
Muista, että sinun pitää tehdä taas kaksi toimea hakiessasi 

päivärahaa. 

 

1. Muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon 

Nyt seuraava ilmoitettu lomautuspäivä on 6.5 perjantai, sekä muuta lomautuspäivät ovat, 13.5, 27.5, 3.6, 

10.6 ja 17.6.2016 sekä viikko 20 eli ajalla 16.5 – 22.5.2016. TE-toimistoon voit ilmoittaa nämä ilmoitetut 

lomautukset kaikki kerralla. Sinun tulee ilmoittautua viimeistään 6.5.2016, mutta mieluummin ennen 

sitä. Mikäli, et ilmoittaudu ei sinulla ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan.  

 

2. Hae ansiosidonnaista päivärahaa Puukassasta 

Koska kyseessä on myös vajaaviikkolomautukset, tulee ansiosidonnaista päivärahaa hakea 

palkkakausittain 4 viikon välein. Tämä tarkoittaa, että hakujaksoissa on aina kaksi tiliväliä haettavana. 

Taulukosta selviää hakujaksot jotka on numeroitu ja päivät, mitkä hakemukseen tulee merkata.  

Muistakaa, että taulukko on vain esimerkki. Muista täyttää oma toteutunut tilanteesi hakemukseen oikein.  

Ensimmäinen hakujakso on aikavälillä 2.5.2016 - 29.5.2016. Voit alkaa hakea päivärahaa 29.5.2016 e-

puun kautta. Mikäli täytät paperisen hakemuksen, toimita se Puukassalle osoitteeseen: 

Haapaniemenkatu 7 – 9 B 

PL 21 

005310 Helsinki 

Sovitellusta ansiopäivärahasta saat lisää tietoa osastomme sivuilta tai Puukassan sivuilta. Saat sieltä 

tietoa myös Puukassan sähköisestä hakupalvelusta e-puusta.  

Jos sinulla herää kysymyksiä, niin ota yhteyttä! 

 

 

T. Jouni Neste 

gsm: 050 323 3569 

s-posti: jouni.neste@metsagroup.com  
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Alla olevassa taulukossa on lomautetun työntekijän hakujaksot nyt ilmoitetuissa 
lomautuksissa. 

P. kausi Ajanjakso Hakujakso Jakson pituus vko   e-puu haku alkaa   

10 2.5.2016 - 15.5.2016 Hakujakso  4   29.5.2016   

11 16.5.2016   29.5.2016 1         

12 30.5.2016 - 12.6.2016 Hakujakso 4   26.6.2016   

13 13.6.2016 - 26.6.2016 2         

14 27.6.2016 - 10.7.2016 Hakujakso 4   24.7.2016   

15 11.7.2016 - 24.7.2016 3         

Ensimmäisenä muista ilmoittaa nyt työnantajan ilmoittamat lomautukset TE-
keskukseen. Eli ilmoittaudu TE-keskukseen työttömäksi työnhakijaksi ja ilmoita uudet 
lomautuspäivät sinne myös.  
 

                  

Lyhyt ohje hakujaksoista. Hakemukseen merkitään 4 viikon jakso, joka vastaa tehtaan 
kahta palkkajaksoa.  
Merkitse aina hakemukseen se, miten olet ollut työssä, vapaalla tai esimerkiksi 
sairaana.  
Alla esimerkkinä kuva jaksosta yksi, jossa työnantajan ilmoittamat lomautukset ovat 
toteutuneet ilmoitetun lailla. 

 



 

Hakemuksen päivätaulukon täyttö esimerkki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työssä tai sairaana, työajanlyhennysvapaalla tai arkipyhävapaalla ollessasi, muista 
merkitä työaika tai sairausloma-aika minuutin tarkkuudella.  

 


