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Väliaikainen työmarkkinatuki

• Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea 
koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän 
heikkenemisen vuoksi. Tämä koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta 
yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

• Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. 
• Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, 

hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 
16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa.



Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

• Yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt 
tai

• Yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa 
kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

• Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee 
johtua koronavirusepidemiasta.

• Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.



Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

• Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu 
työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen 
annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi menee näin:
• 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.



Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua 
työnhakijaksi

• Käytä siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. 
• Oma asiointi -palveluun pääsee te-palvelut.fi -sivustolta 

tai 
• Menemällä suoraan osoitteeseen: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi
• Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa kela.fi

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi
https://www.kela.fi/


HUOM!

• Lakimuutoksen nopean valmistelun ja määräaikaisen voimaantulon 
vuoksi TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua ei ole ollut mahdollista 
korjata vastaamaan muuttuneita edellytyksiä. 

• Tämän vuoksi ilmoittautumislomakkeella on vielä kysymyksiä, joihin 
on sinun vastattava samalla tavoin kuin muusta syystä työnhakijaksi 
tulevien.



ALOITETAAN HAKEMUKSEN 
TÄYTTÄMINEN!



https://asiointi.mol.fi/omaasiointi

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/Esitteet_2020/Yrittjn_oikeus_tyttmyysturvaan_-_Ilmoittautuminen_tynhakijaksi3.pdf
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Tunnistaudu verkkopankkitunnuksillasi



Täytä pyydettävät kohdat



Kun olet valinnut syyn työnhaun aloitukselle

• Seuraavaksi voit ilmoittaa päivämäärän, jolloin katsot työskentelysi 
päättyneeksi tai tulojesi oleellisesti vähentyneen yritystoiminnassasi, 
sekä mikä oli tilanteesi ennen työnhakua. 

• Tilanteellasi ja annetulla päivämäärällä on merkitystä oikeuteesi saada 
työttömyysetuutta. 

• Päivän voi antaa myös menneisyyteen, mutta työnhaku alkaa aina 
kuluvasta päivästä. 

• Tässä kuvassa vaihtoehdoksi on valittu ”Olen jäämässä työttömäksi” ja 
tilanteeksi ennen työnhakua ”yrittäjänä”.

• kts. seuraava slide



Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020.



• Jos valitset työnhaun aloituksen syyksi ”Muusta syystä”, ilmoitat 
tilanteesi ennen työnhakua ”yrittäjänä”, TE-toimisto suosittelee, että 
valitset vaihtoehdoksi päättymispäivän merkitsemisen.

• Päivämäärä on tärkeä, sillä päivämäärällä on merkitystä oikeuteesi 
saada työttömyysetuutta. 

• Päättymispäivällä ilmoitat, mistä alkaen työskentelysi yrityksessäsi on 
päättynyt tai tulosi ovat oleellisesti vähentyneet. Näin nopeutat 
työttömyysturva-asiasi käsittelyä.

• kts. seuraava slide





• Jos valitset työnhaun aloituksen syyksi ”Muusta syystä”, ilmoitat tilanteesi 
ennen työnhakua ”yrittäjänä” ja valitset vaihtoehdoksi ”mikä jatkuu 
edelleen””, sinun on kuitenkin myöhemmin tässä palvelussa (seuraavalla 
sivulla) ilmoitettava tarkka päivämäärä mistä päivästä lukien katsot 
työskentelysi päättyneeksi tai tulojesi oleellisesti vähentyneen 
yritystoiminnassasi. 

• Päivämäärä on aina tärkeä, sillä päivämäärällä on merkitystä oikeuteesi 
saada työttömyysetuutta. Tässä kuvassa on esimerkki tilanteesta, jossa ei 
ole merkitty työskentelyn päättymispäivämäärää. Suosittelemme, että 
valitset vaihtoehdon, jossa ilmoitat tällä sivulla työskentelysi 
päättymispäivän tai tulojesi oleellisen vähentymien päivän. Näin 
nopeutat työttömyysturva-asiasi käsittelyä. 

• kts. seuraava slide





Tällä sivulla voit ilmoittaa jo tiedossasi olevan sellaisen uuden muutoksen, jolla on vaikutusta mm. asiakkuuteesi 
työ- ja elinkeinotoimistossa tai oikeuteesi saada työttömyysetuutta. HUOM! Lisätietoja -kentässä anna TE-
toimistolle selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja 
suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Jos kyse on tulojen vähentymisestä vakavan 
tartuntataudin vuoksi anna tähän selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja siitä, miten tulon vähentyminen 
johtuu vakavasta tartuntataudista. 



Jos valitset vaihtoehdoksi työnhaun aloituksen muusta syystä HUOM! Lisätietoja -kentässä anna TE-toimistolle 
selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat 
aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Jos kyse on tulojen vähentymisestä vakavan tartuntataudin 
vuoksi anna tähän selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja siitä, miten tulon vähentyminen johtuu 
vakavasta tartuntataudista. aloittamiseksi muun syyn. 



Koulutus -sivulla ilmoita tiedot koulutuksestasi, myös meneillään olevat tai keskeytyneet opinnot. Jos 
työnhakusi jatkuu määräaikaisen voimassaolon päättymisen (30.06.2020) jälkeen, näillä tiedoilla voi 
olla vaikutusta työnhakuun sekä oikeuteesi saada työttömyysetuutta.



