
Työttömyysturvalakiin on nyt korona-aikaan pika-pikaa rustattu jos jonkinlaista muutosta, joilla on pyritty 
sujuvoittamaan hakemusten käsittelyä. Osa muutoksista vaikuttaa aikaisempaan työttömyysturvalakiin ja 
hakemus- / maksatuskäytäntöihin merkittävästi. Yksi tällainen iso muutos on päivärahan hakujaksot ja 
sovitellun päivärahan maksaminen. Toivomme, että ohjeistatte yrityksenne työntekijöitä täyttämään 
jatkossa päivärahahakemukset alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Taustaa: 
Oikeus soviteltuun päivärahaan on niillä hakijoilla, jotka tekevät (”ansaintaperusteinen sovittelu”) tai saavat 
tuloa (”maksuperusteinen sovittelu”) osa-aikatyöstä, satunnaisesta kokoaikatyöstä (kesto enintään 14 
päivää), lyhennetyn työpäivän perusteella (lomautustilanne), yritystoiminnasta (esim. maatalous) tai ns. 
omasta työstä (esim. laskutustyö). 
 
Lomautetuilla päivärahan sovittelun ajankohta työttömyysturvalain mukaan vaihtelee lomautuksen 
muodon perusteella. 
 
Kokoaikaisesti lomautettu hakija, joka ei tee ollenkaan työtä lomauttaneelle työnantajalleen, on oikeutettu 
soviteltuun päivärahan sillä päivärahan hakujaksolla, jolla soviteltava palkka- tai yritystulo maksetaan (ns. 
maksuperusteinen sovittelu). 
 
Lyhennetylle työviikolle tai sekamuotoisesti lomautettu hakija, joka tekee lomautuksen rinnalla muuta 
työtä tai saa yritystuloa, on oikeutettu soviteltuun päivärahaan sillä päivärahan hakujaksolla, jolla työ on 
tehty (ns. ansaintaperusteinen sovittelu). Sovittelutuloina otetaan huomioon myös lomauttaneen 
työnantajan työstä ansaittu palkka. 
 
Väliaikainen lakimuutos (voimassa tämänhetkisen tiedon mukaan 11.5.-31.10.2020 alkavalla päivärahan 
hakujaksolla) muutti päivärahan sovittelujaksoa samalla, kun ns. erityinen sovittelujakso poistui käytöstä. 
Lisäksi lomautetuilla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikkokohtaisesti niillä viikoilla, joilla hakija on tehnyt 
työtä lomauttaneelle työnantajalleen, kuten tähänkin asti. Jos työaika kalenteriviikon aikana ylittää 80 % 
täydestä työajasta (40 h x 0,8 = 32 h), ei päivärahaan kyseiseltä viikolta ole oikeutta. 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: 
 

1. Päivärahaa haetaan palkanmaksukausittain (kalenterikuukausi) ja lomautustilanteessa hakemus 
täytetään kuunvaihteessa olevan kalenteriviikon sunnuntaihin saakka (jotta saadaan koko 
kalenteriviikon työaika tarkasteltua). Esim. hakemus heinäkuulta täytetään ajalta 1.7.-2.8.2020, 
hakemus elokuulta täytetään 1.8.-6.9.2020 jne. 
 

2. Jos hakijalla ei ole mitään soviteltavaa työtä tai tuloa (ks. listaus yllä), voi hakemuksen edelleen 
täyttää vain esim. yhden kokonaisen lomautusviikon ajalta, jos samassa kuussa ei ole enempää 
lomautusta tai tehdä työtä toiselle työnantajalle tai saada jotain soviteltavaa tuloa. 
 

3. Kaikki ne hakijat, joilla on esim. maataloudesta ansiotuloa viimeksi vahvistetussa 
verotuspäätöksessä tai jotka tekevät työtä myös muulle kuin lomauttaneelle työnantajalleen tai 
jotka tekevät laskutustyötä, täyttävät hakemuksen jatkossa kokonaisilta kalenterikuukausilta + 
kuunvaihteen viikko sunnuntaihin saakka. 
 

 
Ymmärrämme, että tämä voi aiheuttaa hämmennystä yrityksenne työntekijöiden joukossa. Siksi kannattaa 
painottaa sitä, että kyseessä on lakiin perustuva muutos päivärahan sovittelun ajankohdassa. Aiemmin oli 
mahdollista maksaa soviteltua päivärahaa 4 viikkoa / kuukautta lyhyemmiltä hakujaksoilta, mutta erityisen 
sovittelujakson poistuttua keinovalikoimasta näin ei voida enää menetellä. Kassalla on sovittelutilanteissa 
oltava tieto koko palkanmaksukauden (kuukausi) tapahtumista. 



 
…mutta ei niin paljon hämmennystä, etteikö jotain hyvääkin: yksi lakimuutos koskee sovitellun päivärahan 
maksussa huomioitavan palkkatulon tai yritystulon suojaosuutta. Aiemmin tämä oli kuukaudessa 300,00 
euroa, mutta hakujaksoilla, jotka alkavat 1.6.-1.10.2020, palkan suojaosa on 500,00 euroa kuukaudessa.  
 
Käytännössä: jos soviteltava palkkatulo kuukauden aikana on enintään 500,00 euroa, hakija saa samalta 
kuulta täysimääräisen päivärahan. Jos palkkatulo ylittää tuon suojaosan, 50 % suojaosan ylittävästä palkasta 
vähennetään ko. kuukauden päivärahasta. Esim. sovittelupalkka kuukaudessa 700 euroa -> päivärahan 
määrä saman kuun aikana on 100 euroa pienempi kuin täysimääräinen päiväraha ((700 – 500) : 2 = 100). 
Palkkatuloa ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat lain mukaan olla enintään päivärahan perusteena olevan 
kuukausipalkan verran. Tämä soi pienentää joissakin tapauksissa sovitellun päivärahan määrää. 
 
Jos teillä tulee kysyttävää asian tiimoilta, niin voitte olla yhteydessä johonkin meistä etuusvastaavista (Kati 
ja Vuokko) tai kehityspäällikköön (Jere). Olemme kesälomalla limittäin, eli aina joku meistä on talossa. 
 
Lopuksi vielä linkkejä kassan nettisivuilla oleviin ohjeisiin: 
 
Soviteltu päiväraha laajasti selitettynä: https://rakennuskassa.fi/paivarahat/ansiopaivaraha/soviteltu-
ansiopaivaraha/ 
 
Muutos palkkatulon suojaosaan, uutinen: https://rakennuskassa.fi/2020/06/04/muutoksia-soviteltuun-
paivarahaan-ja-liikkuvuusavustukseen/ 
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