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1. Yleistä 
 
 
1.1 Työttömyysturva Suomessa 
 
Ansiosidonnaisen päivärahan saannille on Suomessa seuraavat edellytykset: 
 

1) Ensimmäinen edellytys työttömyyspäivärahan saannille on, että henkilö on ilmoittautunut 
Suomessa oman asuinpaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työnhakijaksi ja 
on työmarkkinoiden käytettävissä; toisin sanoen estettä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle 
ei saa olla. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä lähtien. 
 

2) Ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on 
ollut vähintään 26 lähinnä edellistä viikkoa (n. 6 kuukautta) vakuutettuna (=liiton jäsenenä) 
ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työttömyysturvalain edellyttämän työssäoloehdon. 

 
3) Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden eli tarkastelu-

jakson aikana ollut vähintään 26 viikkoa sellaisessa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin 
viikkona ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Jollei 
työalalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyössä vähintään 1.252 euroa kuu-
kaudessa (vuonna 2021). HUOM! 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henki-
löitä, jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän 
työviikon ajan. Vanha työssäoloehto on 34 viikkoa. Eräissä tapauksissa sovellettavaksi saattaa 
myös tulla vuoden 2009 loppuun asti sovellettu 43 viikon työssäoloehto. 

 
Jos vakuutettu on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta tai työskennellyt 
työttömyysturvalaissa tarkoitettuna yrittäjänä yli 18 kuukautta, hänelle ei makseta ansioon suhteutettua 
päivärahaa ennen kuin hän on täyttänyt poissaolon jälkeen uudelleen työssäoloehdon kassan jäsenenä. 
Hyväksyttäviä syitä olla pois työmarkkinoilta ovat mm. päätoiminen opiskelu, sairaus ja alle 3-vuotiaan 
lapsen hoitaminen. 
 
Opiskelijat voivat kerätä 26 viikon työssäoloehtoa maksamalla työssäkäyvän opiskelijan jäsenmaksuja jo 
opiskeluaikana tehdyistä töistä (esim. kesätyöt) ja liittymällä näin työttömyyskassan jäseneksi. Oikeus työt-
tömyysturvaan alkaa kuitenkin vasta sen jälkeen, kun kokopäivätoiminen opiskelu päättyy. 
 
 
1.2 Työttömyysturva ja työ ulkomailla 
 
Ensimmäinen pääsääntö on, että suomalaisia työttömyyspäivärahoja (sekä peruspäiväraha että ansiosi-
donnainen) maksetaan vain Suomessa asuvalle työttömälle. Poikkeuksena on 3 kuukauden työnhaku jos-
sain EU/ETA-maassa (ks. EU/ETA – maat jäljempänä). 
 
Itse ulkomaantyöskentely vaikuttaa puolestaan suomalaisen työttömyyspäivärahan ansaintaan seuraavasti: 
 
1 Vaadittua työssäoloehtoa (26 viikkoa) kerryttävät: 

• Lähetettynä työntekijänä tehty työ 

• Työ paikalta palkattuna Suomen lähetystössä tai konsulaatissa, jos välittömästi ennen työn alkamista 
ollut Suomessa työssä tai työttömyyspäivärahan saajana 

• Työ Suomen puolustusvoimien palveluksessa ja siviilikriisinhallinnossa ulkomailla (esim. YK-joukot) 

• Työ EU:n palveluksessa, mikäli työntekijä on palvelukseen tullessaan nimenomaisesti valinnut kuulu-
vansa edelleen Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. 



• Erityislakien perusteella työskentely eräissä kansainvälisissä järjestöissä (Suomen vakuutuksessa, jos 
maksettu lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmak-
sut; esim. Itämeren suojelukomissio Helcom; Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM Helsinki; Eu-
roopan metsäinstituutti) 

 
 
2 Työskentely- ja vakuutuskausia voidaan lukea hyväksi työssäoloehtoon 

• EU/ETA-maassa (ml. kaikki Pohjoismaat) paikallisen työnantajan palveluksessa tehty työ 
 
 
3 Työssäoloehdon perusteena olevaa tarkastelujaksoa (28 kuukautta) pidentävät (tarkastelujaksoa voidaan 
pidentää enintään 7 vuotta): 

• Ulkomailla tapahtuva työskentely YK:ssa tai sen erityisjärjestöissä taikka muussa kansainvälisessä jär-
jestössä, jonka toimintaan ja rahoitukseen Suomen valtio osallistuu. 

