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Selon jäsenille 

 

Suomen Elokuvaohjaajaliiton tiedote työttömyysturvalain muutoksesta 

Lakimuutoksen sisältö  

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja 

työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 94/2015) toi vuoden 2016 alusta muutoksia työt-

tömyysturvalain yrittäjämääritelmään. Lakimuutoksen yrittäjästatusta koskeva muutos 

on aiheuttanut laajasti huolta freelancerina ja luovalla alalla itsensä työllistävien keskuu-

dessa. 

Jatkossa työttömyysturvassa hakija katsotaan joko palkansaajaksi tai yrittäjäksi. 

Muutoksen myötä työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu niin, että kaikkia 

niitä, joita pidetään yrittäjien eläkelaissa (YEL) yrittäjinä, pidetään myös työttömyystur-

valaissa yrittäjinä. Lisäksi yrittäjäksi määritellään myös alle 7 500 euroa vuodessa ansait-

sevat, joiden ei ole pakko vakuuttaa itseään yrittäjävakuutuksien piirissä. Yrittäjästatus 

syntyy, vaikka yritystoiminta olisi vähäistä eikä olisi velvollisuutta ottaa YEL-vakuutusta. 

Yrittäjästatuksen syntymiseen työttömyysturvalain mukaisesti ei myöskään vaikuta, onko 

työn tekijällä rekisteröityä toiminimeä tai yritystä (Y-tunnusta) jonka kautta työ laskute-

taan. Kannattaa muistaa lisäksi, että verottajan yrittäjämääritelmä poikkeaa työvoimavi-

ranomaisten yrittäjämääritelmästä. 

Palkansaaja vai yrittäjä?  

Työsopimukseen perustuva työsuhteinen työ, josta korvauksena maksetaan 

työntekijälle palkkaa, ei ole yrittäjätoimintaa, vaikka työ kestäisi vain lyhyen 

ajan. Jotta työskentely katsotaan työsuhteessa tehdyksi, työn tulee täyttää työsuhteen 

tunnusmerkit (työ tehdään vastiketta eli palkkaa vastaan, työ tehdään työnantajan lu-

kuun eli työnantajan käyttöön ja työnantajan hyväksi JA työ tehdään työnantajan mää-

räysvallan alaisena). Myös muilla seikoilla, kuten että työ tehdään henkilökohtaisesti (ei 

voida käyttää sijaista) tai että työ tehdään työnantajan toimitiloissa tai muuten työnanta-

jan määräämässä paikassa ja työnantajan välineillä voivat tukea oletusta, että kyseessä on 

työsuhde eikä esimerkiksi toimeksiantosuhde. SELO ry:n ohjaajasopimusmallit ja suosi-

tukset perustuvat oletukseen, eli että ohjaustyö tehdään työsuhteessa työnantajana toimi-

vaan tuottajaan tai tuotantoyhtiöön nähden.  
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Erona yllä mainitulle, muusta kuin työsuhteessa tehdystä työstä maksetaan työkorvausta 

/ palkkiota. Kyseessä ei silloin useinkaan ole työsuhde vaan jonkun sortin toimeksianto-

suhde. Kaikki työsuhteen ulkopuolella ansiotarkoituksessa tehty työ katso-

taan työttömyysturvan osalta yritystoiminnaksi. Työkorvauksella tehty työ on 

yleensä lyhytaikaista eikä se kerrytä työttömyysturvalain mukaista työssäoloehtoa eikä 

muutakaan sosiaaliturvaa. Huomattava on, että työkorvausta ei saa kuitenkaan maksaa 

mistä tahansa työstä, esimerkiksi työstä, joka täyttää yllä esitetyt työsopimuslain mukai-

set työsuhteen tunnusmerkit. Mikäli työkorvaukseksi nimetty korvaus sisältää työttö-

myysvakuutusmaksun, on se todennäköisesti kuitenkin palkkaa. Huom! Osapuolet eivät 

voi keskenään sopia, että kyseessä EI ole työsuhde, mikäli työsopimuslaissa olevat työ-

suhteen tunnusmerkit täyttyvät. 

