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Hallitus esittää yrittäjille väliaikaista mahdollisuutta 

saada työttömyysetuutta Kelasta (työmarkkinatuki)

• Muutos koskee 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

• Etuuden määrä on enintään 33,66 euroa/päivä 

• Ei sovelleta odotusaikaa, lapsikorotusta, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia 

säännöksiä, joita yleensä työmarkkinatuen saajilta kysytään 

• Kelaan ja Kelan toimintaan liittyvät ajantasaiset tiedot voi tarkistaa: www.kela.fi

• Ratkaisut tehdään lähtökohtaisesti työnhakijan ilmoittamien tietojen perusteella

• Tavoitteena saada laki voimaan keskiviikkona, päättyy tällä tietoa 30.6.2020
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Jos edellä kuvatut ehdot täyttyvät, etuuden saaminen 

tässä poikkeustilanteessa ei edellytä:

• Yritystoiminnan lopettamista

• Kokoaikatyön hakemista

• Lisäksi työttömyysturvalain muita asioita ei selvitetä (talkoo- ja vapaaehtoistyötä, 

opintoja tai nuoria koskevia säännöksiä, opiskelua ja yritystoimintaa, karensseja)

• Lisäksi työstä kieltäytymistä, työllistymissuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen 

sekä palveluihin osallistumiseen liittyviä kieltäytymisiä/toteuttamatta jättämisiä ei 

kysellä

• Tämä tarkoittaa, ettei niistä voi tulla korvauksetonta määräaikaa eli ”karenssia”
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Etuuden saaminen kuitenkin edelleen edellyttää:

• Työnhaun voimassaoloa TE-toimistossa (huom. kuitenkin siirtymäajan 

poikkeus:

• 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.

• Työnhakijan tulee antaa TE-toimistolle selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava 

tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn 

päättymisen tai tulojen vähentymisen. Hallituksen arvion mukaan pandemia ei vaikuta negatiivisesti 

kaikkiin toimialoihin. 

• Mikäli etuutta saavan yrittäjän yritystoiminta alkaa uudelleen työllistää enemmän, (esim. myynti 

siirtyy verkkokauppaan), arvioidaan tarve ja mahdollisuus työttömyysetuuteen uudelleen

• Työn vastaanottamista, jos työnantaja sitä tarjoaa 

• Työtä on vastaanotettava ja sieltä työttömyysturvalle siirtyminen on sitten kuten 

muillakin työntekijöillä
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MUIDEN TUKIEN VAIKUTUKSET

• Ilmoittaudu sähköisesti

• Mikäli olet jo hakenut työttömyysturvaa ja sinulle on tullut selvityspyyntö yritystoiminnasta 

vastaa siihen, viimeaikoina olemme jättäneet ne selvityspyynnöt tekemättä ja asiat odottamaan

• Anna mahdollisuuksien mukaan tieto tilanteesta/koronan vaikutuksista siihen, tulojen 

pienentyminen ym.

• Tietojärjestelmiin ja asiakkaan näkymään saattaa tulla asiaa tukevia muutoksia

• TE- toimistossa on alkupalvelussakin jonoa, sieltä asiat menevät tähän käsittelyyn

• KELA:ssa on jonoja

• Maksetaan takautuvasti

8.4.20206

MITEN TOIMIT

• Yrityksellä voi olla yritystoimintaan liittyviä tukia, ne eivät vaikuta mikäli kyseessä ei ole 

henkilökohtainen tuki kuten yrittäjän työttömyysturvatuki on

• Kuntien maksama 2000 € tuki yksinyrittäjille voi vaikuttaa asiaan, maksaja tutkii nämä



KIITOS
• https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-

tyottomyysturvaan

• https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html
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• Yksinyrittäjille kunnilta 2000 euron toimintatuki 

koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman 

pian https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista

/2020-03-31-02/index.html

• Hallitus esittää: Yrittäjille oikeus 

työttömyysturvaan koronavirusepidemian 

vuoksi

https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/a

jankohtaista/2020-04-03-01/index.html

Linkkejä:

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-03-31-02/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-03-01/index.html

