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Asian tausta
Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja hidastamiseksi Suomessa ja maailmalla tehtyjen ja tehtävien torjuntatoimenpiteiden seurauksena Suomen talous
on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa laajasti yritystoiminnan toimintaedellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon.
Hallitus ilmoitti 20.3.2020 päättämistään ensi vaiheen toimenpiteistä, joilla turvataan ihmisten toimeentulo ja yritysten maksuvalmius koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Hallitus päätti helpottaa yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin. Hallitus antoi 2.4.2020 eduskunnalle esityksen HE 35/2020
vp laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Työmarkkinatukea voidaan maksaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle, jonka päätoiminen työskentely yrityksessä katsotaan päättyneen ja päättymisen syynä on hyvin laajalle levinnyt vakava tartuntatauti. Lisäksi henkilön
päätoimisen työskentelyn voidaan tietyin edellytyksin katsoa päättyneen, jos yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt, ja tulon vähentyminen johtuu hyvin
laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista. Muutos on väliaikainen ja sitä sovelletaan työmarkkinatukeen, jota maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.
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Ehdotettu muutos
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain (916/2012) nojalla starttirahaa päätoimisen yritystoiminannan aloittavalle henkilöasiakkaalle. Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa enintään
12 kuukauden ajan. Starttirahan määrä on päivää ja henkilöä kohti työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun peruspäivärahan
suuruinen ilman peruspäivärahan korotusosaa ja sitä maksetaan enintään viideltä
päivältä kalenteriviikossa. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
8 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan starttirahaan oikeuttavista korvauspäivistä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18
§:n mukaan starttirahaa maksetaan niiltä päiviltä, joina starttirahan saaja työskentelee yrityksessään, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Koronavirusepidemian vuoksi joidenkin yrittäjien toiminta voi vähentyä ja jotkut yrittäjät

voivat joutua keskeyttämään toimintansa tilapäisesti kokonaan. Koska starttirahan tarkoituksena on turvata aloittavan yrittäjän toimeentuloa, toimeentulo olisi
tarkoituksenmukaista turvata starttirahalla myös edellä mainituissa tilanteissa.
Asetuksen 18 §:n 1 momenttia ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi, siten, että
starttirahaa voitaisiin maksaa myös niiltä päiviltä, joina yrittäjä ei voi työskennellä yrityksessään laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin vuoksi. Starttirahaa voitaisiin siten maksaa paitsi sellaisilta päiviltä, joina yrittäjä työskentelee
yrityksessään, myös ajalta, jolloin toiminta on keskeytyneenä koronavirusepidemiasta johtuen. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei
työskentele yrityksessään.
Starttirahaa ei kuitenkaan makseta sellaiselta ajalta tai päivältä, johon kohdistuu
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 3 momentissa
säädetty maksamisen este. Starttirahaan ei siten ole oikeutta esimerkiksi sellaiselta ajalta, jolta yrittäjä saa palkkaa tai korvausta työstä, joka ei liity hänen yritystoimintaansa. Myös julkinen tuki omiin palkkauskustannuksiinsa tai työmarkkinatuki toimeentulon turvaamiseksi estää starttirahan maksamisen.
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Vaikutukset
Ehdotus mahdollistaisi starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaamisen
starttirahalla laajasti yhteiskuntaan, yrityksiin ja yksilöihin vaikuttavassa poikkeuksellisessa tilanteessa, jota yrittäjä ei ole voinut ennakoida yritystoimintaa
aloittaessaan. Esityksen ei arvioida suoraan lisäävän valtion menoja, koska normaalioloissa näillä yrittäjillä olisi pääsääntöisesti oikeus starttirahaan ja yrittäjät
hakisivat todennäköisesti työmarkkinatukea, mikäli nämä eivät olisi oikeutettuja
starttirahaan ajalta, jolloin eivät ole voineet työskennellä yrityksessä koronavirusepidemiasta johtuen.
Jos yrittäjälle ei makseta starttirahaa työskentelyn päättyessä tai vähetessä yritystoiminnassa, yrittäjä voisi vaihtoehtoisesti ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakea työmarkkinatukea Kansaneläkelaitokselta työttömyysturvalain väliaikaisen muutoksen perusteella. Koronavirusepidemian vuoksi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvien ja työttömyysetuutta
hakevien määrä on kasvanut huomattavasti lyhyessä ajassa, mikä on ruuhkauttanut työ- ja elinkeinotoimistojen ja työttömyysetuuden maksajien palveluja. Starttirahaa myönnettäessä yrittäjän on arvioitu olevan tilanteessa, jossa yritystoiminta ei vielä turvaa yrittäjän toimeentuloa, joten starttirahayrittäjä on lähtökohtaisesti muita yrittäjiä heikommassa asemassa toimeentulon osalta. Koska starttirahan maksamista voitaisiin jatkaa voimassa olevaan päätöksen nojalla, yrittäjän toimeentuloon ei tulisi katkoksia. Ehdotettu muutos turvaisi siten paremmin
starttirahaa saavien yrittäjien toimeentuloa kuin siirtyminen työttömyysturvalle.
