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Toimintaohje poikkeustilanteen aiheuttamaan taloudellisen tilanteen
heikentymiseen
Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aiheuttama taloudellisen tilanteen heikentyminen
koskettaa valtakunnallisesti monia perheitä.
Ohessa on koottuna toimintaohjeet ensisijaisine toimenpiteineen, miten apua haastavaan tilanteeseen
on mahdollista saada.
Lomautetut:
- Lomautettu voi saada työttömyysetuutta. Jos kuulut työttömyyskassaan (tyj.fi), ilmoittaudu TEpalveluiden verkkoasioinnissa (mol.fi) työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä
lomautuspäivänä.
- Jos et kuulu työttömyyskassaan tai et täytä työssäoloehtoa, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta.
- Lähetä hakemus Kelaan vasta 5 työttömyyspäivän jälkeen, jotta omavastuuaika on ehtinyt kulua.
Hakemuksen käsittely on näin sujuvampaa Kelassa. Merkitse kuitenkin hakemukseen (tai
työttömyysajan ilmoitukseen) päivät heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.
Yrittäjät:
- Yksinyrittäjien tulee ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi saadakseen Kelan työttömyysetuuksia
- Poikkeustilanteessa yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa työttömyysetuuden saamiseksi
Muut toimenpiteet:
- Mikäli sinulla on asuntolainaa, selvitä pankiltasi mahdollisuudet saada lyhennysvapaata
lainanlyhennyksiin
- Sovi laskuttajien kanssa eräpäivien mahdollisesta siirtämisestä, mikäli taloudellinen tilanteesi
heikentyy yllättäen
- Karsi mahdolliset ylimääräiset kulut (esim. sanoma- ja aikakausilehdet, kanavapaketit)
Toimeentulotuki:
- Mikäli työttömyyskassan tai Kelan maksamat työttömyysetuudet eivät riitä kattamaan taloudessa
olevia menoja, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Valmistaudu esittämään Kelan
hakemuksen yhteydessä taloutesi tulot ja menot sekä tiliotteet. Ohjeita ja neuvoja löydät Kelan
verkkosivuilta
- Kelan myöntämää perustoimeentulotukea voidaan täydentää kunnissa myönnettävällä
täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella, jota on mahdollista hakea sähköisesti kaupungin
verkkosivuilta
- Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään talouksille, jossa on
perustoimeentulotukioikeus tai toimeentulotukilaskelmalla todennettu haastava taloudellinen
tilanne
- Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki harkitaan yksilöllisesti perheen tilanne huomioiden ja
poikkeustilanne huomioiden sitä voidaan myöntää perheessä esiintyviin lisääntyneisiin
kustannuksiin
Ruoka-apu Kangasalla, Pälkäneellä ja Tampereella:
- Kangasala: Kuohunharjuntie 21, maanantaisin ja torstaisin klo 13-13.30 (ViaDia Pirkanmaa)
- Kangasala: Myllystenpohjantie 8, tiistaisin klo 12.00 (Helluntai-seurakunta)
- Pälkäne: Kostiakeskus, Onkkaalantie 76, arkipäivisin klo 11.00-12.00
- Tampere: Puutarhakatu 17, kirkon ovelta joka arkipäivä klo 12-12.30 (ViaDia Pirkanmaa)
-

varauduthan jonotustilanteissa pitämään riittävän turvavälin toisiin henkilöihin. Ruoka jaetaan
valmiiksi pakatuissa kasseissa niin, että tartuntariski on hyvin vähäinen.
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www.kela.fi
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
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