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Muutosturvarahahakemus 
 Kelaa varten 

 Työttömyyskassaa varten 

OHJE 
 Toimita hakemus liitteineen työttömyysetuutesi maksajalle viimeistään 3 kk kuluessa työsuhteen 

päättymisestä. 
 Voit hakea etuutta työttömyyskassasta heti jäsenyytesi alettua. Jos et ole työttömyyskassan 

jäsen, voit hakea etuutta Kelasta. 
 Työttömyyskassa tai Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä. Tarkista omat tietosi osoitteessa 

tulorekisteri.fi. 

Palkkatietojen tarkistus: 
 Olen tarkistanut palkkatiedot tulorekisterissä, tiedoissa ei ole korjattavaa 

 Olen tarkistanut palkkatiedot tulorekisterissä ja ilmoittanut puutteesta tai virheestä työnantajalle  

1 Hakijan tiedot 

Henkilötunnus 

Etunimi Sukunimi 

Osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Tilinumero IBAN-muodossa 

< 

2 Työsuhteen tiedot 

Työnantajan nimi 

Työnantajan osoite 

Työnantajan Y-tunnus (jos tiedossa) 

Työsuhteen päättymispäivä 

3 Päiväys ja allekirjoitus 

Päiväys Allekirjoitus 

OHJE 

 Työttömyyskassa tai Kela saa tiedon työsuhteen irtisanomisesta työvoimaviranomaisen lausunnosta. 
 Ilmoita työvoimaviranomaiselle ja työttömyyskassalle tai Kelalle: 

• uudelleentyöllistymisestä irtisanoneelle työnantajalle
• muutoksista työsuhteen päättymisajankohdassa tai -syyssä (esimerkiksi työnantajan

kanssa tehdystä sopimuksesta) 
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TIETOJEN SAAMINEN JA LUOVUTTAMINEN 

Työttömyysturvalaki 13 luku 

Työttömyyskassalla ja Kelalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista 
tai muiden sille säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten välttämättömät tiedot 

• valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä 

• eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä 

• työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, 
työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 
tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta 

• muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä. 

Työttömyyskassalla ja Kelalla on oikeus saada maksutta tehtäviensä hoitamista varten 

• työ- ja elinkeinotoimistolta työttömyyskassaa sitova työvoimapoliittinen lausunto 
työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä 

• rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistus-
laitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen. 

Työttömyyskassalla ja Kelalla on oikeus luovuttaa salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä tehtävässään haltuunsa saamiaan tietoja työ- ja 
elinkeinotoimistolle työttömyyspäivärahan saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin 
vaikuttavista seikoista. 

Salassapitosäännösten estämättä voidaan edellä mainittuja tietoja luovuttaa edelleen 
asianomaiselle viranomaiselle rikkomusten ja rikosten selvittämistä ja syytteeseen panoa 
varten. 

Työttömyyskassalla ja Kelalla on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa ministeriölle, verohallinnolle ja lakisääteistä 
sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuuluvaan 
sosiaaliturvaetuuteen työttömyysturvalain mukainen etuus vaikuttaa, työttömyysturvalain 
mukaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, 
tiedot maksetuista etuuksista ja korvauksista sekä muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi 
suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja muuta kertaluonteista valvontatointa varten 
sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
rikosten selvittämiseksi ja syytteeseenpanoa varten. Terveydentilaa koskevia tietoja tai 
tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosiaalihuollon perusteita, ei kuitenkaan 
saa luovuttaa. 

VELVOLLISUUS TIETOJEN ANTAMISEEN 

Työttömyysturvalaki 11 luku 2 § 

Työttömyysetuuden hakijan on annettava työttömyyskassalle ja Kelalle etuuden myöntä-
miseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu 
sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteen saada etuutta tai pienentää etuuden 
määrää, hänen tulee viipymättä ilmoittaa muutoksesta työttömyysetuuden maksajalle. 

Työttömyyskassa ja Kela voivat tarvittaessa pyytää muitakin selvityksiä kuin tässä 
lomakkeessa mainitut. 
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