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Hakemus 
Peruspäiväraha  
Työmarkkinatuki

i

i

Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77.
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38.

Kelalla ei ole käytettävissään selvityksiä, jotka olet esittänyt TE-palveluille.

Hakuaika: Voit hakea tukea takautuvasti enintään 3 kuukauden ajalta.

TT 1

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Alle 18-vuotiaiden lastesi henkilötunnukset. Ilmoita myös puolisosi alaikäiset lapset, jos he asuvat kanssasi samassa taloudessa.

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Haen työttömyysetuutta

2. Tilinumero

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

Kyllä En

3. Hakemus

TE-palveluiden kanssa sovitussa toiminnassa, esim. työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa tai kuntouttavassa 
työtoiminnassa.

Olen saanut ansiopäivärahaa enimmäisajan.

lomautettu

En

yrittäjä
osa-aikaisessa tai satunnaisessa työssä

kokonaan työtön

muussa tilanteessa. Kerro tarkemmin: 

Olen

alkaen.
Oletko ilmoittautunut työnhakijaksi TE-palveluihin?

i Ilmoittaudu työnhakijaksi. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet ollut 
työnhakijana TE-palveluissa.

Oletko työttömyyskassan jäsen?

Kyllä, alkaen. Työttömyyskassan nimi:

i Tarkista kassastasi, voitko saada ansiopäivärahaa.
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Voit tehdä hakemuksen ja lähettää liitteet myös 
OmaKelassa (www.kela.fi/omakela).
Lisätietoja www.kela.fi/tyottomat 
Voit arvioida, paljonko saat etuutta 
www.kela.fi/laskurit

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Verkkolomake (PDF)

https://www.kela.fi/omakela
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4. Työttömyyttä edeltävä aika

5. Peruspäivärahan työhistoria
Kyllä

Kyllä

Ei

En

Olen ennen työttömyyttä ollut

Onko sinulla työhistoriaa yhteensä yli 3 vuotta?

Oletko ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana?

Aiempi työskentelysi vaikuttaa siihen, voitko saada peruspäivärahaa. Jos olet työskennellyt työssäoloehtoon 
hyväksyttävässä työssä vähintään 26 viikkoa tai toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta, voit saada peruspäivärahaa. Jos 
työssäoloehtoon hyväksyttävää palkkatyötä tai yritystoimintaa on vähemmän, voit saada työmarkkinatukea.

i

palkkatyössä vähintään 26 viikkoa edellisten 28 kuukauden aikana (tarkastelujakso).
palkkatyössä alle 26 viikkoa.
yrittäjänä vähintään 15 kuukautta edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso).
yrittäjänä alle 15 kuukautta.

työskentelyä toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa. 
Toimita mahdollisuuksien mukaan todistukset työsuhteesta, palkanmaksusta ja työsuhteen päättymisestä.
työskentelyä perheenjäseneni kokonaan tai osittain omistamassa yrityksessä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä puolisoa tai samassa taloudessa asuvaa lasta, vanhempaa tai isovanhempaa.i

Yrityksen nimi

Yrityksen omistaja

En ole ollut työssä ennen työttömyyttä. Aika, jolloin en ole ollut työssä: 

Syy, miksi et ole ollut töissä yllä mainittuna aikana

–

opiskelu sairaus lapsen hoitaminen asevelvollisuus tai siviilipalvelus

muu syy. Mikä?

Työssäoloehdon 28/48 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää mm. edellä mainituista syistä.i

Peruspäivärahaa voidaan maksaa 
 - enintään 300 päivältä, jos olet ollut työssä yhteensä enintään 3 vuotta 
 - enintään 400 päivältä, jos olet ollut työssä yhteensä yli 3 vuotta
 - enintään 500 päivältä, jos olet 58 vuotta täytettyäsi täyttänyt työssäoloehdon ja sinulla on vähintään 5 vuotta   

 työssäoloaikaa viimeisen 20 vuoden aikana.

i
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Edellä mainittuun aikaan sisältyy

Onko sinulla ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto?

Ei Kyllä. Mikä?

Jos sinulla ei ole ammatillista tutkintoa eikä korkeakoulututkintoa, voit saada työmarkkinatukea vasta 21 viikon odotusajan 
jälkeen. Odotusaikaa voi lyhentää mm. palkkatyö ja yritystoiminta, jotka lasketaan työssäoloehtoon. Odotusaikaa ei ole, jos 
saat työmarkkinatukea välittömästi perus- tai ansiopäivärahan enimmäisajan jatkoksi.

i

Valmistumisvuosi:

Verkkolomake (PDF)
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Saako puolisosi tai onko hän hakenut lasten kotihoidon tukea?

