. Kuukaudessa se vastaa noin
yhden päivän työttömyysetuuden määrää.
Kun aktiivisuus on riittävää, työttömyysetuutesi palautuu täydeksi seuraavan tarkastelujakson alussa. Jos
aktiivisuus ei ole riittävää, työttömyysetuuden maksu jatkuu alennettuna seuraavan tarkastelujakson ajan.
Työttömyysetuutesi ei kuitenkaan pienene lisää, vaan vähennys on edelleen 4,65 % täydestä määrästä.

Milloin aktiivisuutta ei edellytetä
Aktiivimalli ei koske kaikkia työttömyysetuuden saajia.
Sinulta ei edellytetä tässä kirjeessä esiteltyä aktiivisuutta, jos
-

olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä etkä vielä ole saanut asiasta päätöstä
olet omais- tai perhehoitaja

-

saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta (esimerkiksi
osatyökyvyttömyyseläkettä, osakuntoutustukea tai vammaistukea)
saat työttömyysetuutta lomautuksen tai lyhennetyn työviikon vuoksi alle 65 maksupäivän ajan.

Lisätietoja
Sinun ei tarvitse olla erikseen yhteydessä Kelaan tämän kirjeen tai aktiivimallin käyttöönoton vuoksi. Riittää,
että jatkossa ilmoitat tiedot aktiivisuudesta työttömyysajan ilmoituksessa.
Voit katsoa omia aktiivisuustietojasi Kelan asiointipalvelussa maaliskuun lopusta alkaen osoitteessa
www.kela.fi/asiointi.
Lisätietoja aktiivimallin vaikutuksesta työttömyysetuuteen on verkossa osoitteessa www.kela.fi/tyottomat.
Työllistymistä edistävistä palveluista saat lisätietoa osoitteesta www.kela.fi/tyollistymista-edistavattoimenpiteet.

Ystävällisesti
Kela

