Työttömyysturva
yrittäjyys/laskutuspalveluosuuskunnat
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Yritystoiminta/oma työ
• Yrittäjän eläkelain 3 §:n mukaan yrittäjällä tarkoitetaan
henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa.
Koska laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä ei
yleensä tehdä työsuhteessa, tällaisen työn vaikutusta
oikeuteen saada työttömyysetuutta arvioidaan TTL:n
yrittäjiä koskevien säännösten perusteella. Yleensä kyse on
yksityisistä elinkeinonharjoittajista.
• Yrittäjänä ei pidetä henkilöitä, jotka eivät tee työtään
ansiotarkoituksessa esim. apurahalla työskentelevät,
omaishoitajat, au pair-työtä tekevät. Näiden henkilöiden
työtä arvioidaan TTL:n omassa työssä työllistyviä
koskevien säännösten perusteella.
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• Yli kaksi viikkoa kestäviä toimeksiantoja (tai vast.)
arvioidaan lähtökohtaisesti toimeksianto kerrallaan. Ellei
muuhun menettelyyn ole aihetta, työnhakijalta pyydetään
selvitystä yli kaksi viikkoa kestävästä toimeksiannosta
kunkin työjakson alkaessa.
• Riittävä selvitys voi TE-toimiston harkinnan mukaan olla
myös suullinen.
• Saadun selvityksen perusteella ratkaistaan yritystoiminnan
pää- ja sivutoimisuus ja annetaan asiaa koskeva
työvoimapoliittinen lausunto
•
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yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden arvioinnissa
ratkaisevaa on toiminnan vaatima työmäärä, yritystoiminnasta
saadulla tulolla ei merkitystä tässä arvioinnissa
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• Jos työnhakija tekee keskeytyksettä yli kahden viikon
toimeksiantoja laskutuspalveluosuuskunnan kautta, TEtoimisto voi arvioida yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta
kokonaisuutena. Tällöin ensimmäisen työjakson alkaessa
annetaan joko pää- tai sivutoimista yritystoimintaa koskeva
työvoimapoliittinen lausunto. Lausunto annetaan
lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevana.
• Uusi lausunto annetaan tilanteen muuttuessa,
yritystoimintaan liittyvän työmäärän kasvaessa
merkittävästi tai toimeksiantojen loppuessa kokonaan.
•
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työnhakija on velvollinen ilmoittamaan muutoksista TEtoimistoon
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Enintään kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta/
muutos 1.1. 2017
•

Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen, jos hänen
työllistymisensä yritystoiminnassa kestää yhdenjaksoisesti
enintään 2 viikkoa.
•
•
•
•
•
•
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työstä saatava tulo sovitellaan eli se vähentää
työttömyysetuuden määrää
yritystoiminnan pää/sivutoimisuutta ei tutkita
koskee kaikkia yritysmuotoja, mutta kohdistuu tosiasiallisesti
yksityisiin elinkeinonharjoittajiin (laskutuspalveluyritysten kautta
työllistyvät, freelancerit, taiteilijat ym.)
työvoimapoliittista lausuntoa asiasta ei anneta eikä
selvityspyyntöä tehdä
laissa ei rajausta kuinka usein voi työllistyä enintään 2 viikkoa
yrittäjänä
uuden enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan voi
aloittaa yhden päivän työttömyyden jälkeen
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•

Jos yritystoiminta kestää yhdenjaksoisesti yli 2 viikkoa, TEtoimisto selvittää ja arvioi aiempaa vastaavasti yritystoiminnan
pää- ja sivutoimisuuden toiminnan aloittamisesta lukien.
•

•

•
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Jos työttömyysetuuden maksaja havaitsee, että työllistyminen
yritystoiminnassa tai omassa työssä kestää yhdenjaksoisesti yli
kaksi viikkoa, maksaja pyytää TE-toimistolta asiaa koskevaa
työvoimapoliittista lausuntoa.
Jos taas TE-toimisto havaitsee työnhakijan työllistyvän yrittäjänä
tai omassa työssä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan,
toimisto selvittäisi nykyistä vastaavasti, onko kyse pää- vai
sivutoimisesta työllistymisestä. Työttömyysetuuden maksajaa
sitova työvoimapoliittinen lausunto annetaan tällöin työllistymisen
alkamisesta lukien.
Selvityspyynnön tekemisen ajankohta riippuu työnhakijan
mahdollisesta ilmoituksesta. Mikäli työnhakija ilmoittaa heti
aloittaessaan, että yritystoiminta kestää yli kaksi viikkoa,
selvitetään asia heti.
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