Verrattuna tilanteeseen, jossa yrittäjä hakisi työmarkkinatukea, yrittäjän mahdollisesti saama tulo yritystoiminnasta soviteltaisiin työmarkkinatuen kanssa, mutta
maksettavaan starttirahaan yritystoiminnasta saatava tulo ei vaikuta suoraan.
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Starttirahaa ei sen sijaan voida maksaa niiltä päiviltä, joilta yrittäjällä mahdollisesti on yritystoiminnan ulkopuolista tuloa, kun työmarkkinatuessa puolestaan
myös muu ansiotulo sovitellaan.
Ehdotetulla muutoksella vältettäisiin myös jonkin verran hallinnollista työtä,
joka todennäköisesti aiheutuisi yrittäjälle itselleen työnhakijaksi ilmoittautumisesta ja työttömyysetuuden hakemisesta sekä työ- ja elinkeinotoimistolle työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja Kansaneläkelaitokselle työmarkkinatukihakemuksen käsittelemisestä ja työmarkkinatuen maksamisesta.
Helmikuun lopussa 2020 starttirahan saajia oli työnvälitystilaston mukaan 3844.
Arviolta hieman yli puolet starttirahan saajista saavat starttirahaa enimmäisajan
verran. Starttirahan maksaminen niiden päivien ajalta, kun yritystoimintaa ei ole
voitu harjoittaa koronavirusepidemiasta joko suoraan tai välillisesti johtuvasta
syystä, voi lisätä niiden starttirahalla toimivien yrittäjien määrää, jotka saavat
starttirahaa enimmäisajan verran. Starttirahajaksojen keskimääräisen keston pidentyminen lisää jonkin verran starttirahaan käytettävän määrärahan määrää, jos
muutoin puolen vuoden ajan kestäville starttirahajaksoille tehdään myönteinen
jatkopäätös, koska toiminta ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla koronavirusepidemiasta johtuvasta syystä. Mikäli kaikille starttirahan saajille myönnettäisiin enimmäisajan verran starttirahaa, starttirahaan käytettävän määrärahan
määrä kasvaisi arviolta noin 7,7 miljoonaa euroa. Oletettavasti koronavirusepidemia ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin starttirahalla toimiviin yrittäjiin, joten euromääräinen vaikutus olisi tätä alhaisempi. Näiden yrittäjien osuutta starttirahan
saajista on kuitenkin mahdotonta etukäteen arvioida.
Lisäksi muutos voi vaikuttaa pidentävästi niihin starttirahajaksoihin, jotka alkavat määräaikaisen asetuksen voimassaoloaikana. Vuonna 2019 kuukaudessa
starttirahalla aloitti keskimäärin noin 470 uutta yrittäjää yritystoiminnan. Koronavirusepidemian jälkeen myönnettyjen starttirahapäätösten määrä on laskenut
arviolta noin 30 prosenttia. Edellä mainituin tiedoin arvioituna asetuksen voimassaoloaikana aloitettaisiin noin 1 150 uutta starttirahajaksoa. Mikäli asetusmuutos vaikuttaisi pidentävästi myös näihin päätöksiin, starttirahaan käytettävän
määrärahan määrä kasvaisi näiden jaksojen johdosta arviolta noin 2,3 miljoonaa
euroa.
Starttirahaa rahoitetaan kolmelta eri valtion talousarvion määrärahamomentilta
riippuen starttirahaa saavan henkilön tilanteesta yritystoiminnan alkaessa. Mikäli
henkilö siirtyy starttirahalle ansiopäivärahalta, starttiraha rahoitetaan momentilta
33.20.50 Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha). Edellä mainitun momentin osuus starttirahan maksatuksista oli vuonna 2019 noin 18 prosenttia. Mikäli henkilö siirtyy starttirahalle peruspäivärahalta tai työmarkkinatuelta, starttiraha rahoitetaan momentilta
33.20.52 Valtion-osuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha).
Edellä mainitun momentin osuus starttirahan maksatuksista oli vuonna 2019
noin 26 prosenttia. Mikäli henkilö ei ole työtön siirtyessään starttirahalle, starttiraha rahoitetaan momentilta 32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2v). Edellä mainitun momentin osuus starttirahan maksatuksista oli
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vuonna 2019 noin 56 prosenttia. Määrärahan käytön lisäyksen odotetaan jakautuvan edellä mainituille momenteille suurin piirtein samassa suhteessa kuin
viime vuoden toteutunut käyttö.
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Asian val mistelu
Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Ehdotuksen kiireellisyyden vuoksi ehdotuksesta ei ole järjestetty lausuntokierrosta.
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Voi maan tulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 17.4.2020 ja olemaan voimassa 30.6.2020
asti. Asetusta sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 lukien maksettavaan starttirahaan.
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