
 
 

PYYNTÖ U1-LOMAKKEEN KIRJOITTAMISTA VARTEN. 
TÄMÄ LOMAKE ON TARKOITETTU VAIN IAET-KASSAN JÄSENILLE. 
 
Tarkista työntekomaan työvoimaviranomaisilta / työttömyyskassalta, mihin mennessä U1-
lomaketta tarvitaan ja toimita tämä pyyntölomake IAET-kassaan hyvissä ajoin. Jos olet edelleen 
IAET-kassan jäsen, U1-lomakkeen kirjoittaminen päättää työttömyyskassan jäsenyytesi. 
 

HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi    Etunimet 

__________________________________    __________________________________ 

Sukunimi syntyessä   Henkilötunnus 

__________________________________    __________________________________ 

Kansalaisuus     Syntymäpaikkakunta 

__________________________________    __________________________________ 

Nykyinen osoite (U1-lomakkeen postitusosoite)   

______________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite (U1-lomake toimitetaan myös sähköpostitse)    Puhelinnumero 

______________________________________________    ______________________ 

 

TYÖSKENTELYMAAN TIEDOT 

Missä EU/ETA-maassa työskentelet tällä hetkellä? 

______________________________________________________________________________________ 

Mistä alkaen olet ollut työssä toisessa EU/ETA-maassa? 

______________________________________________________________________________________ 

Liittymispäivä työttömyyskassaan (Ruotsi ja Tanska)? 

______________________________________________________________________________________ 

 

TIEDOT VIIMEISIMMÄN SUOMEN TYÖSUHTEEN AJALTA 

Viimeisimmän työnantajan nimi Suomessa 

______________________________________________________________________________________ 

Työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä 

______________________________________________________________________________________ 

Keskimääräinen kuukausipalkka bruttona 

______________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Työsuhteen päättymissyy (esim. oma irtisanoutuminen, päättösopimus, määräaikainen työsopimus) 

______________________________________________________________________________________ 

Oletko saanut tai vielä saamassa palkkaa työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta, mihin asti (päivämäärä)? 

______________________________________________________________________________________ 

Oletko saanut tai vielä saamassa korvausta työsuhteen päättymisestä tai muuta vastaavaa korvausta 
(summa)? 

______________________________________________________________________________________ 

Oletko saanut tai vielä saamassa vuosilomakorvausta pitämättä jääneistä lomista (kuinka monelta päivältä ja 
summa)? 

______________________________________________________________________________________ 

Oletko luopunut edellä mainituista työsopimuksen mukaisista oikeuksista (perustelu)? 

______________________________________________________________________________________ 

Saatko tällä hetkellä tällä muita etuuksia (esim. kotihoidontuki)? 

______________________________________________________________________________________ 

 

MUUT AJANJAKSOT  

Alku- ja loppupäivämäärä ja selvitys mistä jaksosta on kyse. Tiedot tarvitaan viimeisimmän Suomen 
työsuhteen ajalta. 

(esim. äitiys tai lapsenhoito, sairausaika, opiskeluaika, ase- tai siviilipalvelus tai muu, mikä?) 

______________________________________________________________________________________ 

 

EROAMINEN IAET-KASSASTA 

Jos olet edelleen IAET-kassan jäsen, eropäivä IAET-kassasta on ilmoitettava, sillä muuten työttömyys-
vakuutusta ei voida siirtää toiseen EU/ETA-maahan. Ilmoita kassasta eroamispäivä myös omaan liittoosi ja 
maksa kassan jäsenmaksu eropäivään asti, jotta U1-lomake voidaan kirjoittaa. 

 

Eropäivä IAET-kassasta: ___________________ 

Olen jo aiemmin eronnut IAET-kassasta: 

 

 

Paikka                         Päivämäärä                           Allekirjoitus 

______________________    ______________________    _______________________ 
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