Som företagare kan tillfälligt beviljas arbetsmarknadsstöd på grund av att
efterfrågan har försämrats till följd av den plötsliga och överraskande
coronavirusepidemin.
Lösningen gäller alla företagare oberoende av företagsverksamhetens form.
Lagen gäller till och med 30.06.2021.
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För att du kan beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts
att
• ditt arbete på heltid i företaget har upphört eller
• inkomsten från företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per
månad för varje person som arbetar som företagare.
• När arbetet på heltid upphör eller inkomsten minskar ska det bero på
coronavirusepidemin.
• För att beviljas stöd krävs inte att företagsverksamheten upphör.
• För att beviljas stöd krävs även att man anmäler sig som
arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
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Hur ansöker företagare om arbetsmarknadsstöd?
I praktiken går processen så här:
• Anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och ge en
utredning om att arbetet på heltid upphör eller inkomsten minskar på
grund av coronavirusepidemin.
• Arbets- och näringsbyrån ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om
företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
• Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd vid FPA.
• FPA betalar arbetsmarknadsstöd till företagare.
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Anmälan till arbets- och näringsbyrån
Det snabbaste och lättaste sättet att anmäla sig som arbetssökande är att
använda
TE-tjänsternas e-tjänster för personkunder.
• Du kommer till e-tjänsterna på webbplatsen te-palvelut.fi
eller genom att gå direkt till adressen:
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi
• Ansökan om arbetsmarknadsstöd görs i FPA:s e-tjänst fpa.fi. (Denna länk
leder till en annan webbplats).
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På grund av den snabba beredningen av den tidsbegränsade lagändringen har det inte varit möjligt att
korrigera TE-tjänsternas webbtjänst till att motsvara de ändrade villkoren.
Därför finns det ännu frågor på anmälningsblanketten som du måste besvara på samma sätt som
personer som söker jobb av andra orsaker.
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Ange varför inleder du jobbsökning? -välj det alternativ som bäst beskriver din situation. Alternativen är Jag
blir arbetslös, Jag permitteras, Min arbetsvecka förkortas eller Annan orsak.
En person med egen företagsverksamhet torde beskrivas bäst av alternativen Jag håller på att bli arbetslös
eller Annan orsak.
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När du har valt orsaken till att du börjar söka jobb kan du därefter ange det datum då du anser att ditt arbete har upphört eller
dina inkomster har minskat väsentligt i din företagsverksamhet samt din situation före jobbsökningen.
Din situation och datum har betydelse för din rätt till arbetslöshetsförmån. Man kan också ange en dag i det förflutna, men
jobbsökningen börjar alltid från dagens datum.
I den här bilden har alternativet "Jag ska/har blivit arbetslös" valts och situationen ”arbetat som företagare” före jobbsökningen.

Vad var din situation före jobbsökningen? på blanketten. -välj det
alternativ som bäst beskriver din situation. Om du väljer t.ex.
arbetslöshet eller annan orsak, välj det lämpligaste av följande
alternativ:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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varit i arbete
varit i kommunal sysselsättande verksamhet
studerat i yrkesläroanstalt
studerat i allmänbildande skola
studerat i arbetskraftsutbildning
arbetat som företagare
avtjänat värnplikt
avtjänat frihetsstraff
varit sjuk
varit på moderskaps-, faderskaps-,
familjeledighet
skött egna barn
varit på pension
annan orsak/ej uppgift

