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Vastaus kirjalliseen kysymykseen taitelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta TE-toimistoissa
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon /vihr
näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 190/2018 vp:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen kuvataiteilijoiden yhdenvertaisen kohtelun TE-toimistoissa?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Taiteilijoita koskevat lähtökohtaisesti samat työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset kuin muitakin työttömyysturvaa hakevia henkilöitä. Muun muassa yritystoimintaa,
omassa työssä työllistymistä ja toiminnan pää- ja sivutoimisuuden arvioimista koskevat säännökset ja ohjeet koskevat niin taiteilijoita kuin muitakin työnhakijaryhmiä. Taiteilijoiden kohdalla on
olemassa kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon ratkaistaessa taiteilijoiden
työttömyysetuuden työvoimapoliittisia edellytyksiä. Näistä erityispiirteistä on aiemmin ohjeistettu työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa TE-toimistojen tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän
toimeenpanossa (esim. TEM/2435/03.01.04/2015).
Työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistoille antaman ohjeen luonnetta muutettiin oleellisella tavalla 1.1.2017 alkaen. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje pohjautuu nykyisin aiempaa kiinteämmin lainsäädäntöön, eikä ohjeessa enää kerrota esimerkiksi menettelytavoista tai tiettyjä työnhakijaryhmiä koskevan soveltamiskäytännön erityispiirteistä. Myös taiteilijoiden työttömyysturvan
työvoimapoliittisten edellytysten erityispiirteitä koskeva ohjeistus on poistettu työ- ja elinkeinoministeriön antamasta ohjeesta. Nykyisin asiasta ohjeistetaan Uudenmaan ELY-keskuksen ja
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen valmistelemassa TE-toimistojen valtakunnallisessa työohjeessa.
Kirjallisen kysymyksen perusteluosiossa viitataan taiteilijoiden ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvään ohjeistukseen ja todetaan, että ”yleiseksi käytännöksi muodostunut ohjeistus ei tällä hetkellä toteudu”. Taiteilijoiden työttömyysturvassa ei ole tapahtunut viime vuosina sellaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla olisi ollut merkittäviä vaikutuksia taiteilijoita koskevaan soveltamiskäytäntöön. Myöskään asiaan liittyvään TE-toimistojen ohjeistukseen ei ole tullut muutosta.
Taiteilija voi edelleen ylläpitää ammattitaitoaan ilman, että tällä on vaikutusta hänen oikeuteensa
saada työttömyysetuutta.
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TE-toimiston tehtävänä on tutkia työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset ja
antaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle työvoimapoliittinen lausunto työttömyysetuuden maksamista varten. Kirjallinen selvityspyyntö lähetetään, jos TE-toimisto tarvitsee
lisätietoja työttömyysetuuden työvoimapoliittisten edellytysten arviointia varten. Ammattitaidon
ylläpitämisenä pidettävästä toiminnasta ei tulisi pyytää työnhakijalta selvitystä eikä siitä tulisi
antaa työvoimapoliittista lausuntoa. Toisinaan voi kuitenkin olla tarvetta selvittää tarkemmin toiminnan luonnetta. Ammattitaidon ylläpitämisenä ei pidetä esimerkiksi toimintaa, jolla on taloudellinen tavoite.
Jos TE-toimiston menettelyyn liittyy ongelmia tai epäselvyyksiä, olisi työnhakijan tarkoituksenmukaisinta olla yhteydessä kyseessä olevaan TE-toimistoon. Näin mahdolliset epäkohdat on mahdollista korjata ilman aiheetonta viivästystä.
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