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Tilannekatsaus 6/2021  
(suluissa edellisen vuoden vastaavat KOKO-kassan ja MMA-kassan yhteenlasketut luvut) 

 
 

• KOKO-kassan jäsenmäärä oli kesäkuussa 234 667 (225 367). Jäsenmäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta 4,1 %.  

 
• Ansiopäivärahan saajien määrä oli kesäkuussa 9 801 (19 517). Määrä oli 49,8 % pienempi kuin 

kesäkuussa 2020 ja 4,0 % pienempi kuin toukokuussa 2021, jolloin etuudensaajia oli 10 211. 
 

• Kassan jäsenkunnan laskennallinen työttömyysaste oli kesäkuussa noin 4,1 (8,7) %.  
   
• Tuensaajista kokonaan työttömänä oli kesäkuussa 62,2 (27,0) %. Kokonaan lomautettuja oli 15,3 

(40,2) % ja lyhytkestoista tai osa-aikatyötä teki 22,5 (32,8) %. 
  
• Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan kesäkuussa 691 (7 057) kappaletta, kun toukokuussa 

2021 vastaava luku oli 786.   
 

• Yhteensä kassaan saapui erilaisia hakemuksia kesäkuussa 10 643 (29 483), kun toukokuussa 2021 
kassaan saapui yhteensä 12 359 hakemusta. 

 
• Vuorotteluvapaakorvausta maksettiin yhteensä 77 (69) henkilölle. 

 
• Liikkuvuusavustusta maksettiin 31 (29) henkilölle.  
 
• Kaikista tuensaajista 60–65-vuotiaita oli 27,0 %, 50–59-vuotiaita 24,4 %,  

40–49-vuotiaita 22,6 %, 30–39-vuotiaita 20,6 % ja alle 30-vuotiaita 5,4 %. 
 

• Lisäpäiväoikeuteen perustuvaa ansiopäivärahaa maksettiin kesäkuussa 525 (429) henkilölle.  
 

• Tuki päättyi 62 jäseneltä ansiopäivärahan enimmäismaksuajan täyttymisen vuoksi.  
 

• Alueellisesti tarkasteltuna työttömyystilanne oli kesäkuussa seuraava: Uudenmaan työ- ja 
elinkeinotoimiston alueella ansiopäivärahan saajia oli 4 434, Pirkanmaalla 983, Varsinais-Suomessa 
818, Pohjois-Pohjanmaalla 613, Hämeessä 534 ja Keski-Suomessa 412.  

 
• Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli kesäkuussa noin 8 päivää. Käsinkäsiteltävien 

jatkohakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 3 päivää.  
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Tilannekatsaus 7/2021  
(suluissa edellisen vuoden vastaavat KOKO-kassan ja MMA-kassan yhteenlasketut luvut) 

 
 

• KOKO-kassan jäsenmäärä oli heinäkuussa 235 103 (226 327). Jäsenmäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta 3,9 %.  

 
• Ansiopäivärahan saajien määrä oli heinäkuussa 9 083 (21 092). Määrä oli 56,9 % pienempi kuin 

heinäkuussa 2020 ja 7,3 % pienempi kuin kesäkuussa 2021, jolloin etuudensaajia oli 9801. 
 

• Kassan jäsenkunnan laskennallinen työttömyysaste oli heinäkuussa noin 3,9 (9,3) %.  
   
• Tuensaajista kokonaan työttömänä oli heinäkuussa 65,1 (26,9) %. Kokonaan lomautettuja oli 13,6 

(34,9) % ja lyhytkestoista tai osa-aikatyötä teki 21,3 (38,2) %. 
  
• Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan heinäkuussa 627 (4 272) kappaletta, kun kesäkuussa 

2021 vastaava luku oli 691.   
 

• Yhteensä kassaan saapui erilaisia hakemuksia heinäkuussa 9 898 (23 822), kun kesäkuussa 2021 
kassaan saapui yhteensä 10 643 hakemusta. 

 
• Vuorotteluvapaakorvausta maksettiin yhteensä 77 (75) henkilölle. 

 
• Liikkuvuusavustusta maksettiin 30 (16) henkilölle.  
 
• Kaikista tuensaajista 60–65-vuotiaita oli 27,9 %, 50–59-vuotiaita 23,9 %,  

40–49-vuotiaita 22,6 %, 30–39-vuotiaita 20,2 % ja alle 30-vuotiaita 5,4 %. 
 

• Lisäpäiväoikeuteen perustuvaa ansiopäivärahaa maksettiin heinäkuussa 531 (422) henkilölle.  
 

• Tuki päättyi 68 jäseneltä ansiopäivärahan enimmäismaksuajan täyttymisen vuoksi.  
 

• Alueellisesti tarkasteltuna työttömyystilanne oli heinäkuussa seuraava: Uudenmaan työ- ja 
elinkeinotoimiston alueella ansiopäivärahan saajia oli 4 125, Pirkanmaalla 913, Varsinais-Suomessa 
740, Pohjois-Pohjanmaalla 584, Hämeessä 488 ja Keski-Suomessa 384.  

 
• Ensihakemusten käsittelyynottoaika oli heinäkuussa noin 13 päivää. Käsinkäsiteltävien 

jatkohakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 5 päivää.  
 

 
 

 
 


