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Tilannekatsaus 6/2019    
(suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut) 

 
• KOKO-kassan jäsenmäärä oli kesäkuussa 197 923 (194 741). Jäsenmäärä 

kasvoi edellisestä vuodesta 1,6 %.  
 
• Ansiopäivärahan saajien määrä oli kesäkuussa 4 918 (5 835). Määrä oli 15,7 

% pienempi kuin kesäkuussa 2018 ja 6,0 % pienempi kuin toukokuussa 2019, 
jolloin saajia oli 5 234.  

 
• Kassan jäsenkunnan laskennallinen työttömyysaste oli kesäkuussa noin  

2,5 (3,0) %.  
   
• Tuensaajista kokonaan työttömänä oli kesäkuussa 76,4 (75,4) %. Kokonaan 

lomautettuja oli 4,9 (3,4) % ja lyhytkestoista tai osa-aikatyötä teki  
18,7 (21,2) %. 

  
• Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan kesäkuussa 603 (491) kappaletta, 

kun toukokuussa 2019 vastaava luku oli 567.  
 
• Vuorotteluvapaakorvausta maksettiin yhteensä 87 (81) henkilölle. 

 
• Liikkuvuusavustusta maksettiin 33 (49) henkilölle.  
 
• Kaikista tuensaajista 60–65-vuotiaita oli 29,3 %, 50–59-vuotiaita 25,4 %,  

40–49-vuotiaita 20,5 %, 30–39-vuotiaita 19,8 % ja alle 30-vuotiaita 5,0 %. 
 

• Lisäpäiväoikeuteen perustuvaa ansiopäivärahaa maksettiin kesäkuussa 390 
henkilölle. Tuki päättyi 106 jäseneltä ansiopäivärahan enimmäismaksuajan 
täyttymisen vuoksi.  

 
• Alueellisesti työttömyystilanteessa ei tapahtunut merkittäviä keskinäisiä 

muutoksia. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella ansiopäivärahan 
saajia oli 1993, Pirkanmaalla 599, Pohjois-Pohjanmaalla 406 ja Varsinais-
Suomessa 398. Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomessa ja 
Satakunnassa korvauksen saajia oli alle 230 per alue.  

 
• Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli kesäkuussa noin 15 päivää. 

Jatkohakemusten käsittelyaika oli alle viikon.  
 
• eAsioinnin kautta etuuksia haki kesäkuussa yhteensä 5 860 henkilöä, joista 

ensihakemuksen sähköisesti jätti 598 henkilöä. 
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Tilannekatsaus 7/2019    
(suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut) 

 
• KOKO-kassan jäsenmäärä oli heinäkuussa 198 431 (195 002). Jäsenmäärä 

kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 %.  
 
• Ansiopäivärahan saajien määrä oli heinäkuussa 5 159 (5 542). Määrä oli 6,9 % 

pienempi kuin heinäkuussa 2018 ja 4,9 % suurempi kuin kesäkuussa 2019, 
jolloin saajia oli 4 918.  

 
• Kassan jäsenkunnan laskennallinen työttömyysaste oli heinäkuussa noin  

2,6 (2,8) %.  
   
• Tuensaajista kokonaan työttömänä oli heinäkuussa 76,8 (77,8) %. Kokonaan 

lomautettuja oli 4,6 (3,5) % ja lyhytkestoista tai osa-aikatyötä teki  
18,6 (18,7) %. 

  
• Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan heinäkuussa 627 (625) 

kappaletta, kun kesäkuussa 2019 vastaava luku oli 603.  
 
• Vuorotteluvapaakorvausta maksettiin yhteensä 106 (86) henkilölle. 

 
• Liikkuvuusavustusta maksettiin 28 (45) henkilölle.  
 
• Kaikista tuensaajista 60–65-vuotiaita oli 28,3 %, 50–59-vuotiaita 25,8 %,  

40–49-vuotiaita 21,3 %, 30–39-vuotiaita 19,4 % ja alle 30-vuotiaita 5,2 %. 
 

• Lisäpäiväoikeuteen perustuvaa ansiopäivärahaa maksettiin heinäkuussa 407 
henkilölle. Tuki päättyi 89 jäseneltä ansiopäivärahan enimmäismaksuajan 
täyttymisen vuoksi.  

 
• Alueellisesti työttömyystilanteessa ei tapahtunut merkittäviä keskinäisiä 

muutoksia. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella ansiopäivärahan 
saajia oli 2 129, Pirkanmaalla 622, Pohjois-Pohjanmaalla 428 ja Varsinais-
Suomessa 414. Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomessa ja 
Satakunnassa korvauksen saajia oli alle 250 per alue.  

 
• Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli heinäkuussa noin 12 päivää. 

Jatkohakemusten käsittelyaika oli alle viikon.  
 
• eAsioinnin kautta etuuksia haki heinäkuussa yhteensä 6 317 henkilöä, joista 

ensihakemuksen sähköisesti jätti 623 henkilöä. 
 


