TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖN LAUSUNTO
Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta
järjestämisestä
Työttömien Keskusjärjestö kiittää työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto
esitykseen, jossa:
”Työmarkkinatukea voitaisiin maksaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle, jonka päätoiminen
työskentely yrityksessä katsottaisiin päättyneen ja päättymisen syynä olisi hyvin laajalle levinnyt vakava
tartuntatauti. Lisäksi henkilön päätoimisen työskentelyn voitaisiin tietyin edellytyksin katsoa päättyneen, jos
yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt, ja tulon vähentyminen johtuisi hyvin laajalle levinneestä
vakavasta tartuntataudista. Henkilön päätoiminen työskentely voitaisiin näissä tilanteissa katsoa
päättyneeksi, vaikka yritystoimintaa ei lopetettaisi.
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttäisi, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annettaisiin työvoimapoliittinen lausunto
Kansaneläkelaitokselle. Hänellä olisi oikeus työmarkkinatukeen muun muassa opintojen estämättä.
Yrityksessä työskentelyn päättäneellä työnhakijalla olisi työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa
vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.
Työmarkkinatukeen ei sovellettaisi odotusaikaa, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia
säännöksiä.”
Työttömien Keskusjärjestö kannattaa tätä väliaikaista lakia, koska on paljon yrityksiä, jotka eivät voi
toimia kannattavasti uudessa COVID-19 pandemian aikaisessa markkinatilanteessa.
Esityksessä ”päätoimisen työskentelyn voitaisiin katsoa päättyneen myös, jos yritystoimin-nasta saatava
tulo siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti olisi vähemmän kuin 1 089,67 euroa
kuukaudessa, ja tulon vähentyminen johtuisi hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista.”
Tällöin yrityksessä työskentelevät henkilöt olisivat oikeutettuja työmarkkinatukeen.
Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että tämä on merkittävästi työttömien työttömyysturvan suojaosaa
parempi etu. Parempi etu on ymmärrettävää sikäli, että yrittäjän tilanne on poikkeuksellinen ja laki
väliaikainen. Pandemian mennessä ohi, on oletettavaa, että aiemmin kannattava liiketoiminta on
jatkossakin mahdollista.
Mutta samoin - työttömyys on suurimmalle osalle työttömistä poikkeuksellinen ja vain väliaikainen tilanne.
Tällöin herää kysymys, miksei myös työttömyysturvan suojaosaa nosteta? Työttömän on todennäköisesti
vaikeampi löytää alansa töitä pandemian aikana. Korkeampi työttömyysturvan suojaosa nostaisi
kannustimia vastaanottaa väliaikaista työtä, joka on oman alan ulkopuolelta. Esimerkiksi on oletettavaa,
että kausityöntekijöistä on pulaa, kun monen maan rajat ovat kiinni. Myös rakennusalalla on yhä
työvoimapulaa.
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Työttömien Keskusjärjestö esittää, että työttömyysturvan suojaosa nostetaan 600 euroon. Tämä nostaisi
työttömien ja lomautettujen kannustimia vastaanottaa lyhytaikaista kriisi- ja kausiajan työtä.
Koska liikkuminen on rajoitettua, Työttömien Keskusjärjestö esittää myös, että mahdollistetaan tämän
vuoden loppuun kaikille paperittomille ja turvapaikanhakijoille väliaikaiset työluvat. Näin saataisiin koko
maan työvoimapotentiaali käyttöön.
Yrittäjien tilannetta helpottaisi myös väliaikainen helpotus ennakkoverojen maksamiseen.
Yhdistysten tilannetta helpottaisi avustus, jolla maksetaan vuokrakustannukset, kun toiminta on muutoin
jäissä.
Lain toimeenpanon kannalta lienee syytä myös tehdä jälkikäteisarvioita, oliko väliaikainen työttömyysturva
yritykselle tarpeellinen? Näin toimiessaan ennaltaehkäistäisiin mahdollisia väärinkäytöksiä.
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