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Tilannekatsaus 06/2020    
(suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut) 

 
 

• KOKO-kassan jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 210 249 (197 923). Jäsenmäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta 6,2 %.  

 
• Ansiopäivärahan saajien määrä oli kesäkuussa 17 001 (4 918). Määrä oli 245,7 % suurempi kuin 

kesäkuussa 2019 ja 32,5 % suurempi kuin toukokuussa 2020, jolloin saajia oli 12 833.  
 

• Kassan jäsenkunnan laskennallinen työttömyysaste oli kesäkuussa noin 8,1 (2,5) %.  
   
• Tuensaajista kokonaan työttömänä oli kesäkuussa 26,3 (76,4) %. Kokonaan lomautettuja oli 40,0 

(4,9) % ja lyhytkestoista tai osa-aikatyötä teki 33,7 (18,7) %. 
  
• Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan kesäkuussa 6416 (603) kappaletta, kun toukokuussa 

2020 vastaava luku oli 8 240.  
 
• Vuorotteluvapaakorvausta maksettiin yhteensä 63 (87) henkilölle. 

 
• Liikkuvuusavustusta maksettiin 29 (33) henkilölle.  
 
• Kaikista tuensaajista 60–65-vuotiaita oli 12,3 %, 50–59-vuotiaita 21,5 %,  

40–49-vuotiaita 29,0 %, 30–39-vuotiaita 29,0 % ja alle 30-vuotiaita 8,2 %. 
 
• Lisäpäiväoikeuteen perustuvaa ansiopäivärahaa maksettiin kesäkuussa 429 henkilölle.  

 
• Tuki päättyi 68 jäseneltä ansiopäivärahan enimmäismaksuajan täyttymisen vuoksi.  
 
• Alueellisesti tarkasteltuna työttömyystilanne oli kesäkuussa seuraava: Uudenmaan työ- ja 

elinkeinotoimiston alueella ansiopäivärahan saajia oli 7 819, Pirkanmaalla 2 246, Varsinais-
Suomessa 1 247, Pohjois-Pohjanmaalla 1 210, Hämeessä 1 009 ja Pohjanmaalla 878.  Keski-
Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa korvauksen saajia oli alle 560 per 
alue.  

 
• Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli kesäkuussa keskimäärin 36 päivää. Jatkohakemusten 

käsittelyaika oli n. 4 päivää.  
 

• eAsioinnin kautta etuuksia haki kesäkuussa yhteensä 25 736 henkilöä, joista ensihakemuksen 
sähköisesti jätti 6 399 henkilöä. 

 
 
Tilannekatsauksen 7/2020 löydät seuraavalta sivulta.  
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Tilannekatsaus 07/2020    
(suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut) 

 
 

• KOKO-kassan jäsenmäärä oli heinäkuun lopussa 211 233 (198 431). Jäsenmäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta 6,5 %.  

 
• Ansiopäivärahan saajien määrä oli heinäkuussa 18 569 (5 159). Määrä oli 259,9 % suurempi kuin 

heinäkuussa 2019 ja 9,2 % suurempi kuin kesäkuussa 2020, jolloin saajia oli 17 001.  
 

• Kassan jäsenkunnan laskennallinen työttömyysaste oli heinäkuussa noin 8,8 (2,6) %.  
   
• Tuensaajista kokonaan työttömänä oli heinäkuussa 25,9 (76,8) %. Kokonaan lomautettuja oli 34,6 

(4,6) % ja lyhytkestoista tai osa-aikatyötä teki 39,5 (18,6) %. 
  
• Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan heinäkuussa 3 926 (627) kappaletta, kun kesäkuussa 

2020 vastaava luku oli 6 416.  
 
• Vuorotteluvapaakorvausta maksettiin yhteensä 69 (106) henkilölle. 

 
• Liikkuvuusavustusta maksettiin 15 (28) henkilölle.  
 
• Kaikista tuensaajista 60–65-vuotiaita oli 12,2 %, 50–59-vuotiaita 22,1 %,  

40–49-vuotiaita 28,5 %, 30–39-vuotiaita 28,8 % ja alle 30-vuotiaita 8,4 %. 
 
• Lisäpäiväoikeuteen perustuvaa ansiopäivärahaa maksettiin heinäkuussa 422 henkilölle.  

 
• Tuki päättyi 46 jäseneltä ansiopäivärahan enimmäismaksuajan täyttymisen vuoksi.  
 
• Alueellisesti tarkasteltuna työttömyystilanne oli heinäkuussa seuraava: Uudenmaan työ- ja 

elinkeinotoimiston alueella ansiopäivärahan saajia oli 8 600, Pirkanmaalla 2 517, Varsinais-
Suomessa 1 401, Pohjois-Pohjanmaalla 1 217, Hämeessä 1 079 ja Pohjanmaalla 970. Keski-
Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa korvauksen saajia oli alle 605 per 
alue.  

 
• Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli heinäkuussa keskimäärin 46 päivää. Jatkohakemusten 

käsittelyaika oli n. 3 päivää.  
 

• eAsioinnin kautta etuuksia haki heinäkuussa yhteensä 20 954 henkilöä, joista ensihakemuksen 
sähköisesti jätti 3 898 henkilöä. 

 