• Työ EU:n palveluksessa, mikäli työntekijä on palvelukseen tullessaan valinnut kuuluvansa EU:n va-
kuutusjärjestelmään. 

 
 
1.3 Ennen kuin matkustat 
 
Kun haluat lähteä toiseen EU/ETA-maahan etsimään tai tekemään työtä, on tärkeää ottaa ennen lähtöä 
yhteyttä työttömyysvakuutusta hoitaviin viranomaisiin sekä Suomessa että kohdemaassa.  
 
Kohdemaan viranomaisilta saat tietää, mikä on tilanteesi siellä jäädessäsi mahdollisesti työttömäksi. Suo-
men viranomaiset selvittävät sinulle, mikä tilanteesi on palatessasi takaisin.  
 
Työttömyysvakuutusta koskevista EU- ja ETA-sopimusten ja Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 
säännöksistä saat Suomessa lisätietoja omasta työttömyyskassastasi (Erityiskoulutettujen työttömyyskassa 
Erko), Eläketurvakeskuksesta tai Kelasta. 
 
Työttömyysturvassa menettää työssäoloehtonsa, mikäli on poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman 
hyväksyttävää syytä. Tämä koskee myös esimerkiksi tilanteita, joissa puoliso työllistyy ulkomailla ja toinen 
puoliso lähtee mukaan ilman, että hän työllistyy tai hänellä on hyväksyttävä syy (esim. alle 3-vuotiaan 
lapsen hoito, päätoiminen opiskelu) olla poissa työmarkkinoilta 
 
 
1.4 YKAn jäsenmaksu 
 
Liiton jäsenmaksu porrastuu ulkomaan työn tapauksissa jäljempänä esitetyllä tavalla sen mukaan, missä 
määrin jäsen voi hyödyntää liiton jäsenetuja. Alennusta haetaan 3 kuukautta olosuhteen alkamisen jälkeen. 
Alennus myönnetään tällöin kuitenkin olosuhteen koko kestoajalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Työskentely EU/ETA – maissa paikallisen työnantajan palveluksessa 
 
 
2.1 Sääntelyn piiriin kuuluvat valtiot 
 
EU-maat (28 kappaletta): Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja (mukaan lukien Kanariansaaret), Irlanti, 
Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Pohjois-Irlanti (lukuun ot-
tamatta Kanaalinsaaria), Portugali (mukaan lukien Azorit ja Madeira), Puola, Ranska (mukaan lukien Gua-
daloupe, Martinique, Reunion ja Ranskalainen Guyana), Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, 
Suomi, Tanska (mutta ei Färsaaret ja Grönlanti), Tšekki, Unkari ja Viro.  
 
ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja & EU-maat 
 
Sveitsi: Sveitsin kanssa tehdyn erillisen sopimuksen perusteella Sveitsiin sovelletaan samoja säädöksiä kuin 
EU/ETA-maihin. 
 
Iso-Britannia: Iso-Britannian kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen perusteella työskentely- ja vakuutus-
kausien siirtäminen EU:n ja Iso-Britannian välillä on mahdollista vastaavasti kuin EU/ETA-maiden vä-
lillä. 
 
 
2.2 Työttömyysvakuutukset työnteon aikana 
 
Työntekijän tulee pääsääntöisesti olla vakuutettuna työskentelymaassa ja työttömyystilanteessa työttö-
myysturvan maksaa työskentelymaa. Työntekijän on siis kuuluttava kyseisen maan työttömyysvakuutuk-
seen. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on vapaaehtoinen työttömyyskassojen hoitama työttömyysvakuu-
tus, mikä edellyttää liittymistä alan työttömyyskassaan. Muissa maissa on yleinen työttömyysvakuutus, 
jolloin työssä olevat ovat automaattisesti sen piirissä. 
 
 
2.3 Aikaisempien työskentelykausien hyväksi lukeminen  
 
Jos työntekijä jää työskentelymaassa työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava 
työssäoloaika on tullut täyteen, hän voi lukea hyväksi vakuutus- ja työskentelykausia toisista EU/ETA-
maista. Työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava aika vaihtelee maittain. 
 
