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Terveiset Työttömyyskassa Aariasta!
Luet Työttömyyskassa Aarian ensimmäistä uutiskirjettä.
Tiedotamme uutiskirjeissämme ajankohtaisista työttömyysturvaan liittyvistä asioista ja
työttömyyskassan palveluista. Uutiskirjeemme ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.
Tarkoituksenamme on tarjota helposti ymmärrettävää tietoa alati muuttuvasta työttömyysturvasta
sekä antaa hyödyllistä tietoa palveluistamme. Niinpä kokosimme tähän uutiskirjeeseen
ajankohtaisten asioiden lisäksi vinkkejä, joiden avulla voit asioida kanssamme helpommin ja
joutuisammin.

Työttömyyskassa Aaria aloitti toimintansa 1.1.2021
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuivat JATTKtyöttömyyskassaan vuoden vaihteessa. Uusi Työttömyyskassa Aaria aloitti toimintansa 1.1.2021.
Työttömyyskassa Aaria on kaikille palkansaajille avoin työttömyyskassa, joten jäseneksemme voi
liittyä ammattialasta riippumatta. Aariassa onkin jo yli 100 000 jäsentä.
Monipuolinen työttömyysturva-asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys ovat Työttömyyskassa Aarian
toiminnan perusta. Autamme jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme kaikissa työttömyysturvaan
liittyvissä kysymyksissä ajantasaiseen tietoon pohjaten ja perehtyen.
Tavoitteenamme on tarjota jäsenillemme laadukasta ja sujuvaa palvelua. Siksi haluamme kehittää
palveluitamme vastaamaan yhä paremmin jäsentemme tarpeita. Olemme täällä sinua varten.
Lisätietoa meistä

Hallitus linjasi eläkeputken
poistamisesta
Hallituspuolueet ovat viime vuoden loppupuolella
linjanneet työttömyysturvan lisäpäivien
asteittaisesta poistamisesta.
Hallitus on kertonut, että lisäpäivien ikäraja
nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963
syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus
poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen
syntyneiltä.
Muutokset tulisivat voimaan vuodesta 2023
alkaen. Tämä tarkoittaisi sitä, että uudistus
vaikuttaisi ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta
2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet
saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden
ikärajan.
Muutokset eivät kuitenkaan vaikuttaisi jo
myönnettyihin lisäpäiviin.
Lue lisää eläkeputken poistamisesta
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Osa väliaikaisista lakimuutoksista sai jatkoa 30.6.2021 asti
Koronapandemian seurauksena työttömyysturvalakiin tehtiin useita väliaikaisia muutoksia vuoden
2020 aikana. Valtaosa väliaikaisista muutoksista oli voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.
Työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevien muutosten voimassaoloa on kuitenkin
jatkettu kesäkuun 2021 loppuun saakka.
Lakimuutoksen myötä suojaosan suuruus on 500 euroa kuukauden hakujaksolla ja 465 euroa neljän
viikon hakujaksolla 30.6.2021 asti. Liikkuvuusavustusta voidaan puolestaan maksaa väliaikaisesti
kokoaikatyöhön, jos edestakainen työmatka vastaanottamaasi työhön on yli 2 tuntia ja työ alkaa
viimeistään 30.6.2021.
Lue lisää väliaikaisista muutoksista

eAsiointi jäsenillemme
Suosittelemme, että lähetät hakemukset, liitteet
ja viestit sähköisessä asiointipalvelussamme
eAsioinnissa.
eAsiointiin kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla
verkkosivuiltamme www.aariakassa.fi.
Yhteydenpito eAsioinnin kautta on turvallista ja
se helpottaa asiointiasi työttömyyskassan
kanssa. Lisäksi hakemukset, liitteet ja viestit
arkistoituvat järjestelmään, jotta voit tarkastella
niitä myöhemmin.
Jos tarvitset apua eAsioinnin käyttämisessä,
otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.
Autamme sinua mielellämme.
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Puhelinpalvelussamme on
rauhallisinta viimeisen tunnin
aikana
Asiakaspalvelussamme voi olla ajoittain
ruuhkaa. Puhelinpalveluaikamme ensimmäinen
tunti on yleensä kaikkein vilkkain, joten
jonotusajat voivat silloin olla tavallista
pidemmät.
Tavoitat meidät joutuisammin, jos soitat
puhelinpalveluajan viimeisen tunnin aikana.
Palvelemme numerossa 020 7655 900 tiistaisin
kello 9–11.30, keskiviikkoisin kello 12–14 ja
torstaisin kello 9–11.30.

Hakemuksen lähettämispäivä
aikaistui
Voit nyt lähettää hakemuksen jo hakujakson
viimeisenä päivänä. Esimerkiksi hakemuksen
ajalta 1.–30.4.2021 voi lähettää jo 30.4.2021.
Aiemmin hakemuksen on voinut lähettää vasta
hakujakson päättymistä seuraavana päivänä.
Huolehdithan, että myös hakujakson viimeisen
päivän tiedot pitävät paikkansa. Jos
työskentelet osa-aikaisesti, lähetäthän
hakemuksen vasta sitten, kun tiedät, kuinka
monta tuntia olit työssä hakujakson viimeisenä
päivänä.
Voit lähettää hakemuksen, vaikka sinulla ei vielä
olisi kaikkia hakemuksen käsittelemiseksi
tarvittavia liitteitä. Riittää, että ilmoitat
hakemuksen lisätiedoissa, että toimitat liitteet
työttömyyskassalle myöhemmin.

Britanniassa tehty työ voidaan
jatkossakin laskea hyväksi
työttömyysturvassa
Britannian ero EU:sta tuli täysimäärisesti
voimaan 1.1.2021. EU on kuitenkin solminut
Britannian kanssa kumppanuussopimuksen,
joka on voimassa 15 vuotta.
Kumppanuussopimuksen myötä Britanniassa
tehty työ voidaan myös jatkossa lukea hyväksi,
kun haet ansiopäivärahaa Suomesta.
Työnhakija voi lähteä toiseen EU-maahan
työnhakijaksi kolmeksi kuukaudeksi ja saada
ansiopäivärahaa Suomesta. Britannian kanssa
solmitussa kumppanuussopimuksessa ei ole
sovittu tällaisista työnhakumatkoista, joten
mahdollisuus lähteä Britanniaan työnhakuun
ansiopäivärahalla päättyi pääsääntöisesti
1.1.2021.
Lue lisää Britannian EU-eron
vaikutuksista

Kuvat: Rocco Dipoppa/unsplash.com, Bartosz Sujkowski/unsplash.com, Amol Tyagi/unsplash.com, shutterstock.com
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TOIMISTO

ASIAKASPALVELU

OIKOTIET

Työttömyyskassa Aaria
Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki
Yhteystiedot

Puh. 020 7655 900

eAsiointi
Usein kysyttyä
Tietosuoja

ti klo 9.00−11.30, ke klo 12.00−14.00, to klo
9.00−11.30

asiakaspalvelu@aariakassa.fi
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