Tekijänoikeuskorvaukset 

Aikaisemman oikeuskäytännön valossa tekijänoikeuskorvaukset eivät ole yrittäjä-

tuloa, jos työajasta maksetaan palkkaa. Eli, jos ohjaajasopimuksessa tai muussa 

työsopimuksessa on sovittu työn tekemiselle aika ja siitä maksetaan palkkaa, myöhemmin 

tämän työn kertyvä tekijänoikeustulo (rojalti) ei ole yrittäjätuloa. Kannattaa muistaa, että 

tekijänoikeuskorvauksista maksetaan normaali vero, mutta ne eivät sisällä sosiaaliturvaa. 

Siten tekijänoikeuskorvaukset eivät myöskään kerrytä työttömyysturvalain mukaista 

työssäoloehtoa eikä niitä lasketa päivärahan perusteeksi. 

Mikäli sen sijaan ohjaajan työtä ei ole sovittu tehtäväksi työsuhteessa ja sitä 

maksettavaksi palkkana, tekijänoikeuskorvaukset tai muut käyttökorvaukset 

määriteltäneen yrittäjätuloksi. 

Päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä? 

Mikäli ohjaaja työskentelee työsopimussuhteiden välillä ”keikkaluonteisesti” palkkiota 

vastaan tai erilaisten toimeksiantojen perusteella, ratkaisevaa työttömyysetuuksien saa-

miseen työttömyysjaksoina on se, katsotaanko satunnainen työskentely päätoimiseksi vai 

sivutoimiseksi yrittäjyydeksi.  

Mikäli yrittäjyys katsotaan päätoimiseksi, itsensä työllistävä ohjaaja ei ole oikeutettu työt-

tömyysjaksoina työttömyysetuuksiin eli voi pudota jopa kokonaan pois työttömyysturvan 

piiristä. Yritystoiminta voi kuitenkin olla jatkossakin myös sivutoimista. . Jos oma työ- tai 

käyttökorvauksella tehty työ on ollut niin vähäistä, että sitä on pidetty sivutoimisena, on 

sama työ myös yrittäjänä sivutoimista. Siten oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan säilyy 

myös lakimuutoksen jälkeen.  

Päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjyyden määritelmä perustuu itsensä työllistäjän osalta 

viimekädessä TE-toimiston lausuntoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaisemat uudet 
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ohjeet pyrkivät selventämään tätä yrittäjä- ja palkansaajastatusten sisältöä ja milloin työ-

suhteen ulkopuolella itsensä työllistävän työtä on pidettävä päätoimisena ja milloin sivu-

toimisena.  

Päätoimisuus ei ole yrittäjästatusta määriteltäessä automaattista, vaan aina erikseen suo-

ritetaan arviointi, onko yritystoiminta päätoimista vai sivutoimista. Ratkaisevaa pää-

toimisuuden määrittelyssä on yritystoiminnan vaatima työmäärä. 

Työmäärää koskeva arvio voidaan perustaa työnhakijan omaan kertomaan. Sen sijaan 

yritystoiminnasta saatavilla tuloilla (tai tulojen puuttumisella) ei ole ratkaisevaa merki-

tystä arvioitaessa yritystoiminnan työllistävyyttä. Myös heikosti taloudellisesti kannattava 

tai jopa tappiollinen toiminta voi työllistää ohjaajaa siten, ettei kokoaikatyön vastaanotta-

minen työsuhteiden välillä ole mahdollista. Ohjaaja ei näin ole tosiasiallisesti työmarkki-

noiden käytettävissä työttömänä työnhakijana ja siten työmäärän ollessa suuri, ohjaajan 

voitaisiin katsoa olevan päätoiminen yrittäjä ja toimivan siten yrittäjäriskillä. 

Vastaavasti, yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi toiminnan vaatiman työmäärän 

vähäisyyden vuoksi. Mikäli ohjaajalla on ollut kokoaikatyö (tai täysipäiväinen opiskelu) 

yritystoiminnan aikana ja yritystoiminta jatkuu vastaavassa laajuudessa myös kokopäivä-

työn tai opiskelun päättymisen jälkeen, voi tämä olla osoitus yritystoiminnan sivutoimi-

suudesta. Mikäli ohjaaja työsopimuksen päättymisen jälkeen laajentaa keikkaluontoista 

toimintaansa, niin yritystoiminta voidaan taas katsoa työmäärän perusteella päätoi-

miseksi.  