Vakuutus- ja työskentelykausien todistamiseen tarvitaan todistus, jonka henkilö saa Suomessa, Ruotsissa 
ja Tanskassa omasta työttömyyskassastaan. Muissa EU/ETA-maissa todistuksen antaa yleensä työvoima-
viranomainen. 
 
 
2.4 Paluu Suomeen EU/ETA-työnteon jälkeen  
 
EU/ETA-maassa työssäolon jälkeen Suomeen palatessa vaaditaan pääsääntöisesti 4 viikkoa työssäoloeh-
toa kerryttävää työssäoloa Suomessa, joka palauttaa oikeuden ansioon suhteutettuun päivärahaan. Päivä-
raha määritellään Suomessa tehdyn vähintään 4 viikon työn palkan perusteella. 
 
 
 
 
 



2.5 Työnhaku EU/ETA -maassa  
 
Suomalaisella työttömällä on oikeus lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun EU- ja ETA-maihin ja sa-
malla säilyttää suomalainen työttömyyspäiväraha. Päivärahaoikeus ulkomaantyönhaun aikana on sekä 
työntekijällä että itsenäisillä ammatinharjoittajilla. Ennen lähtöään suomalaisen pitää olla kotimaassa ko-
konaan työttömänä työnhakijana neljä viikkoa. Työnhakijan on ilmoittauduttava kohdemaan työnvälityk-
seen työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa. Työttömyysturvaa maksetaan ulkomaille korkeintaan kol-
men kuukauden ajan. Jos työtä ei löydy, työttömyysturvan säilyttämiseksi Suomeen on palattava kolmen 
kuukauden sisällä. 
 
Kun henkilö lähtee ulkomaille, hänen on ilmoitettava ulkomaan työnhausta TE-toimistoon ja hankittava 
todistus. Suomessa työttömyyskassa antaa lomakkeen pyynnöstä jäsenilleen ja Kansaneläkelaitoksen toi-
misto muille kuin kassan jäsenille. 
 
Iso-Britannian kanssa solmitussa kumppanuussopimuksessa ei ole sovittu työnhakumatkoista, joten mah-
dollisuus lähteä työnhakuun Iso-Britanniaan ansiopäivärahalla ei ole mahdollista enää 1.1.2021 jälkeen. 
Poikkeuksia tästä voi olla tapauksissa, joissa työnhakija tai hänen perheenjäsenensä on työskennellyt Bri-
tanniassa tai hakenut töitä Britanniasta ennen 1.1.2021. Lisätietoja mahdollisuudesta työnhakuun poik-
keustapauksista kannattaa kysyä TE-toimistosta. 
 
 
2.6 YKAn jäsenmaksu 
 
Mikäli työskentelee EU/ETA-maassa paikallisen työnantajan palveluksessa, työttömyysturva 
myös hoidetaan paikallisesti ja jäsen voi hakea YKAsta alennettua jäsenmaksua, joka on puolet 
normaalista (166,50 euroa vuonna 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Työskentely Pohjoismaissa paikallisen työnantajan palveluksessa 
 
Pohjoismaat kuuluvat EU/ETA-maihin, joten niiden kohdalla pätevät em. säännöt sekä seuraava lisäys. 
 
 

3.1 Paluu Suomeen alle 5 vuotta kestäneen työnteon jälkeen  
 
Pohjoismaista 5 vuoden aikana takaisin Suomeen palaavilla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan ilman 4 
viikon työssäoloehtoa. Tämä edellyttää, että työttömyyttä edeltäneiden 5 vuoden aikana hakija on ennen 
ulkomaille muuttoa: 

• ollut työttömyyskassan jäsen Suomessa tai 

• työskennellyt riittävän laajasti kuuluakseen työttömyysturvan piiriin tai 

• saanut Suomesta työttömyysetuutta. 
 
Pääsääntöisesti palkanmääritys tehdään aina Suomesta saaduista työtuloista riippumatta siitä, että työssä-
oloehtoon on mahdollisesti tuotu työskentelykausia jostain toisesta Pohjoismaasta. Toisessa Pohjois-
maassa maksetut työttömyyspäivärahat lasketaan mukaan 300/400/500 päivän enimmäismaksuaikaan. 
Edellytyksenä edellä mainittujen sääntöjen soveltamiselle on, että siirtyminen toisen Pohjoismaan työttö-
myysvakuutusjärjestelmän piiristä Suomen työttömyyskassaan tapahtuu 8 viikon kuluessa. 
 
