Työttömyysetuus yrittäjille koronan aikana
Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on tullut voimaan 8.4.2020. Laki määrittelee yrittäjän oikeudesta
saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Laki on voimassa 30.6.2020 saakka.
Laki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan
muodosta.
Lain mukaan Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on
päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Jos yrittäjä on rekisteröitynyt työnhakijaksi ennen 15.4.2020, hänellä on oikeus
työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta
16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi ollut voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen,
kun sen myöntämisen edellytykset täyttyvät eli työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on laskenut alle 1089,67
€/kk. Työmarkkinatukea voi saada 17-64 -vuotiaat yrittäjät. 15.4.2020 ilmoittautuneiden työttömyysetuus alkaa
aikaisintaan siitä päivästä, kun työnhaku on voimassa.
Käsittelemme tällä hetkellä Kelalle meneviä työmarkkinatuen maksamista mahdollistavia lausuntoja kiireellisesti. Mikäli et ole vielä vastannut TE-toimiston työnhaun aloitusvaiheessa tekemään yritystoiminnan tilannetta selventävään selvityspyyntöön, tee se mahdollisimman pikaisesti. Lisäksi sinun tulee jättää hakemus
työttömyysetuudesta. Hakemus tehdään sähköisesti
www.kela.fi -sivustolla asiointipalvelusta.
Tukea koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen
Olemme TE-toimistossa hankkineet erilaisia koulutus- ja
valmennuspalveluita tueksenne tähän äkilliseen poikkeustilanteeseen. Koulutukset ja valmennukset ovat nopeasti saavutettavia, lyhyitä, maksuttomia verkkokoulutuksia.
Alle 3 vuotta toimineille yksin- ja mikroyrittäjille
(yrityksen koko 1 - 9 henkilöä):
TE-toimiston neuvontapalvelu
 Jussi Riikonen p. 029 5039 026,
jussi.riikonen@te-toimisto.fi
 Maija Granqvist p. 029 503 9033,
maija.granqvist@te-toimisto.fi
Koulutukset
Lisätietoja koulutuksista ja hakeutuminen tapahtuu
www-te-palvelut.fi-sivuston kautta Haussa oleva työvoimakoulutus-osiossa. Tässä myös suora linkki Kainuun
koulutustarjontaan.
Voit soittaa myös Kainuun TE-toimiston
työnantajapalveluihin puh. 02950 39001.






te-palvelut.fi

Kehitä yrityksesi
liiketoimintaa ja apua
kehittämisrahoituksen
hakemiseen, kesto 10 pv
Lamaannuksesta toimintaan,
kesto 2 pv
Kuinka saan yritykseni rahat riittämään,
kesto 2 pv

Yli 3 vuotta toimineille yksin- ja mikroyrittäjille (yrityksen koko 1-9 henkilöä):
Hankinnassa valmennuspalvelu/palveluita. Tiedotamme
ajankohtaisista palveluista http://toimistot.te-palvelut.fi/kainuu hankintapäätökset tehtyämme.
Muut TE-toimiston palvelut
TE-toimiston työkykykoordinaattorit auttavat asiakkaitamme kaikenlaisissa työkykyyn liittyvissä kysymyksissä
antaen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua yksilöllisten
tarpeiden mukaisesti. Mikäli haluat keskustella omaan
työkykyysi liittyvistä asioista, ota suoraan yhteyttä työkykykoordinaattoreihimme, joiden yhteystiedot ovat:
 Nevalainen Kati p. 02950 39005
 Tahvanainen Raija p. 02950 39018
TE-toimiston psykologit auttavat asiakkaitamme kaikenlaisissa ammatinvalintakysymyksissä sekä urasuunnittelun ja työelämän muutostilanteissa. Mikäli haluat keskustella tilanteestasi lähetä ajanvarauspyyntöä sähköpostilla osoitteeseen avo.kainuu@te-toimisto.fi.
Kunnan yksinyrittäjäntuki
Muistathan tarkistaa myös kunnalta mahdollisuutesi
saada erityistä yksinyrittäjän tukea. Työmarkkinatukea ja
kunnan myöntämää yksinyrittäjän tukea ei soviteta yhteen, eli yhden tuen saaminen ei poissulje mahdollisuutta saada toistakin tukea täysimääräisenä. Kunnan
yksinyrittäjäntuesta löydät lisätietoa ja hakemuksen yrityksesi kotikunnan www-sivuilta.
Jatko-ohjeet
Mikäli poikkeustilanne jatkuu ja lakiin tulee muutoksia,
tiedotamme niistä tilanteen mukaisesti.
Mikäli yritystoimintanne palautuu poikkeusoloista normaaliksi aikaisemmin kuin 30.6.2020, voitte päättää
työnhakunne TE-palveluiden Oma asioinnissa.
Seuraa Kainuun TE-palvelujen ajankohtaista
tiedotusta sähköisistä kanavistamme:
http://toimistot.te-palvelut.fi/kainuu
Instagram: Kainuun TE-toimisto
Twitter: Kainuun TE-palvelut (@TeKainuu)
Facebook: Kainuun TE-palvelut
Yhteistyöterveisin Kainuun TE-toimisto!