Tiedot työsuhteistasi ja yritystoiminnastasi: Ilmoita tässä nykyinen ammattisi, työkokemus tässä ammatissa sekä 
työsuhteet ja tiedot yritystoiminnastasi. Näillä tiedoilla on vaikutusta mm. työvoimapoliittisen lausunnon 
antamiseen työttömyysetuuden maksajalle. Jos TE-toimiston järjestelmästä löytyy aikaisempia tietojasi, ne 
näytetään tässä. Muussa tapauksessa sivu on tyhjä. Voit päivittää tietojasi Lisää uusi työsuhde tai yrittäjyys -
painikkeella. Näytönkuva 1: Sinulla ei aikaisempia tietoja työsuhteista tai toiminnasta yrittäjänä.



Näytönkuva 2: Tiedot yksittäisestä työsuhteesta tai yrittäjyydestä Lisää uusi työsuhde tai yrittäjyys -painikkeella 
avautuu sivu, jossa voit ilmoittaa tietoja aikaisemmasta työsuhteesta tai yritystoiminnasta. Merkitse jokainen 
työsuhde/oma yritys omalle sivulleen. Jos työsuhde tai yritystoiminta ei ole vielä päättynyt tai päättymispäivä ei 
ole tiedossa, jätä päättymispäivä-kenttä tyhjäksi (ei pakollinen tieto).



Tällä sivulla voit ilmoittaa tietoja osaamisestasi ja pätevyyksistäsi. Tiedot eivät ole pakollisia täyttää, 
mutta niillä voi olla merkitystä viimeistään silloin, kun määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen 
voimassaolo päättyy (30.06.2020) ja työnhaun jatkuessa kokoaikatyön hakeminen tulee 
työttömyysetuuden saamisen edellytykseksi ja ajankohtaisesti.



• Työtoiveet: Ilmoita toiveet työstä, työnhakualueesta, työajasta ja työn 
kestosta. Tiedot ovat pakollisia täyttää. 

• Lakimuutoksen nopean valmistelun ja määräaikaisen voimaantulon vuoksi 
TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua ei ole ollut mahdollista korjata 
vastaamaan muuttunutta edellytystä. Tämän vuoksi työnhakijaksi 
ilmoittautuessa sinun tulee ilmoittaa työnhakutoiveista samalla tavoin 
kuin muusta syystä ilmoittautuva työnhakija. 

• Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen voimassaolon päättymisen 
(30.06.2020) jälkeen kokoaikatyön hakeminen on kuitenkin taas 
työttömyysetuuden saamisen edellytys ja jos työnhakusi jatkuu edelleen, 
näitäkin tietoja tuolloin tarvitaan.

• kts. seuraava slide





• Kokoaikatyön hakeminen 
• Sivulla kysytään mm. tieto kokoaikatyön ja työttömyysetuuden hakemisesta. Jos 

sinun työttömyysetuuden maksajatieto löytyy entuudestaan työ- ja 
elinkeinotoimiston tietojärjestelmästä, kyseinen tieto tuodaan oletusarvona 
sivulle. Voit tarvittaessa muuttaa tietoa. Jos aiot hakea työmarkkinatukea 
Kelasta Koronapandemiasta johtuvasta syystä, merkitse tähän 
työttömyysetuuden maksajaksi Kela. 

• Saadaksesi työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, sinun tulee tässä 
ilmoittaa hakevasi sitä joko Kelalta tai työttömyyskassalta. Tämän tiedon pohjalta 
työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi 
työttömyysetuuteen ilmoittamallesi työttömyysetuuden maksajalle. 

• Jos ilmoitat, ettet hae työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, 
työvoimapoliittista lausuntoa ei maksajalle anneta eikä toimiteta. 

• kts. Seuraava slide



Lakimuutoksen nopean valmistelun ja määräaikaisen voimaantulon vuoksi, TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua 
ei ole ollut mahdollista korjata vastaamaan muuttunutta edellytystä. Verkkopalvelussa kysytään, haetko 
kokoaikatyötä työnhaun aikana. Yritystoiminnasta tulevan työnhakijan on hyvä vastata tähän kysymykseen "Kyllä, 
haen kokoaikatyötä", vaikka työttömyysturvalaki ei sitä häneltä edellytäkään saadakseen työttömyysetuutta. Näin 
toimimalla nopeutat työttömyysetuusasiasi käsittelyä. 



Tietojen tarkistaminen ja lähettäminen

• Palveluun tallennetut tiedot on hyvä tarkistaa ennen lähettämistä. 
• Palvelun viimeisellä sivulla, Varmistus ennen lähettämistä, voit tarkistaa 

ilmoittamasi tiedot ja palata tarvittaessa korjaamaan niitä. 
• Jos tallennetut tiedot ovat oikein, lähetä tiedot TE-toimistoon Lähetä -

painikkeella. Työnhakusi rekisteröityy asuinkuntasi TE-toimistoon. 
• Saat vastaanottoilmoituksen, kun työnhaun aloitus on suoritettu ja tiedot on 

tallennettu asiakastietojärjestelmään onnistuneesti. Vastaanottoilmoitus (Pdf) on 
tulostettavissa tai tallennettavissa mahdollista myöhempää käyttöä varten. 
Vastaanottoilmoituksessa annetaan ohjeet seuraavaan asiointiin TE-toimistossa 
sekä palvelutarpeen ja työttömyysturvan selvittämiseen liittyvää ohjeistusta. 

• Lue ohjeet tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Voit palata 
vastaanottoilmoitukseen Oma asiointi -palvelussa myöhemmin ja tarkistaa 
tarvittaessa myöhemminkin annetut asiointiohjeet.



Sama hakemuksen täyttöohje löytyy myös:

• https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/Esitteet_2020/Yrittjn_oikeus_tyttmyystu
rvaan_-_Ilmoittautuminen_tynhakijaksi3.pdf

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/Esitteet_2020/Yrittjn_oikeus_tyttmyysturvaan_-_Ilmoittautuminen_tynhakijaksi3.pdf
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