 

3.2 YKAn jäsenmaksu 
 
Mikäli työskentelee pohjoismaassa paikallisen työnantajan palveluksessa, työttömyysturva myös 
hoidetaan paikallisesti ja jäsen voi hakea YKAsta alennettua jäsenmaksua, joka on puolet nor-
maalista (166,50 euroa vuonna 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Lähetetty työntekijä 
 
Suomesta lähetetty työntekijä, jonka työsuhde suomalaiseen työnantajaan on voimassa koko ulkomaan 
työskentelyn ajan ja joka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, kuuluu Suomen työttömyysturvan piiriin 
ja työ kerryttää työssäoloehtoa. 
 
Tarkempaa tietoa Suomen sosiaaliturvan piirissä pysymisestä ja työttömyysturvan kertymisen edellytyk-
sistä eri tilanteissa löytyy KELAn, Eläketurvakeskuksen sekä Euroopan Unionin sivuilta: 
 
https://www.kela.fi/kun-elamantilanne-muuttuu_oleskelu-tai-tyoskentely-ulkomailla- 
 
https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/ulkomaantyon-vakuuttaminen/suomesta-ulkomaille/ 
 
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/in-
dex_fi.htm#shortcut-2-ulkomailla-asuvat-ja-tyskentelevt 
 
 
 
4.1 YKAn jäsenmaksu 
 
Normaali jäsenmaksu (333 euroa vuonna 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kela.fi/kun-elamantilanne-muuttuu_oleskelu-tai-tyoskentely-ulkomailla-
https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/ulkomaantyon-vakuuttaminen/suomesta-ulkomaille/
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_fi.htm#shortcut-2-ulkomailla-asuvat-ja-tyskentelevt
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_fi.htm#shortcut-2-ulkomailla-asuvat-ja-tyskentelevt


5. Työskentely valtioiden välisissä järjestöissä ulkomailla 
 
Työskentelyä kansainvälisen järjestön palveluksessa ei lasketa työssäoloehtoon, mutta sen sijaan työsken-
telyaika katsotaan 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentäväksi ajaksi. Tarkastelujaksoa voidaan tällä pe-
rusteella pidentää enintään 7 vuotta. 
 
Kyseeseen tulevat sellaiset järjestöt, joiden toimintaan Suomen valtio osallistuu: esim. YK ja sen alajärjes-
töt (esim. UNESCO ja UNICEF), EU, Euroopan neuvosto, GATT, Pohjoismaiden neuvosto, OECD, 
Maailmanpankki, Itämeren valtioiden neuvosto CBSS 
 
 
5.1 Kansainvälisessä järjestössä työskentelevää koskevat erityisohjeet 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön antamien erityisohjeiden mukaan valtioiden välisessä kansainvälisessä jär-
jestössä palveluksessa oleva: 

- katsotaan Suomessa asuvaksi 

- suomalaisen työttömyyskassan jäsenmaksu on maksettava työttömyysturvan säilyttämiseksi  

- valtioiden välisen järjestön palveluksessa tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa vaan pidentää yksin-
omaan tarkastelujaksoa 

- Suomeen paluun jälkeen päiväraha määrätään ennen lähtöä Suomessa ansaitun palkan perusteella (ei 
siis kansainvälisen järjestön maksaman palkan perusteella), jos henkilö jää järjestön palveluksesta työt-
tömäksi 

- työnhakijaksi ilmoittautumisen ja töiden välillä ei saa olla poissa työmarkkinoilta yli 6 kk ilman hyväk-
syttävää syytä  

- Määräykset koskevat määräaikaisia työsuhteita. (Mikäli työsuhde on vakinainen, työttömyysturva 
määräytyy sen mukaan, missä maassa työskentelee.) 

