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IRTISANOMINEN VAI EROPAKETTI?
Kysytyimmät kysymykset vastauksineen
Milloin työsuhde päättyy?
Milloin takaisinottoaika päättyy?
Milloin ja miten irtisanomisen voi
riitauttaa?
Onko työttömyysturvan
perusedellytykset eli kassan
jäsenyys kunnossa ja työssäoloehto
täyttynyt?
Vaikuttavatko opinnot tai
toiminimi työttömyysturvaan?
Paljonko saan
työttömyyspäivärahaa?
Milloin saan
työttömyyspäivärahaa?

Tuleeko erosopimuksesta karenssi
(eli korvaukseton määräaika)?

Irtisanominen
Irtisanomisajan jälkeen

Eropaketti
Yleensä irtisanomisajan jälkeen,
voidaan myös sopia
Erosopimuksiin ei yleensä liity
takaisinottovelvoitetta

Mistä lisätietoa?
Luottamusmies, Journalistiliitto,
työnantaja
Luottamusmies, Journalistiliitto,
työnantaja

Erosopimuksiin ei yleensä liity
riitauttamismahdollisuutta
Tarkista heti!

Journalistiliitto,
lakineuvonta@journalistiliitto.fi
Työttömyyskassa, www.finka.fi

Voivat vaikuttaa. Tarkista heti!

Voivat vaikuttaa. Tarkista heti!

Työsuhteen päätyttyä on ensin 5
arkipäivän omavastuuaika.
Päivärahaa haetaan aina
jälkikäteen esim. kuukausittain.

Työnantajan maksama korvaus
jaksotetaan ja päivärahan maksu
alkaa aikaisintaan sen ja 5
arkipäivän omavastuuajan
jälkeen.
Tulee, ellei sopimuksessa todeta
sinun valikoituneen
irtisanottavaksi yt:n jälkeen.

TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Työttömyyskassa, www.finka.fi
Työttömyyskassa,
ansiopäivärahalaskuri,
www.finka.fi
Työttömyyskassa, Journalistiliitto

4 tai 6 kuukauden kuluttua
työsuhteen päättymisestä
työsuhteen kestosta riippuen
2 vuoden aikana työsuhteen
päättymisestä
Tarkista heti!

TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Journalistiliitto,
lakineuvonta@journalistiliitto.fi

Pääsenkö
Ks. ikärajat www.tyoelake.fi
työttömyyseläkeputkeen?
Miten tämä vaikuttaa eläkkeeseeni?
Voinko hakea tulontasausta
verotuksessa?
Voinko työllistyä muualle jo
Se on joskus mahdollista. Riippuu
irtisanomisaikana?
työnantajasta ja siitä, oletko vapaa
työvelvoitteesta.
Vaikuttaako tilapäinen
työllistyminen pakettirahan
jaksotusaikana myöhemmin
alkavaan työttömyyspäivärahaan?
Onko irtisanomisaikana
Riippuu työnantajasta.
työvelvoitetta?
Mikä on työllistymisvapaa?
Mahdollisuus saada vapautusta
työstä irtisanomisaikana
työnhakua varten
Tarjoaako työnantaja
Tietyin edellytyksin
uudelleenkoulutusta/valmennusta?
Eropakettikorvauksen verotus?
Jos työnantaja hakee uutta
Työnantajan on selvitettävä
työvoimaa irtisanomisaikana?
uudelleensijoitus- ja
koulutusmahdollisuudet
irtisanomisajalla
Milloin ja miten ilmoittaudun
Viimeistään työsuhteen
työnhakijaksi?
päättyessä, mieluummin jo
aiemmin.
Meneekö eropakettikorvauksesta
liiton jäsenmaksu?

Sanamuodoilla on tässä
merkitystä!
Ks. ikärajat www.tyoelake.fi

Työttömyyskassa, Journalistiliitto

Eropakettiraha ei kerrytä eläkettä.
Riippuu kokonaistilanteestasi.
Selvitä asia suoraan verottajalta.
Riippuu sopimuksesta ja
työnantajasta.

Eläkevakuutusyhtiö
www.vero.fi

Voi vaikuttaa, mikäli työsuhteista
työtä vähintään 18 tuntia viikossa.
Selvitä yksityiskohdat
työttömyyskassasta!
Riippuu sopimuksesta.

Työttömyyskassa www.finka.fi

Luottamusmies, työnantaja

Riippuu sopimuksesta

Työnantaja, luottamusmies

Riippuu sopimuksesta

Työnantaja, luottamusmies

Verotettavaa tuloa, ei sivukuluja
Riippuu sopimuksesta, onko
uudelleensijoitusvelvoitetta

www.vero.fi
Luottamusmies, Journalistiliitto

Viimeistään työsuhteen
päättyessä, mieluummin jo
aiemmin.
Menee. Eropakettikorvausta
pidetään palkkaan
rinnastettavana tulona.

www.te-palvelut.fi

Työnantaja, luottamusmies,
Journalistiliitto

Journalistiliitto,
jasenasiat@journalistiliitto.fi