Om du väljer "Annan orsak" som orsak till jobbsökningen och meddelar din situation som "företagare" före
jobbsökningen, rekommenderar arbets- och näringsbyrån att du som alternativ väljer att anteckna
avslutningsdatumet. Datumet är viktigt, eftersom datumet påverkar din rätt till arbetslöshetsförmån.
Med slutdatum meddelar du från och med när ditt arbete i ditt företag har upphört eller dina inkomster har
minskat väsentligt. Så här påskyndar du behandlingen av ditt utkomstskyddsärende.
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Om du väljer ”Av en annan anledning" som orsak till jobbsökningen ska du meddela din situation som "företagare"
före jobbsökningen och välja "fortsätter ännu" som alternativ, du ska dock senare i denna tjänst (på nästa sida)
ange exakt datum från vilken dag du anser att ditt arbete har upphört eller dina inkomster har minskat väsentligt i
din företagsverksamhet. Datumet är alltid viktigt, eftersom datumet har betydelse för din rätt till
arbetslöshetsförmån. Denna bild visar ett exempel på en situation där inget slutdatum för arbetet har angetts. Vi
rekommenderar att du väljer ett alternativ där du på denna sida anger slutdatum för ditt arbete eller en väsentlig
minskning av dina inkomster. Så här påskyndar du behandlingen av ditt utkomstskyddsärende.
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På den här sidan kan du meddela om en sådan ny ändring som du redan känner till och som påverkar bl.a.
din kundrelation vid arbets- och näringsbyrån eller din rätt till arbetslöshetsförmån.
OBS! Ange i fältet Ytterligare uppgifter en utredning till arbets- och näringsbyrån om företagets bransch
och hur den allvarliga smittsamma sjukdomen och begränsningarna och rekommendationerna orsakade av
sjukdomen har lett till att arbetet på heltid har upphört. Om det är fråga om en minskning av inkomsterna
på grund av den allvarliga smittsamma sjukdomen ska du redovisa resultatet av företagsverksamheten och
hur minskningen av inkomsten beror på den allvarliga smittsamma sjukdomen.
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Skärmbild om du som alternativ väljer att börja söka jobb av annan orsak
OBS! Ange i fältet Ytterligare uppgifter en utredning till arbets- och näringsbyrån om företagets bransch och hur
den allvarliga smittsamma sjukdomen och begränsningarna och rekommendationerna orsakade av sjukdomen har
lett till att arbetet på heltid har upphört. Om det är fråga om en minskning av inkomsterna på grund av den
allvarliga smittsamma sjukdomen ska du redovisa resultatet av företagsverksamheten och hur minskningen av
inkomsten beror på den allvarliga smittsamma sjukdomen.
någon annan orsak för inledandet.
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Utredning av inkomster till arbets- och näringsbyrån
Om orsaken till att du anmäler dig som arbetssökande är att inkomsterna från företagsverksamheten
minskar på grund av en allvarlig smittsam sjukdom, ska du ge arbets- och näringsbyrån en utredning
om inkomsten från företagsverksamheten och om hur den minskade inkomsten beror på den
allvarliga smittsamma sjukdomen. En egen uppskattning av inkomsterna från företagsverksamheten
på månadsnivå är i princip en tillräcklig utredning.
När företagaren presenterar inkomstuppgifter kan han eller hon i tillämpliga delar iaktta bokföringsmässiga och
skattemässiga förutsättningar bl.a. för beräkning av inkomster och utgifter samt tidsmässig fördelning.
Utgångspunkten är att företagarens egen utredning av inkomsterna räcker. Syftet är inte att ange omsättningen
som företagets eller företagarens inkomster, utan inkomsten per person som arbetar som företagare.
Om det är fråga om ett företag med två eller flera företagare (till exempel ett aktiebolag), anses i princip en egen
anmälan om ovan nämnda frågor vara tillräcklig.
En minskning av den privata näringsidkarens inkomster, särskilt om företagaren följer en enkel bokföring enligt
kontantprincipen, är inkomsternas minskning i princip en enkel beräkning av inkomster och utgifter.

Arbets- och näringsbyrån kan vid behov be dig om en närmare utredning utöver din egen anmälan,
om det finns skäl till det från fall till fall.
Meddela arbets- och näringsbyrån om ändringar i arbetsmängden eller inkomsterna från företaget.
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Ange på sidan Utbildning uppgifter om din utbildning, även pågående eller avbrutna studier.
Om din jobbsökning fortsätter efter att den tidsbundna giltighetstiden löpt ut (30.06.2021),
kan dessa uppgifter påverka jobbsökningen och din rätt till arbetslöshetsförmån.
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Uppgifter om dina anställningsförhållanden och din företagsverksamhet
Ange här ditt nuvarande yrke, arbetserfarenhet i detta yrke samt anställningsförhållanden och uppgifter om din
företagsverksamhet. Dessa uppgifter påverkar bl.a. det arbetskraftspolitiska utlåtandet till den som betalar ut
arbetslöshetsförmånen. Om arbets- och näringsbyråns system innehåller tidigare uppgifter om dig, visas de här.
Annars är sidan tom. Du kan uppdatera dina uppgifter med knappen Lägg till ny anställning eller företagsamhet.
Skärmbild 1: Du har inte tidigare uppgifter om anställningsförhållanden eller verksamhet som företagare.
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Skärmbild 2: Uppgifter om ett enskilt anställningsförhållande eller företagande
Genom att klicka på knappen Lägg till nytt anställningsförhållande eller företagsamhet öppnas en sida där du
kan ange uppgifter om tidigare anställningsförhållande eller företagsverksamhet. Ange varje anställning / eget
företag på en egen sida.
Om anställningsförhållandet eller företagsverksamheten ännu inte har upphört eller slutdatum inte är känt,
lämna fältet Slutdatum tomt (inte obligatorisk uppgift).

