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Eduskunta on tehnyt poikkeusolojen vuoksi työttömyysturvalakiin muutoksia 

Eduskunta on tehnyt poikkeusolojen vuoksi työttömyysturvalakiin jäljempänä 
luetellut muutokset. Lisäksi jatkoa ajatellen eduskunta on 9.4.2020 
edellyttänyt, että Suomen hallitus selvittää välittömästi keinoja 
työttömyysturvaetuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi ja varmistaa 
työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen etuuksien toimeenpanon niin, 
että etuudet pystytään maksamaan viivytyksettä. 

 

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. 

Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian 
käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta 
laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. 

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi 
työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. 
Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ. 

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita 
lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti. 

 

Omavastuuaika 

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä 
työttömyys- tai lomautuspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta 
omavastuuaikaa. Normaalioloissa työttömyyden tai lomautuksen alussa 
asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa. 
Omavastuuajalta maksettavan päivärahan rahoittaa kokonaisuudessaan 
valtio. 

Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020. 
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Työskentely- ja jäsenyysedellytys 

Lakimuutoksen mukaan palkansaajan ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään 
kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) ja työttömyyskassan 
jäsenyysajan jälkeen. Nykyisin palkansaajan ansiopäivärahaa voi saada 
aikaisintaan kuuden kuukauden työskentelyn (26 kalenteriviikkoa) ja 
jäsenyysajan jälkeen. 

Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentely- ja jäsenyysedellytys ei 
muuten täyttyisi, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu työskentelyviikko 
ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä 
on viimeistään 5.7.2020. 

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden 
työssäoloedellytys laski 52 viikosta 26 viikkoon. 

 

Lomautettujen enimmäismaksuaika 

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan 300/400/500 päivän 
enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. 

Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen 
jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020. 

 

Yrittäjän työttömyysturva 

Yrittäjän työttömyysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. 
Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, 
yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai 
lyhytkestoista. 

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea 
silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo 
työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää 
henkilöä kohden on 1.090 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3.-
30.6.2020. 
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