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Hämeen TE-toimiston lausunto yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskevan
työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkamisesta
Hämeen TE-toimisto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen johdosta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia,
jolloin väliaikaisen yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin
31.10.2021 asti.
Kannatamme yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskevan säännöksen voimassaolon jatkamista.
Pandemia ja sen vaikutukset markkinoilla eivät ole vielä eivätkä ole kesälläkään siten väistyneet,
etteikö monien alojen yrittäjien asema olisi edelleen heikko tai vähintäänkin epävarma. Etenevistä
rokotuksista huolimatta ei ole myöskään takeita siitä, että epidemiatilanne kaikkine
virusmuunnoksineen olisi pysyvästi hallinnassa. Erilaisia kuluttajien käyttäytymiseen ja muita yritysten
toimintakykyyn vaikuttavia rajoituksia ja suosituksia saattaa edelleen ilmaantua tilanteen muuttuessa
yhtäkkisesti. Yrittäjien toimeentulon turvaamista työttömyysetuusjärjestelmän välityksellä on myös
pidettävä oikeudenmukaisena, sillä varsin ennakoimattomasti etenevää pandemiaa ei ole luettava
normaaliin yrittäjänriskiin.
Katsomme kuitenkin, että säännöksen voimassaoloa olisi suotavaa jatkaa pidemmälle, esimerkiksi
vuoden 2021 loppuun saakka, jolloin yhteiskunnassa on todennäköisesti yhä enemmän tietoa
tulevasta. Niin yrittäjien kuin toimeenpanevan viranomaisen näkökulmasta olisi tärkeää, että tilanteet
olisivat paremmin ennakoitavissa. Erityisesti haluamme nostaa esille, että väliaikaisten säännösten
jatkaminen muutama kuukausi kerrallaan on lisännyt merkittävästi hallinnollisia prosesseja TEtoimistoissa, mikä uhkaa kaikkien tehtäviemme yhteensovittamista lakisääteisten käsittelyaikojen
puitteissa. Tällä hetkellä pohdimme, miten onnistumme antamaan koronayrittäjien lausunnot muiden
lakisääteisten tehtäviemme ohella kesäkuukausina, kun henkilöstöä on paikalla niukasti. Toivomme,
että lainvalmistelussa kehitettäisiin tähän ongelmaan ratkaisuja.
Esitämme kritiikkiä myös siitä seikasta, että koronayrittäjiä koskevat sanktioitavat menettelyt
muuttuvat jokaisen jatkolain yhteydessä, mikä tuottaa työttömyysturva-asiantuntijan näkökulmasta
merkittävää haastetta käsitellä lausuntoasioita, kun tapauksia tulee käytännössä viiveellä
taannehtivasti tarkasteltaviksi. Lopuksi todettakoon, että poikkeuslakien kohdalla korostuu selkeän ja
johdonmukaisen ohjeistuksen merkitys.
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