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Kelan toimeentuloturvainfo yrittäjille:
Työttömyysturvaan väliaikaisia muutoksia
Koronatilanteen vuoksi työttömyysturvaan on tullut määräaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Sekä sivutoimiset että päätoimiset yrittäjät pääsevät työttömyysturvan
piiriin aiempaa helpommin yritysmuodosta riippumatta. Yrittäjällä voi olla oikeus myös muihin Kelan myöntämiin etuuksiin kuten yleinen asumistuki ja toimeentulotuki.

1.

Työmarkkinatuki

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.
Työmarkkinatuki on suuruudeltaan 33,66 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä). Yrittäjälle maksettavaan työmarkkinatukeen ei makseta lapsikorotusta. Maksat työmarkkinatuesta veroja.
Jos saat työmarkkinatuen ohessa tuloja yritystoiminnasta, tulot pienentävät työmarkkinatuen
määrää. Tuloina huomioidaan yrittäjän esittämä oma arvio yritystoiminnan tuloista kuukaudessa.
Jos päätoiminen yritystoiminta on loppunut epidemian takia, yrittäjälle maksettavaan työmarkkinatukeen ei sovelleta työmarkkinatuen muita ehtoja, kuten odotusaikaa, tarveharkintaa
eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä.
Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa.
Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman
verkkohakemuksen. Kela.fissä ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää
hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
Työmarkkinatukea voi hakea 16.3.2020 alkaen, sitä voi hakea myös takautuvasti. Muista rekisteröityä työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, mikäli haet tukea takautuvasti 16.3.2020 alkaen!
Lisätietoja: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

2.

Yleinen asumistuki

Yrittäjänä voit hakea yleistä asumistukea asumismenojen helpottamiseksi. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Jos koronaepidemia on vaikuttanut yritystoimintaasi ja
olet saanut TE-toimistosta lausunnon oikeudesta työmarkkinatukeen, tulonasi otetaan yleisessä
asumistuessa poikkeuksellisesti huomioon työmarkkinatuki ja mahdollinen oma arviosi yritystulosta, vaikka sinulla olisi voimassa oleva YEL-vakuutus.
Lisätietoja: https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

3.

Perustoimeentulotuki

Koronatilanteen vuoksi yhä useampi yrittäjä joutuu turvautumaan myös toimeentulotukeen.
Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Ennen kuin haet perustoimeentulotukea,
selvitä mahdollisuutesi saada yrittäjän ensisijaisia etuuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi aloittavan yrittäjän starttiraha tai sivutoimiselle yrittäjälle maksettava työttömyysetuus.
Toimeentulotukeen vaikuttavat hakijan ja tämän perheen kaikki käytettävissä olevat tulot ja
varat, mukaan lukien pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet.
Yrittäjän tulona huomioidaan myös yrityksen tililtä maksetut henkilökohtaiset menot.
Kela huomioi perustoimeentulotuen tarpeen arvioinnissa yritystoimintaasi liittyvät erityispiirteet. Liitä tätä varten toimeentulotukihakemukseesi Yrittäjän tuloselvitys (TO4).
Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu suojaamaan yrittämiseen kuuluvalta taloudelliselta riskiltä
tai kattamaan yritystoiminnan menoja.
Toimeentulotuen hakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on
vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin. Tärkein tarvittava liite on tiliote. Tiliotteet
tarvitaan yrittäjän ja tämän perheenjäsenten kaikista koti- ja ulkomaisista tileistä sekä yrityksen
tileistä.
Jos haet yrittäjänä toimeentulotukea, Kela selvittää yrityksesi kannattavuuden. Yritystoimintaa
pidetään kannattavana silloin, kun sinun on mahdollista saada siitä tuloja jokseenkin saman
verran kuin jos olisit työttömänä. Jos yritystoimintasi on selvästi kannattamatonta, Kela antaa
sinulle järjestelyajan toimeentulosi kuntoon saattamiseksi. Järjestelyaikana sinulla voi olla mahdollisuus saada perustoimeentulotukea.
Lisätietoja: https://www.kela.fi/toimeentulotuki-yrittajat

