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SAAKO TYÖTÖN OLLA LOMALLA?
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TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA



SAAKO TYÖTÖN OLLA LOMALLA?

• Saako, voiko, onko mahdollista, pitääkö?

• Onko työtön vapaa päättämään ajankäytöstään?

• - ilmoittautuminen (velvoittavuus toimenpiteisiin)

• - saavutettavuus (maantieteellinen, helpottunut)

• - läsnäolo (kirjeet, nettiviestit, puhelut)

• - sosiaalinen kontrolli (puoliso, perhe, naapurit, yhteisöt)

• - itse (minän vaatimukset olla kunnon kansalainen – siis ahkera ja työtätekevä



VOIKO TYÖTÖN OLLA LOMALLA?

• - suurin este on henkinen: pelko, epävarmuus, tunne riittämättömyydestä, viha

• - ”milläs lomailet kun massi on tyhjä”

• - viranomaiskontrolli: liikkuvuus, läsnäolo

• - työttömyydestä ei pääse pois

• - perhe ja velvollisuudentunne suorittaa



ONKO TYÖTTÖMYYSTURVA LIIAN 
HOUKUTTELEVA? 
• "Suomessa on niin hyvät työttömyysetuudet, että täällä on houkuttelevaa olla 

työtön." Tutkimusyhtiö Kantar TNS: 

• Somalaiset: 55 % väite pitää paikkansa, 43 % eri mieltä.

• Kokoomusta äänestävät:, 80 % samaa mieltä

• Vasemmistoliiton äänestäjät, 15 % samaa mieltä

• (Duunitorin tilaama tutkimus 3/2019)



TYÖTÖN MINISTERI 
KUN EX-MINISTERI JUHA REHULA PUTOSI EDUSKUNNASTA, 
MIELI MUUTTUI MUSTAKSI JA KAVERIT KAIKKOSIVAT. 



”KOSKI KERTOO NAUTTINEENSA KESÄSTÄ IHAN ERI TAVALLA KUIN 
ENNEN. HÄN ON URHEILLUT PALJON JA ILOINNUT 
AIKATAULUTTOMUUDESTA. LEPO ON TULLUT KOSKEN MUKAAN 
TARPEESEEN. KOSKI POHTII PARHAILLAAN, MIKÄ OLISI SEURAAVA 
ASKEL.”  
HÄN NOSTAA KANSANEDUSTAJIEN SOPEUTUMISRAHAA. 
 



TAVALLINEN TYÖTÖN JA LOMA

• Työtön työnhakija, joka ei ole voinut lyhyen työsuhteensa aikana pitää lomaa, voi ilmoittaa haluavansa pitää lomaa 
työsuhteen päättymisen jälkeen. Loma-aikana työnhakijalle voidaan tarjota työtä ja palveluita, mutta tarjoukset 
eivät ole työnhakijaa velvoittavia. Ilmoitetun loman aikana oikeutta työttömyysetuuteen ei ole, koska työnhakijan ei 
katsota tänä aikana olevan kokoaikatyön hakijana. Työnhakijalla voi kuitenkin olla oikeus etuuteen 
ulkomaanlomamatkansa ajalta, jos hän säilyttää työnhakunsa kaikkine velvoitteineen voimassa matkansa ajan.

•  Työtön työnhakija päättää itse, pitääkö hän lomaa ja kuinka pitkän loman hän pitää. Loman pitäminen tarkoittaa 
sitä, ettei työtön työnhakija hae ilmoittamanaan aikana kokoaikatyötä eikä osallistu TE-toimiston palveluihin. 
Hänellä ei siksi ole oikeutta työttömyysetuuteen ko. ajalta. Jos etuuden epäämiseen on muutoinkin samanaikainen 
peruste esimerkiksi työnantajan maksaman taloudellisen etuuden (lähinnä ns. kultaisen kädenpuristuksen) 
jaksotuksen takia, ei loman pitämisestä aiheudu luonnollisesti ylimääräistä etuudenmenetystä. Työttömyysetuuden 
saamiseen liittyvä seitsemän päivän työttömyyttä vastaava omavastuuaika ei kuitenkaan kulu työnhakijan 
ilmoittamana loma-aikana, kun työnhaku ei ole voimassa.


