
Ansiosidonnaisen pa iva rahan hakuohje 
havuvaneritehtaan lomautetulle tyo ntekija lle joka kuuluu 
Puukassaan 

Työnantajan ilmoituksen mukaisesti lomautus on ajalla 20.5 – 28.5. (toinen ilmoitettu 

jakso on peruttu) 

Sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan jos olet ilmoittautunut TE-keskukseen 

työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 20.5.2016.  

Omavastuuaika on 5 pv, jonka jälkeen seuraavilta lomautuspäiviltä saat 

ansiosidonnaisen päivärahan.  

Ensimmäinen hakemus palautetaan pääluottamusmiehelle liitteineen. Laitan 

hakemukset tarkistuksen jälkeen Puukassalle yhteislähetyksenä. Tämä nopeuttaa 

käsittelyä ja vähentää hylättyjen hakemusten määrää huomattavasti.  

Hakemuksia voi palauttaa pääluottamusmiehen toimistolle alkaen 31.5.2016, hakemus 

on palautettava viimeistään 13.6.2016 mennessä. 

Muista hakemuksen liitteet: 

1. Lomautusilmoitus jonka työnantaja on sinulle toimittanut 

2. Kelan maksamista eläkkeistä, kodinhoidon tuesta (kodinhoidon tuesta myös 

erikseen täytettävä ilmoitus, saat sen sivustostamme) jne. voimassa olevat 

päätökset 

3. Jos, sinulla on sivutoimista yritystoimintaa esim. metsätila, voimassa olevan 

verotuspäätöksen 

Palkkatodistuksen työnantaja toimittaa suoraan Puukassalle 

Hakemuksen täyttö aloitetaan aina maanantaista ja päätetään sunnuntaihin. Nyt 

ensimmäisen lomautuspätkän ensimmäinen täyttöpäivä on 16.5 maanantai ja viimeinen 

29.5 sunnuntai.   

Merkitsette scheeman merkityt lomautuspäivät sanalla työtön, työpäivät sanalla työssä 

(muista tunnit ja minuutit), vapaat sanalla vapaa ja sairauslomalla ollessanne sanalla 

sairas (muista tunnit ja minuutit), sekä arkipyhä sanalla arkipyhä (muista tunnit ja 

minuutit). Muistakaa, että vuosiloman ajalta ei voi hakea ansiosidonnaista 

päivärahaa. 

Seuraavalla sivulla on lomautusajan scheema ja vuorokohtainen (vuoro 1) esimerkki 

hakemuksen täytöstä.  



Huomatkaa, että olen vaihtanut vuorojen paikkoja siten, että 6 pv viikkoja ei ole. 

Samoin 12 h scheemat on purettu ja he jotka tekevät tätä työaikamuotoa, täyttävät 

hakemuksen siten kuin tekisivät 8 h scheemaa, eli ilmoitetuilta lomautuspäiviltä 

alla olevan scheeman mukaisesti.  

Alla oleva scheema on siis oikea lomautusajan scheema, jonka mukaan täytätte 

päivärahahakemuksenne! Tämä on sovittu Puukassan kanssa. 

 

Vuoro 1, täyttöesimerkki ilmoitettuihin lomautuksiin. 

 

Täytätte omalta kohdaltanne aina toteutuneet päivät oikein. Esimerkki on siis vain niille 

jotka ovat työskennelleet vuoron 1 mukaisesti ilman poikkeamia. Esimerkissä on siis 

vuoron 1 toteutuneet lomautuspäivät, vuoroissa 2, 3 ja 4 työtä tekevät täyttävät oman 

vuoronsa mukaiset lomautuspäivät jotka selviävät yllä olevasta lomautus scheemasta.  

Ohjeita löytyy osastomme sivustolta lisää. Osa ohjeista on tarkoitettu koivutehtaan 

lomautuksiin ja osa havutehtaan lomautuksiin. Yleisohjeet ovat kaikille samat. Ohjeet on 

kyllä merkitty selkeästi, joten erehtymisen vaaraa ei ole.  



Päivärahahakemus tulee sinulle Puukassan kautta postitse kotiin. Saat sen tarvittaessa 

tulostettua sivustostamme, Puukassan sivuilta ja pääluottamusmiehen toimistolta.  

Jos, sinulla on kysyttävää ota yhteyttä. Kysymällä asia selviää. Jos sinä et osaa täyttää 

hakemusta tule käymään pääluottamusmiehen toimistolla, täytetään hakemus yhdessä.  
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