 
 
5.2 YKAn jäsenmaksu 
 
Mikäli työskentelee ulkomailla kansainvälisen järjestön palveluksessa, jäsen voi hakea YKAsta 
alennettua jäsenmaksua, joka on puolet normaalista (166,50 euroa vuonna 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Työskentely EU / ETA – maiden ulkopuolella paikallisen työnantajan pal-
veluksessa 

 
 

6.1 Sovellettava normisto 
 
Työskentelyä ns. kolmansissa maissa (EU/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolella) paikallisen työnantajan 
palveluksessa ei voida lukea työssäoloehtoon (=26 viikkoa työtä vähintään 18 tuntia viikossa). Työssä-
oloehtoa kerryttävä työskentely on kyseessä vain edellä mainituissa tapauksissa (katso esim. kohta 1.2). 
Työtä kolmannessa maassa paikallisen työnantajan palveluksessa ei ole myöskään oikeuskäytännössä pi-
detty hyväksyttävänä syynä pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa (joka on siis 28 kuukautta). 
 
Jos edellä mainittu työssäoloehto on ansaittu työttömyyskassan jäsenenä Suomessa ennen kolmanteen 
maahan muuttamista, kannattaa liiton ja työttömyyskassan jäsenyys pitää normaalisti voimassa jäljempänä 
todetuin tavoin. 
 
Jos kolmannessa maassa ei työllistytä 6 kuukauden kuluessa sinne muuttamisesta, menetetään aikaisem-
min Suomessa ansaittu työssäoloehto ja se tulee ansaita uudelleen Suomeen paluun jälkeen. Jos jäsen 
haluaa tällaisessa tilanteessa (=ulkomailla on jo oltu 6 kuukautta siellä työllistymättä) jatkaa liiton jäsenenä, 
on jäsenmaksu pienin mahdollinen (vuonna 2021 70 euroa). 
 
Jos kolmannessa maassa työllistytään 6 kuukauden kuluessa sinne muuttamisesta (tai Suomessa työsken-
telyn päättymisestä, jos ei ole sen jälkeen ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ennen muuttoa), kan-
nattaa liiton ja kassan jäsenyys edellä todetulla tavalla pitää voimassa (jäsenmaksu vuonna 2021 333 eu-
roa). On kuitenkin syytä huomata, että koska 28 kuukauden tarkastelujakso ei pitene, Suomeen on palat-
tava 28 kuukauden sisällä siitä, kun varhaisin Suomessa ansaittuun työssäoloehtoon luettava työviikko on 
tehty. Esimerkki: jos lähtiessä on hankittuna 26/34 viikon (= 6/8 kk) työssäoloehto, voi olla 3. maassa 
22/20 kk ja palatessa on työttömyysturva, kun jäsenyys pidetty voimassa: 
I--- 6 kk työssäoloehto ---I + I--- 22 kk työ --I = 28 kk 
I--- 8 kk työssäoloehto ---I + I---20 kk työ ---I = 28 kk 
 
Henkilön tulee tarkistaa Kelasta Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuuluminen ennen ulkomaille 
lähtöä. Kun henkilö palaa kolmannessa maassa työskentelyn jälkeen Suomeen, hänen on oltava Suomen 
sosiaaliturvan piirissä ja asuttava Suomessa, kun hän hakee päivärahaa. Kela antaa kassalle lausunnon 
Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Mikäli henkilöä voidaan pitää hänen Suomeen palatessaan 
Suomessa asuvana Kelan lausunnon perusteella, hän on säilyttänyt kassan jäsenyyden sekä hänellä on 
Suomessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta taaksepäin 28 kuukauden tarkastelujaksolla 26/34 kalenteri-
viikkoa työssäoloehtoa kerryttävää työtä, hänelle voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa työttö-
myyspäivärahaa. Jos ulkomailla oleskelua jatketaan tuon 28 kuukauden tarkastelujakson päättymisen jäl-
keen, on jäsenmaksu 75 euroa, mikäli jäsen tekee työtä ulkomailla ja 70 euroa, mikäli työtä ei tehdä. 
 
