Yrittäjän työttömyysturva,
hallituksen esityksen mukaan vol2
Riku Immonen, johtaja, Pirkanmaan TE- toimisto
Kriisirahoitusinfo yrityksille, webinaari 15.4.2020
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Yrittäjän työttömyysturva
TTL 11 luku 4 c §
Sovelletaan 16.3-30.6.2020 maksettavaan työmarkkinatukeen
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•

Muutos koskee kaikkia yrittäjiä joiden:
•

Päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai merkittävästi
vähentynyt (muuttunut sivutoimiseksi) COVID 19 –pandemian takia

TAI
•

Yrityksestä saatava tulo on enintään 1089,67 euroa kuukaudessa/yrityksessä
työskentelevä yrittäjä, tulon väheneminen johtuu COVID 19 –pandemiasta

Lakia sovellettaisiin työmarkkinatukeen, jota maksetaan ajalla 16.3.2020–
30.6.2020.

• Huom. Yritystuet ja yksinyrittäjien uusi tuki ei vaikuta
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Prosessi pähkinänkuoressa
• Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen
päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä
koronavirusepidemiasta johtuen.
• TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen
työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
• Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
• Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle
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Etuuden saaminen edellyttää:
• Työnhaun voimassaoloa
• siirtymäsäännös
•

Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, jotta TE- toimisto voi antaa
lausunnon maksajalle muutoksen soveltamisesta:
-

16.3.2020 alkaen, vaikka henkilö ei tuolloin vielä ollut työnhakijana, jos työmäärää tai tuloa koskevat
edellytykset täyttyivät jo tuolloin, TAI

-

Siitä ajankohdasta lukien, josta alkaen työmäärää tai tuloa koskeva edellytys täyttyy, vaikka työnhaku
ei vielä tuolloin ollut voimassa.

•

Lausunto annetaan oman ilmoituksen perusteella, mikäli epäselvyyttä voidaan pyytää
lisäselvitystä peruskäsittelyyn.

•

Selvityspyyntö ei ole välttämätön, mikäli tarvittavat tiedot on muutoin saatu.
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• Hakijan työnhakijaksi ilmoittautuessaan antamat tiedot katsotaan
• Lisätietoja voidaan kysyä soittamalla, kirjataan asia
• Mikäli tarvittavat tiedot on kerrottu, voi lausunnon antaa niiden
perusteella
•

Yrityksen nimi ja toimiala, missä tehtävissä hja on työllistynyt, minkä
vuoksi ja koska työllistyminen on vähentynyt.

•

Ytj:stä voidaan tarkastaa tiedot yrityksestä

•

Esim: Hjan päätoiminen työllistyminen taksinkuljettajana (yrityksen nimi,
y-tunnus) on keskeytynyt koronapandemian vuoksi 7.4.2020. Hakijan
tulee ilmoittaa työllistymisen muutoksista
•
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Jos hakijan tiedoista ei ole luettavissa tarvittavia
tietoja, tehdään selvityspyyntö peruskäsittelyyn
• Esimerkki selvityspyynnöstä:
•
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KORONAPANDEMIA. Anna oma selvityksesi siitä, mikä yrityksen nimi,
toimiala ja y-tunnus on, missä tehtävissä olet työllistynyt ja miten
koronapandemia on vaikuttanut työllistymiseesi yritystoiminnassa. Mikäli
toiminta on vähentynyt, mistä alkaen? Mikäli yritystoiminnasta saatavat
tulot ovat vähentyneet, anna oma arviosi kuukausituloista ja mistä alkaen
ne ovat vähentyneet?
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• Mitään yritystoiminnan lopettamiseen vaadittavia toimia ei edellytetä
•

Voi olla kaikissa rekistereissä

•

YEL-vakuutuksen päättämistä ei edellytetä

•

Tuotannollinen ja taloudellinen toiminta voi jatkua

• Edellytetään sitä, että toiminta vähentynyt koronavirusepidemian
vuoksi
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Vaikutukset ainakin seuraavissa toimialoissa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erikoisliikkeet
vaatekaupat
torikauppa
noin ¾ ravintoloista
noin 2/3 henkilöliikenne ja taksit
baarit ja kahvilat
erikoistuneet liike-elämän palvelut
messut ja kongressit
koulutus
kulttuuri- ja viihdeala
urheilutoiminta
parturit ja kampaamot
kauneudenhoito

•

Myös muilla toimialoilla vaikutuksia voi olla. Lausuntoa antaessa
luotetaan hakijan omaan selvitykseen työskentelyn vähentymisestä
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Esimerkkejä lausunnon päivämääristä
• Yrittäjä ilmoittautuu hakijaksi 12.4.2020, ilmoittaa työmäärän
vähentyneen 13.3.2020 alkaen -> YK 16.3.-30.6.2020
• Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi 16.3.2020, ilmoittaa työmäärän
vähentyneen 1.4.2020 alkaen. -> YK 1.4.-30.6.2020
• Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi 17.4.2020, ilmoittaa työmäärän
vähentyneen 16.3.2020 -> YK 17.4.-30.6.2020
• Lausunto annetaan aina Kelaan TMT-lausuntona ja alkamispäivä
aikaisintaan 16.3.2020.
• Päättymispäivä enintään 30.6.2020
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Toimi näin!
1) Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, jotta TE-toimisto voi
huomioida ilmoittautumisen takautuvasti (aikaisintaan 16.3.2020 alkaen)
voimassa olevaksi
2) Kerro ilmoittautumisen yhteydessä: Mikä on yrityksen nimi, toimiala ja y-tunnus,
missä tehtävissä olet työllistynyt ja miten koronapandemia on
vaikuttanut työllistymiseesi yritystoiminnassa. Mikäli toiminta on vähentynyt, mistä
päivästä alkaen? Mikäli yritystoiminnasta saatavat tulot ovat vähentyneet, anna
oma arviosi kuukausituloista ja mistä alkaen ne ovat vähentyneet?
•

Mikäli TE-toimisto ei pysty antamiesi tietojen perusteella ilmoittamaan Kelalle
mahdollisuudesta työttömyysetuuteen, kysytään lisätietoa puhelimitse tai
selvityspyynnöllä. Selvityspyyntö tulee vastattavaksi Oma asiointi –verkkopalveluun ja
siitä tulee myös paperi kotiin postitse.

3) TE-toimisto käsittelee asiasi antamiesi tietojen pohjalta ja antaa lausunnon
Kelaan, joka saattaa myös pyytää tarkentavia tietoja. Ole kärsivällinen, monet
toiminnot ovat korona-epidemia aikana ruuhkautuneet mutta asiasi käsitellään
mahdollisimman pian!
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Linkkejä:
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•

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudestatyottomyysturvaan

•

https://www.tepalvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html
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