
Opintotuki, työttömyystuki, soviteltu työttömyy-
setuus, oppisopimus. Elämäntilanteita on monen-
laisia ja esimerkiksi opiskelujen, tukien ja työnteon 
yhdistäminen voi askarruttaa ja aiheuttaa harmai-
ta hiuksia. Alle olemme koonneet yleisimpiä tuki-
in liittyviä asioita, joita Kairestilla työskentelevät 
ovat pohtineet. Lisätietoja voi tarvittaessa aina 
kysyä esimerkiksi Kelalta ja TE-toimistosta.

Tulojen vaikutus opintotukeen

Opintotuessa omien tulojen tuloharkin-
nassa tuloinasi otetaan huomioon ve-
ronalaiset ansio- ja pääomatulot ko-
kokalenterivuoden ajalta (opintotuki 
pois lukien). Lisäksi tuloinasi huomi-
oidaan ulkomailta saamasi tulot.

Vuosituloraja on henkilökohtain-
en, ja se perustuu käyttämiesi 
tukikuukausien määrään. Jokaista 
opintoraha- tai asumislisäkuu-
kautta kohti tuloa voi olla 
keskimäärin 696 euroa ja 
jokaista tuetonta kuukautta 
kohti 2 078 euroa.

Esimerkiksi 9 tukikuu-
kaudella vuosituloraja on 
12 498 euroa. Voit saada 
vuositulorajan verran tuloja 
milloin vain kalenterivuo-
den aikana.

Tulojasi ei tutkita tukea myön-
nettäessä, vaan sinun on itse 
huolehdittava siitä, että vuositu-
lorajasi ei ylity.

Voit vaikuttaa vuositulorajaasi 
perumalla etukäteen tukea tai palauttamalla mak-
settuja tukia tukivuotta seuraavan vuoden huhti-
kuun loppuun mennessä. Tulovalvonta tehdään 

verotustietojesi perusteella. Jos vuositulosi ovat 
suuremmat kuin vuosituloraja, sinulta peritään 
takaisin opintorahaa ja asumislisää. Takaisin perit-
tävään määrään lisätään opintotukilain mukainen 
7,5 %:n korotus.

Tuloista, jotka on maksettu sinulle ennen opiskel-
un aloittamiskuukautta tai valmistumiskuukaud-
en jälkeen, ei lasketa mukaan sitä osuutta, joka 
ylittää keskimäärin 2 078 e/kk.

Voit katsoa tarkemmat tulorajat Kelan sivuilta. 

Nämä säännöt koskevat vain opintotukea. 
Katso kela.fi-sivuilta, miten tulot vaikut-

tavat asumistukeen.

Tulojen vaikutus työttömyystukeen

Voit tehdä töitä Kairestin kautta, 
vaikka saisit työttömyyskorvausta. 
Tällöin puhutaan niin sanotusta so-

vitellusta työttömyysetuudesta. 
Voit saada soviteltua työttömyy-

setuutta, jos

    • saat tuloa osa-aikatöistä, 
jonka työaika on enintään 80 
% kokoaikatyön ajasta. Jos 
olet omasta aloitteestasi ly-
hentänyt työaikaasi, et voi 
saada soviteltua työttömyy-
setuutta.

    • saat tuloa tilapäisestä, 
enintään 2 viikkoa kestävästä 
kokoaikatyöstä

    • teet lyhennettyä työpäivää lo-
mautuksen vuoksi

Kela maksaa soviteltua työttömyysetuutta myös 
niiltä päiviltä, kun olet töissä.

Tukiviidakon lait



Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki 
ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tar-
koittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman 
että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

Kun saat työstä tuloa, Kela sovittelee sen yhteen 
etuuden kanssa ja määrittää sinulle sovittelujak-
son, joka on 4 viikkoa tai kuukausi. Sovittelujak-
so valitaan niin, että se sopii yhteen palkanmak-
surytmisi kanssa.

Tavallisesti ja 1.11.2020 jälkeen alkavilla sovit-
telujaksoilla suojaosa on 279 euroa, jos etuus 
maksetaan 4 viikon välein ja 300 euroa, jos etuus 
maksetaan kuukauden välein.

Palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden 
kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aika-
na se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä 
on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan 
kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäku-
un työttömyysetuuden kanssa.

Perussääntö on, että jokainen suojaosan ylittävä 
palkkaeuro vähentää työttömyysetuutta 50 sent-
tiä. Mukaan lasketaan rahapalkka, palkkiot, verol-
liset kulukorvaukset, luontoisedut jne.

Voit katsoa tulojen vaikutuksia etuuksiin Kelan 
sivuilta löytyvällä laskurilla. 

Oppisopimus

Oppisopimusopiskelijana olet myös työntekijä. 
Saat työnantajan kanssa sovittua, vähintään työe-
htosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei 
ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulli-
seen palkkaan.

Oppisopimusopiskelu koulutuksen järjestäjän 
oppimisympäristöissä (usein noin 1–4 päivänä 
viikossa) sisältyy työaikaan. Koulutuspäivien 
lukumäärä määräytyy koulutukselle asetetuis-
ta tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaises-
ta oppimissuunnitelmasta. Työnantaja päättää 

itse, maksaako hän opiskelijalle palkkaa oppimi-
sympäristöissä opiskelevalta ajalta. Opiskelija on 
oikeutettu taloudellisiin etuuksiin, mikäli työnanta-
ja ei maksa palkkaa koulutuksen järjestäjän oppimi-
sympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta. Lisäti-
etoja voi lukea esimerkiksi www.oppisopimus.fi.


