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Valtioneuvoston asetus
työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 1 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentti asetuksessa 1277/2013, seuraavasti:
1§
Vakiintunut palkkatulo
Päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa otetaan huomioon palkkatulot vähintään työttömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetulta työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta. Päivärahan perusteena olevat palkkatulot otetaan huomioon työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta. Viimeisimmän työttömyyttä edeltävän
palkkajakson päättymisen ja työttömyyden alkamisen välissä voi olla kuitenkin enintään
30 päivää.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6§
Palkkatodistus
Palkkatulot osoitetaan ensisijaisesti työnantajan työsuhteen päättyessä tai lomautuksen
alkaessa antamalla palkkatodistuksella. Palkkatodistuksen tulee sisältää tiedot työsuhteen
alkamis- ja päättymisajankohdista ja palkkatulotiedot vähintään työttömyysturvalain 5 luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetulta työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta tai, jos kysymyksessä
on kausiluontoinen tai epäsäännöllinen työ, vähintään 12 työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä kuukaudelta. Jos työsuhde on edellä mainittua lyhyempi, tiedot annetaan koko
työsuhteen ajalta. Todistukseen merkitään erikseen lomaraha tai lomaltapaluuraha, lomakorvaus ja muut 3 §:ssä mainitut erät, joita ei voida pitää henkilön vakiintuneena palkkatulona sekä lisäksi palkattomat poissaolopäivät ja niiden syyt.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 6 päivään heinäkuuta 2020.
Asetusta sovelletaan myös niihin henkilöihin, joiden työssäoloehto on täyttynyt työttömyysturvalain 5 luvun 3 a §:n perusteella ennen tämän asetuksen voimaantuloa.
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