
TYÖTTÖMYYSTURVA

KUN ASUT SUOMESSA JA TYÖSKENTELET  
RUOTSIN TAI TANSKAN LIPUN ALLA
Ruotsissa ja Tanskassa on, vastaavasti kuin Suomessa, vapaaehtoinen 
työttömyyskassan jäsenyys, joka on edellytys ansiosidonnaisen 
työttömyysetuuden saamiselle. Liitythän ruotsalaiseen tai tanskalai
seen työttömyyskassaan, jos työsuhteesi kestää pidempään kuin 
muutaman kuukauden.

Jäsenmaksu maksetaan työskentelymaahan. Ajalta, jolloin  
maksat jäsenmaksut työskentelymaahan, sinun tulee hakea jäsen
maksuvapautusta kirjallisesti Suomen Laivanpäällystöliitosta. 
Hakemuksen löydät osoitteesta: www.seacommand.fi/fi/
jasenyys/hakemuskaavakkeet/ 

MIHIN LIITTOON PITÄISI KUULUA? 
Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenet, jotka työskentelevät Ruotsin 
lipun alla rekisteröidyissä aluksissa liittyvät Ruotsin vastaavaan 
päällystöliittoon Sjöbefälsföreningen (sjobefalsforeningen.se). 

Vastaavasti Tanskan lipun alla työskentelevät liittyvät tanskalai
seen Lederne Søfart liittoon (lederne.dk/soefart/) 

JOS JÄÄT KOKONAAN TYÖTTÖMÄKSI 
Ilmoittaudu Suomen työ ja elinkeinotoimistoon (TEtoimisto) 
työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyspäiväraha haetaan viimeistään 
ensimmäisenä työttömyys tai lomautuspäivänä Aarian työttömyys
kassasta. Lähetä ensimmäinen ansiopäivärahahakemus, kun 
työsuhteen päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta on kulunut 
kaksi viikkoa. Voit tehdä hakemuksen sähköisesti eAsioinnissa tai 
lähettää sen postitse. Liitä hakemukseen työsopimus, palkkatodistus 
viimeisiltä 26 työssäoloviikolta sekä mahdollinen irtisanomis tai 
lomautusilmoitus. Pyydämme tiedot vakuutus ja työskentelykausista 
työskentelymaasi viranomaisilta sähköisesti.

Jos asut ulkomailla, hae ansiopäivärahaa lippumaasi 
 työttömyyskassasta.

Muistathan ilmoittaa työttömyydestäsi/lomautuksesta myös 
liittoon sähköpostilla office@seacommand.fi 

KUN ASUT SUOMESSA JA TYÖSKENTELET  
NORJAN LIPUN ALLA
Norjassa kuulutaan automaattisesti yleisen työttömyysvakuutuksen 
piiriin, joten työttömyyskassan jäsenyyttä ei tarvitse erikseen hakea. 

MIHIN LIITTOON VOI KUULUA? 
Norjan lipun alla purjehtivat voivat halutessaan liittyä norjalaiseen 
Norsk Sjøoffisersforbund liittoon (nsof.no). Jäsenmaksu maksetaan 
silloin Norjaan. Ajalta, jolloin maksat jäsenmaksut työskentelymaahan, 

sinun tulee hakea jäsenmaksuvapautusta kirjallisesti Suomen 
Laivanpäällystöliitosta. Hakemuksen löydät osoitteesta: 
www.seacommand.fi/fi/jasenyys/hakemuskaavakkeet/ 

JOS JÄÄT KOKONAAN TYÖTTÖMÄKSI 
Voit hakea ansiopäivärahaa Työttömyyskassa Aariasta. Lähetä 
ensimmäinen ansiopäivärahahakemus, kun työsuhteen päättymisestä 
tai lomautuksen alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Voit tehdä 
hakemuksen sähköisesti eAsioinnissa tai lähettää sen postitse. Liitä 
hakemukseen työsopimus, palkkatodistus viimeisiltä 26 työssäolovii
kolta sekä mahdollinen irtisanomis tai lomautusilmoitus. Pyydämme 
tiedot vakuutus ja työskentelykausista työskentelymaasi 
 viranomaisilta sähköisesti.

Jos asut Norjassa ja jäät kokonaan työttömäksi, ota yhteyttä 
Norjan työvoimaviranomaisiin.

Kun työskentelet toisen maan lipun alla ja olet epävarma omasta 
työttömyysturvastasi, ota yhteyttä Aarian työttömyyskassan  
asiantuntijoihin www.aariakassa.fi.

KOLMANNEN MAAN LIPUN ALLA SEILAAVAT JÄSENET: 
MERIALAN LISÄVAKUUTUS
Jotta Suomessa asuvat, ulosliputetuissa laivoissa työskentelevät 
merenkulkijat eivät jäisi kokonaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
ulkopuolelle, työttömyyskassa on järjestänyt merialalla työskenteleville 
jäsenilleen lisävakuutuksen, joka kattaa työskentelyn ulkomaisessa 
ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppaaluksessa.   
TTL 5 luku 12§. 

Lisävakuutuksen suuruus on 50 euroa kuukaudessa   
(600 euroa vuodessa) ja se oikeuttaa päivärahaan, jonka suuruus on 
42,05 euroa/ päivä. 

Päivärahan täysi määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä 
työttömyysturvalaissa säädetään ansioon suhteutetun työttömyyspäi
värahan suuruudesta. Päiväraha ei sisällä lapsikorotusta ja sitä 
voidaan maksaa enintään 400 työttömyyspäivältä (ns. lisäpäiviä ei 
makseta). Mikäli jäsenen työssäoloehto 26 viikkoa koostuu sekä 
kotimaan työskentelystä että sopimusmaan ulkopuolisessa kauppa
aluksessa työskentelystä, työttömyysturva määräytyy sen mukaisesti, 
kumpaa työtä on enemmän.

Lisävakuutusmaksu tulee maksaa kalenterikuukausittain ja 
vain sen maksaminen oikeuttaa kolmannen maan lipun alla 
seilaavan jäsenen ansioon suhteutettuun päivärahaan. Mikäli 
jäsen ei suorita lisävakuutusmaksua, hänellä EI ole oikeutta päivära
haan  Työttömyyskassa Aariasta eikä kolmannen maan lipun alla 
tehtyä työtä oteta huomioon työssäoloehdossa. •
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