Ei Kyllä

7. Vanhempien tulot

Toimitan selvityksen lomakkeella TT 1c Selvitys - Vanhempien tulot - Työmarkkinatuki.

En toimita selvitystä vanhempieni tuloista.

Saatko työttömyyden aikana säännöllisiä tuloja muualta kuin Kelasta?

Vastaa tähän kohtaan, jos asut vanhempiesi luona. Toimita Kelaan myös pyydetty lomake. Jos vanhempiesi tulot ylittävät 
1 781 €/kk, ne voivat vaikuttaa työmarkkinatukeesi. Jos emme saa pyytämiämme tietoja, voimme myöntää vain 50 % 
työmarkkinatuesta. 

Tähän kohtaan ei tarvitse vastata, jos olet TE-palveluiden kanssa sovitussa toiminnassa, esim. työvoimakoulutuksessa, 
työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

En Kyllä. Merkitse, mitä tuloja.
Saan pääomatuloja, esim. vuokra-, korko- tai osinkotuloja.

Saan omaishoitajan tai perhehoitajan palkkiota.

Saan korvausta, jota maksetaan vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.

Saan palkkioita, esim. kokouspalkkioita tai palkkioita luottamustoimista. Mitä?

Saan muita tuloja. Mitä?

Yleensä Kela saa tiedot pääomatuloista viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Jos pääomatulosi 
ovat muuttuneet siitä, ilmoita siitä kohdassa 9 Lisätietoja. 
Jos sinulla on korkotuloja yli 2000 euron talletuksista, toimita tosite talletusten määrästä ja 
korkoprosentista.

i
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Jos omistat metsää, ilmoita mikä on metsän pinta-ala ja missä kunnassa se sijaitsee.i

6. Tulot työttömyyden ajalta
Palkkatuloja, tekijänoikeuskorvauksia tai Kelan maksamia etuuksia ei tarvitse ilmoittaa. Kela saa tiedot niistä 
tulorekisteristä ja omista järjestelmistään.

i

Saatko työttömyyden aikana tuloja yritystoiminnasta?
En Kyllä

En Kyllä
Saatko työttömyyden aikana ulkomailta maksettavaa palkkaa tai korvausta, esim. eläkettä tai etuutta?

Pyydämme sinulta tarvittavat liitteet, kun käsittelemme hakemustasi.i

Verkkolomake (PDF)
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8. Ilmoitus työttömyysajasta

Aloitan yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan

Aloitan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön

Aloitan opiskelun

Aloitan asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisen

Muu muutos. Mikä?

Täytä alla oleva taulukko työttömyysajalta, myös viikonlopuilta. Täytä taulukkoa ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien 
siihen asti, kun lähetät hakemuksen Kelaan. Voit toimittaa hakemuksen jo viikon työttömyyden jälkeen. 
Merkitse taulukkoon, jos olet osallistunut TE-palveluiden kanssa sovittuun toimintaan, esim. työvoimakoulutukseen, 
työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Merkitse myös poissaolot TE-palveluiden kanssa sovitusta toiminnasta ja 
poissaolon syy (oma sairaus, lapsen sairaus, muu syy). Koulutuksesta tai opiskelusta poissaoloa ei tarvitse ilmoittaa. 
Jos sairaudestasi johtuva poissaolo kestää yli 3 peräkkäistä osallistumispäivää, toimita Kelaan lääkärin tai 
terveydenhoitajan todistus.  
Jos olet ollut töissä, ilmoita, kuinka monta tuntia päivässä olet työskennellyt. Voit ansaita 300 euroa kuukaudessa tai 
279 euroa 4 viikossa ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

i

Pvm Selitys t min

Ma  8/10 työtön

Ti    9/10 poissa

Ke 10/10 kuntouttavassa työtoiminnassa

To  11/10 työssä 7 15

Pe 12/10 poissa/sairas

La 13/10 työtön

Su 14/10 työtön

Esimerkki

Muutokset työttömyyden aikana

Pvm Selitys t min

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Pvm Selitys t min

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Pvm Selitys t min

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Pvm Selitys t min

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Pvm Selitys t min

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su
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9. Lisätietoja
i Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

10. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Allekirjoitus ja nimenselvennysPaikka ja aika

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä 
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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