6.2. YKAn jäsenmaksu 
 
Päätoimisesti ei-sopimusmaassa paikallisen työnantajan palveluksessa työskentelevä työntekijä, 
joka on ennen ulkomaille lähtöä ansainnut työssäoloehdon YKAn ja kassan jäsenenä, maksaa 
normaalin jäsenmaksun (333 euroa vuonna 2022). Mikäli jäsen ei ole ennen ei-sopimusmaahan 
lähtöä ansainnut Suomessa työssäoloehtoa YKAn ja kassan jäsenenä, hän voi halutessaan erota 
työttömyyskassasta ja hakea YKAsta alennettua jäsenmaksua (75 euroa vuonna 2022, mikäli jä-
sen tekee työtä ulkomailla ja 70 euroa, mikäli työtä ei tehdä). Samoin menetellään jäsenmaksun 
osalta tilanteissa, joissa Suomessa ansaittu työssäoloehto menetetään ulkomailla oleskelun ai-
kana. 



 

7. Rajatyöntekijät 
 
 
7.1 Määritelmät 
 
Rajatyöntekijä = Henkilö, joka asuu muussa maassa kuin työskentelymaassa ja palaa asuinmaahansa vä-
hintään kerran viikossa 
 
Muu kuin rajatyöntekijä = Henkilö, joka asuu muussa maassa kuin työskentelymaassa ja palaa asuinmaa-
hansa harvemmin kuin kerran viikossa, mutta jonka kuitenkin katsotaan asuvan muussa maassa kuin 
työskentelymaassa. 
 
 
7.2 Rajatyöntekijän työttömyysturva 
 
Työttömyysvakuutus on otettava siinä maassa, missä henkilö työskentelee. 
 
Osittain työttömän ja lomautetun tulee ilmoittautua työnhakijaksi ja hakea päiväraha työskentelymaasta. 
Työttömyyskorvauksen maksaa työskentelymaan työttömyyskassa. 
 
Kokonaan työttömän rajatyöntekijän, jonka työsuhde on katkennut, pitää ilmoittautua työnhakijaksi 
asuinmaansa työvoimatoimistoon, ja hän saa työttömyyspäivärahan asuinmaansa kassasta. 
 
 
7.3 Muun kuin rajatyöntekijän työttömyysturva 
 
Työttömyysvakuutus on otettava siinä maassa, missä henkilö työskentelee. 
 
Osittain työttömän ja lomautetun tulee ilmoittautua työnhakijaksi työskentelymaassa ja hakea päivärahaa 
työskentelymaan työttömyyskassasta. 
 
Jos henkilö jää kokonaan työttömäksi, hän voi valita jääkö hän työnhakijaksi ja saa päivärahan työskente-
lymaan kassasta vai palaako hän asuinmaahansa ja saa päivärahan asuinmaansa kassasta. 
 
 
7.4 Esimerkki 
 
Rajatyöntekijä (ei työhistoriaa Suomessa) asuu Kemissä ja on ollut työssä Haaparannassa ruotsalaisen 
kassan jäsenenä yhden vuoden. Hän jää kokonaan työttömäksi ja voi liittyä suomalaiseen kassaan ja saada 
ansioon suhteutettua päivärahaa työskentelemättä päivääkään Suomessa. 
 
 
7.5 YKAn jäsenmaksu  
 
Mikäli jäsen asuu Suomessa, mutta työskentelee toisessa EU/ETA – maassa, on hän vakuutet-
tuna työskentelymaassaan ja jäsen voi hakea YKAsta alennettua jäsenmaksua (166,50 euroa 
vuonna 2022). Mikäli jäsen taas asuu ulkomailla, mutta työskentelee Suomessa, on hän vakuu-
tettuna Suomessa ja jäsenmaksu on normaali (333 euroa vuonna 2022). 
 
 



 

8. Lisätietoja 
 
 

• YKAn nettisivuilla julkaisu ”Ulkomaantyön opas” https://www.yhteiskunta-ala.fi 
 

 

• Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko https://www.erko.fi 
 

 

• Työttömyyskassojen yhteisjärjestö  https://www.tyj.fi 
 

https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/tyotto-
man-tietopankki/tyoskentely-ulkomailla/ 
 

• Kela    https://www.kela.fi 
 

• Eläketurvakeskus   https://etk.fi 
 

• Työ- ja elinkeinotoimistot  https://www.te-palvelut.fi/ 
 

• Sinun Eurooppasi - portaali  https://europa.eu/youreurope/ 
 

• EURES- ammatillisen liikkuvuuden portaali https://ec.europa.eu/eures 
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