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Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä 
helpottuu 

 

• HE 121/2017 vp; StVM 10/2017; TyVL 9/2017 (tilanne 14.11.2017) 

• TE-toimisto ei arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta 
ensimmäisen 4 kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta 
lukien. 

• 4 kk:n kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta yritystoiminnan pää- ja 
sivutoimisuus arvioitaisiin kuten nykyisin 

• Työnhakija saa ko. 4 kk:n ajalta työttömyysetuutta yritystoiminnan 
estämättä. Jos työnhakijalla on tuloa yritystoiminnasta, tulo otettaisiin 
huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä 

• Yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta saavan on haettava 
kokoaikatyötä eikä yritystoiminta ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi 
tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista 

• Esityksessä ei ehdoteta muutoksia starttirahaan -> yritystoiminnan 
aloittava työtön työnhakija voisi valita, hakeeko hän toimeentulonsa 
turvaamiseksi starttirahaa vai työttömyysetuutta 

 

 
14.11.2017 



Liikkuvuusavustuksen 
saamisedellytyksiä lievennetään 
 

• HE 121/2017 vp; StVM 10/2017; TyVL 9/2017 (tilanne 14.11.2017) 

• Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös osa-aikatyöhön, jossa 
työaika alle 18 h/vko ja tilanteessa, jossa  työn aloittaminen edellyttää 
osallistumista työhön liittyvään koulutukseen. 

• Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, mutta jatkossa sitä 
voidaan maksaa korotettuna  

• huoltovelvollisuuden perusteella -> korotus vaihtelee 5,23 – 9,90 € 
lasten lukumäärästä riippuen 

• erityisen pitkien työmatkojen  perusteella (korotus 4,74 euroa 
päivässä). Erityisen pitkillä työmatkoilla tarkoitetaan sitä, että työ- 
tai koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilomerin etäisyydellä henkilön 
tosiasiallisesta asuinpaikasta 
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Aktiivimalli työttömyysturvan 
omavastuupäiviin (STM) 

• HE 124/2017 vp; PeVL 45/2017; TyVL 10/2017; asian käsittely StV:ssa 
kesken (Tilanne 14.11.2017) 

• Omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään 

• Työttömän aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän 
jaksoissa 

• Työttömyysetuus maksetaan 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 %:lla 
alennettuna, jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän 
aikana osoittanut ollut 

• työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa 
työaikaa 

• ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka  

• 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa 

• 5 päivää muussa työpaikalla toteutettavassa työllistymistä tukevassa 
palvelussa tai toiminnassa (HE: määritellään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella) 

• Etuuden maksajat seuraavat työnhakijan aktiivisuutta työnhakijalta itseltään tai 
TE-toimistolta saadun tiedon (typo-lausunnot työllistymistä edistävistä 
palveluista) perusteella 

21.6.2017 



Muuta 
valmistelussa 

olevaa 



Työttömyysturvaa koskevat valmistelut 
2018 – 2019 (TEM) 
 

Työttömien lyhytkestoisen opiskelun mahdollistaminen 
työttömyysturvalla  

- Taustalla työttömien omaehtoista koulutusta selvittäneen työryhmän työ ja 
jatkoselvitykset 

- Hallitus päättänyt toteuttamisesta 2017 budjettiriihen yhteydessä 

- HE-luonnos parhaillaan lausuntokierroksella, lausuntoaika päättyy 
29.12.2017 

- Tavoitteena HE:n antaminen 2-3/2018,  voimaantulo mahdollisesti kevät / 
kesä 2018 

 

Aktiivisen työnhaun malli  
- Johtopäätösten tekeminen lausuntopalautteesta kesken 

 

TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto 
työttömyysetuuden maksajille  

- Tehtävien siirtoa koskeva HE eduskunnalle syysistuntokaudella 2018, 
tehtävät siirtyvät kokonaisuudessaan maksajille (pl. seuraamustehtävät) 
vuoden 2020 alussa 
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