Huomioitavaa on, että ”keikkatyön” vaatimien todellisten työskentelytuntien lisäksi voi-

daan katsoa myös työllistävyyteen vaikuttavana työkeikan valmistelun vaatimat tunnit, 

mikäli tällaista valmistelua esimerkiksi vaaditaan tai ohjaaja kertoo TE-toimistolle keikan 

edellyttävän tällaista valmistelua. Myös keikkajaksojen välillä suoritetut aktiiviset mark-

kinointitoimenpiteet tai muut toimet, joilla pyritään lisäämään keikkojen määrää, voivat 

vaikuttaa TE-toimiston lausuntoon siten, että yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, 

vaikka markkinointitoimenpiteet eivät todellisuudessa johtaisi suurempaan määrään työ-

tilaisuuksia. Mikäli keikkatyönä tehtävä työ halutaan pitää siis sivutoimisena 

yrittäjyytenä, tehtävä työmäärä tulisi pyrkiä rajaamaan mahdollisimman ly-

hytaikaiseksi ja aktiivisia työtä vaativia markkinointitoimenpiteitä tulisi vält-

tää. Yrittäjästatuksen pitäisi uuden ohjeistuksen mukaisesti koskea vain kutakin keikkaa 

vain sen vaatiman työskentelyajan. 

Lopuksi 

Vaikka työ- ja elinkeinoministeriön soveltamisohjeet selkiyttävätkin paljon lakimuutok-

sen yrittäjä- ja palkansaajastatuksien sisältöä sekä pää- ja sivutoimista yrittäjyyttä koske-

via rajavetoja, moni asia jää silti tulkinnanvaraiseksi ja TE-toimistojen soveltamiskäytän-

töjen varaan. Lisäksi on epäselvää, kuinka paljon aikaisempi oikeuskäytäntö lakimuutok-

sen voimaantulon jälkeen vaikuttaa tulkintoihin esimerkiksi yritystoiminnan päätoimi-

suuden tai yritystoiminnan aloittamisen ja lopettamisen osalta.  
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TEM:n soveltamisohjeet ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä:  

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/54001/42440 

 

SELO ry:n suosittelee ohjaajille seuraavaa: 

 Ellet halua yrittäjästatusta, tee työskentelyjaksoista aina kirjallinen työsopimus, joka 

selvästi täyttää työsuhteen edellytykset ja jossa työsuhteen / työn tekemisen kesto on 

tarkasti määritelty.  

 Sovi ohjaustyöstä (tai käsikirjoituksesta) maksettavaksi SELO ry:n suositusten ja 

mallisopimuksien mukaisesti pääsääntöisenä korvauksena palkkaa, jolloin myöskin 

vähenee riski, että työstä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset tulkittaisiin yrittäjätu-

lon mukaiseksi työkorvaukseksi. 

 Yritä saada tarjottu työkorvaus muutettua palkaksi. Toimeksiannon kestolla ei ole 

merkitystä, määräaikainen työsuhde voi olla hyvinkin lyhyt, vaikka tunninkin mittai-

nen. 

 Jos haluat toimia sivutoimisena yrittäjänä, tee työsopimusjaksojen välillä keikkaluon-

teisista töistä aina kirjallinen sopimus (tai sähköpostivahvistus) toimeksiantajan / 

tilaajan kanssa, jossa todelliset työpäivät tai työtunnit on tarkasti määritelty ja työs-

kentelyjaksot rajattu lyhytaikaisiksi. 

 Ollessasi työttömyysetuuksien piirissä, ole yhteydessä TE-toimistoon mahdollisuuk-

sien mukaan ennen lyhytaikaisenkin keikan vastaanottamista kysyäksesi tarkemmin, 

vaikuttaako keikan vastaanottaminen saamiisi työttömyysetuuksiin. 

 

Lisätietoja  toiminnanjohtaja Janne Pellinen  

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry 
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