I fältet Ytterligare information kan
du ange ditt företags FO-nummer.
Detta påskyndar behandlingen av
ditt utkomstskyddsärende vid
arbets- och näringsbyrån.

Uppgifter om kompetens och kvalifikationer
På den här sidan kan du informera om din kompetens och dina kvalifikationer. Uppgifterna är inte obligatoriska
men de kan ha betydelse senast när den tidsbundna ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa upphör
att gälla (30.06.2021), och när jobbsökningen fortsätter blir ansökan om heltidsarbete en förutsättning och
aktuell för att beviljas arbetslöshetsförmån.
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Arbetsönskemål
Ange önskemål om jobb, jobbsökningsområde, arbetstid och arbetets längd. Uppgifterna är obligatoriska.
På grund av den snabba beredningen av lagändringen och det tidsbundna ikraftträdandet har det inte varit
möjligt att korrigera TE-tjänsternas e-tjänst så att den motsvarar den ändrade förutsättningen.
Därför ska du anmäla dina önskemål om jobbsökning på samma sätt som en arbetssökande som anmäler sig av andra
orsaker.
Efter att den tidsbundna ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa har upphört att gälla (30.06.2021) är det
dock en förutsättning för att du ska få arbetslöshetsförmån och om din jobbsökning fortsätter behövs också dessa
uppgifter.
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Att söka heltidsarbete
På sidan efterfrågas bland annat information om att ansöka om heltidsarbete och arbetslöshetsförmån. Om den
som betalar ut din arbetslöshetsförmån sedan tidigare finns i arbets- och näringsbyråns datasystem, läggs denna
uppgift till som standardvärde på sidan. Vid behov kan du ändra uppgifterna. Om du ämnar ansöka om
arbetsmarknadsstöd vid FPA av skäl som beror på coronapandemin, ange FPA som utbetalare av
arbetslöshetsförmånen.
För att beviljas arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd ska du här meddela att du ansöker om
förmånen antingen hos FPA eller arbetslöshetskassan. Utifrån denna information ger arbets- och näringsbyrån ett
arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån till den utbetalare av arbetslöshetsförmån som
du har uppgett. Om du meddelar att du inte ansöker om arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd, ges
eller lämnas inget arbetskraftspolitiskt utlåtande till betalaren.
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På grund av den snabba beredningen av lagändringen och det tidsbundna ikraftträdandet har det inte varit möjligt att
korrigera TE-tjänsternas e-tjänst så att den motsvarar den ändrade förutsättningen.
I e-tjänsten frågas om du söker heltidsarbete under din jobbsökningen. Det är bra om en arbetssökande som kommer från
företagsverksamheten besvarar denna fråga ”Jag söker heltidsarbete", även om lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte
förutsätter det av honom eller henne för att få arbetslöshetsförmån. Detta påskyndar behandlingen av ditt
arbetslöshetsförmånsärende.

Om du svarar att du inte söker heltidsarbete,
skickas ett arbetskraftspolitiskt utlåtande
automatiskt till den som betalar ut
arbetslöshetsförmånen, i utlåtandet anges att
det inte finns förutsättningar för
arbetslöshetsförmån.
Arbets- och näringsbyrån följer dock
arbetskraftspolitiska utlåtanden och korrigerar
de felaktiga utlåtandena så att de motsvarar den
för viss tid gällande lagen om utkomstskydd för
arbetslösa.
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Kontroll och sändning av uppgifter
Det är bra att kontrollera uppgifterna som sparats i tjänsten innan de skickas.
På tjänstens sista sida, Kontrollering före sändning, kan du kontrollera de uppgifter du angett och vid behov
gå tillbaka och korrigera dem.
Om de sparade uppgifterna är korrekta, skicka dem till arbets- och näringsbyrån genom att klicka på Skicka.
Din jobbsökning registreras hos arbets- och näringsbyrån i din hemkommun.
Du får en mottagningsmeddelande när jobbsökningen har inletts och uppgifterna har sparats i
kunddatasystemet.
Mottagningsmeddelandet (pdf) kan skrivas ut eller sparas för eventuell senare användning.
I mottagningsmeddelandet ges anvisningar för följande ärenden vid arbets- och näringsbyrån samt
anvisningar för utredning av servicebehovet och utkomstskyddet för arbetslösa.
Läs anvisningarna noggrant och följ dem.
Du kan gå tillbaka till mottagningsmeddelandet senare i Mina e-tjänster och vid behov kontrollera de
ärendeanvisningar som getts senare.
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