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Työttömyysturva ja työaikakirjanpito 
 
Työttömyyskassan jäsen on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan laissa mainittujen 
edellytysten täyttyessä. Sekä jäsenyysehdon että työssäoloehdon tulee täyttyä.  

 
Jäsenyyden on tullut olla voimassa vähintään noin puoli vuotta (”26 edellistä viikkoa”) ja myös 
työssäoloehto (”26 kalenteriviikkoa”) on pitänyt täyttää kassan jäsenyysaikana. Jos kassan jäsenyys on 
kestänyt pidempään, on työssäoloehto mahdollista täyttää enintään 28 edeltävän kuukauden aikana.  

Työssäoloehdon täyttyminen määritellään siis viikko kerrallaan. Työttömyysturvalaki asettaa sekä 
viikoittaista vähimmäistyöaikaa että ansiota koskevia edellytyksiä, joiden tulee täyttyä, että mainittu viikko 
otettaisiin huomioon tehtäessä päätöstä työttömyyskassan jäsenen oikeudesta työttömyyspäivärahaan ja 
määrättäessä sen suuruutta. 

 
Vähimmäistyöaika työttömyysturvalaissa 

Työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät, kun henkilön työaika yhdessä tai useammassa työssä on 
yhteensä vähintään 18 tuntia. Tässä on kysymyksessä tosiasiassa tehty työ, pelkkä työsopimus ei riitä, 
vaikka siinä olisi sovittu korkeammasta viikkotuntimäärästä, jos muuten on ilmeistä, ettei 18 tuntia 
viikossa ole toteutunut.  

Työnantaja on velvollinen pitämään työntekijäkohtaista työaikakirjanpitoa työaikalain 37 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. 
Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä 
niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit 
sekä niistä suoritetut korotusosat. 

 
Vähimmäispalkka työttömyysturvalaissa 
Palkkaa koskevat työttömyysturvalain edellytykset täyttyvät, kun palkka on työehtosopimuksen mukainen. 
Yksityisillä eläinlääkäriasemilla työskentelevät eläinlääkärit eivät kuulu minkään sitovan 
työehtosopimuksen soveltamisalaan. 

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 134 euroa kuukaudessa.  
 
Työttömyyskassaan on liityttävä itse 

Työttömyyskassan jäsenyyttä on haettava itse. Kassa on liitosta erillinen organisaatio ja jäsenyydet ovat 
siksi erilliset. Eläinlääkäriliitto ei maksa kassan jäsenmaksua jäsenten puolesta. Jos et ole saanut kassan 
jäsenmaksua, et luultavasti ole jäsen, ja työttömyysturvassasi on suuri aukko.  

 
Työaikakirjanpito 

Työttömyyskassa tarvitsee työnantajalta todistuksen, jonka perusteella voidaan arvioida toteutunut 
viikoittainen työaika. Kaikilla työnantajilla ei työaikakirjanpito ole kunnossa ja tällä voi olla haitallisia 
vaikutuksia jäsenten työttömyyspäivärahan saantiin. Työaikakirjanpidon laiminlyönti on rikoslaissa säädetty 
rangaistavaksi teoksi. 
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