Viranomainen täyttää

Dnro

SELVITYS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOLLE YRITYSTOIMINNASTA
(YKSITYINEN ELINKEINONHARJOITTAJA)
(Esimerkiksi ammatinharjoittaja ja toiminimi)

OSA A
Hakija
Hakijan nimi

Henkilötunnus

Sinun tulee antaa selvitys yritystoiminnasta TE-toimistolle työttömyysturvaoikeutesi selvittämistä varten.
Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi ammatinharjoittajia, liikkeenharjoittajia ja toiminimen
rekisteröineitä henkilöitä. Keskeistä on, että kyse on luonnollisen henkilön omissa nimissään harjoittamasta
yritystoiminnasta. Tässä lomakkeessa käytetään ilmaisuja "yrittäjä" ja "yritystoiminta" myös silloin, kun tarkoitetaan
luonnollisen henkilön omissa nimissään harjoittamaa yritystoimintaa.
Työttömyysturvajärjestelmässä yritystoiminnan harjoittamisena voidaan pitää myös työskentelyä perheenjäsenen
lukuun. Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa henkilöä. Lisäksi
perheenjäsenenä pidetään avopuolisoa ja henkilöä, joka on sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja
asuu samassa taloudessa.
Lomakkeen lopussa on tilaa vapaamuotoiselle selvitykselle. Jos sinulla on useita yrityksiä, jokaisesta yrityksestä
täytetään oma lomake.
TE-toimisto pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja. TE-toimisto voi myös edellyttää, että esität selvityksiä
ilmoittamiesi tietojen vahvistamiseksi.
1. Perustiedot
1.1 Yrityksen nimi tai henkilö, jonka nimissä yritystoimintaa harjoitetaan

1.2 Y-tunnus

1.3.1 Osoite
1.3.2 Postinumero

1.3.3 Postitoimipaikka

1.4 Puhelin

1.5 www-osoite

2. Yrittäjänä pitäminen
Valitse oikea vaihtoehto
2.1
Teen tai tein työtä omissa nimissäni olematta työsuhteessa toimeksiantajiin.
2.2

Teen tai tein työtä perheenjäseneni lukuun.

2.3

En tee tai ole tehnyt työtä omissa nimissäni tai perheenjäseneni lukuun.

Jos olet tehnyt osan saamistasi toimeksiannoista (tai vastaavista työsuorituksista) työsuhteessa ja osan yksityisenä
elinkeinonharjoittajana, valitse kohta 1 tai 2.

3.
Kerroit harjoittavasi tai harjoittaneesi yritystoimintaa omissa nimissäsi tai perheenjäsenesi lukuun. Onko tilanteesi tältä osin
muuttunut? Mainitse myös muutosten päivämäärä.
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OSA B
4. Yritystoiminnan aloittaminen
4.1 Onko kysymyksessä uusi, alkava yritystoiminta tai keskeytyneenä olleen yritystoiminnan jatkaminen?
Kyllä
Ei
Jos olet aloittanut yritystoiminnan tai jatkanut yritystoimintaasi työttömänä ollessasi, vastaa "Kyllä", vaikka yritystoiminta,
esimerkiksi toimeksianto, olisi jo päättynyt. Jos olet jo antanut TE-toimistolle selvityksen yritystoimintasi aloittamisesta, vastaa
"Ei".
4.1.1 Liittyikö tai liittyykö yritystoiminnan aloittamiseen valmistelevia toimia ja milloin valmistelu alkoi tai alkaa?
4.1.1.1

Kyllä, valmistelu alkoi tai alkaa

4.1.1.2

Ei, yritystoiminnan aloittamiseen ei liittynyt tai liity valmistelevia toimia.

4.1.2 Millaisia valmistelutoimenpiteitä yritystoiminnan aloittamiseen liittyi tai liittyy (esimerkiksi toimitilojen vuokraus tai
remontointi, erilaiset markkinointitoimenpiteet jne.)?

4.2 Milloin yrityksen tuotannollinen tai taloudellinen toiminta alkoi tai alkaa?
4.2.1

Toiminta alkoi tai alkaa

4.2.2

Toimintaa ei ole vielä aloitettu eikä ajankohta ole tiedossa.

4.3 Onko yritys merkitty tai ollut merkittynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin?
4.3.1

Kyllä, alkaen

4.3.2

Ei

4.4 Onko yritys merkitty tai ollut merkittynä ennakkoperintärekisteriin?
4.4.1

Kyllä, alkaen

4.4.2

Ei

4.5 Onko yritys merkitty tai ollut merkittynä Verohallinnon työnantajarekisteriin?
4.5.1

Kyllä, alkaen

4.5.2

Ei

5. Yritystoiminnan aikainen työhistoria ja opiskelu
5.1 Oletko työskennellyt yritystoiminnan aikana siihen liittymättömässä palkkatyössä?
Kyllä
En
Työnantaja

Työ alkoi (pvm).

Työ päättyi (pvm.)

Työsuhde
jatkuu

Työaika
(tuntia/vko)

5.2 Oletko opiskellut päätoimisesti yritystoiminnan aikana?
Kyllä
En
Oppilaitoksen nimi

Opinnot alkoivat

Opinnot päättyivät

Opinnot ovat
kesken

5.3 Onko sinulla muuta yritystoiminnan aikaista toimintaa, jonka katsot osoittavan, ettei yritystoiminta estä sinua ottamasta
vastaan kokoaikatyötä?
Kyllä, mitä
Ei
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6. Yritystoiminnan lopettaminen
6.1 Onko yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta päättynyt tai päättymässä?
6.1.1
Kyllä.
Päättymispäivä:
6.1.2
Ei
6.2 Oletko luopunut YEL-vakuutuksesta?
6.2.1
Kyllä,
vakuutuksen voimassaolon päättymispäivä:
6.2.2

En

6.2.3

Minulla ei ole ollut YEL-vakuutusta.

6.3 Kerro vapaamuotoisesti yrityksen tuotannollisen ja taloudellisen toiminnan päättymisestä. Mainitse myös, jos yritystoiminta
työllistää sinua edelleen jollakin tavalla.

7. Oman työskentelyn päättyminen tilanteessa, jossa yritystoimintaa mahdollisesti jatketaan
7.1 Onko oma työskentelysi yrityksessä päättynyt tai päättymässä esimerkiksi lomautuksen tai työkyvyttömyyden takia, vaikka
yritys jatkaa toimintaansa?
Kyllä, työskentely päättyi tai päättyy
Ei
7.2 Onko työskentelysi yrityksessä päättynyt työkykysi olennaisen alentumisen vuoksi?
Kyllä
Ei
7.2.1 Oletko saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa?
Kyllä, viimeinen sairauspäivärahapapäivä oli
En
Tässä kysymyksessä tarkoitetaan sairauspäivärahan maksamisen päättymistä enimmäisajan takia. Jos oikeutesi
sairauspäivärahaan on päättynyt jostakin muusta syystä, valitse vaihtoehto "En"
7.2.2 Onko sinulla lääkärinlausunto, jonka mukaan työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen?
Kyllä
Ei
7.2.3 Onko työkyvyttömyyseläkehakemuksesi vireillä tai hylätty?
Kyllä
Ei
7.3 Kerro täyttyvätkö seuraavat edellytykset kohdallasi.
7.3.1 Teetkö työtä toimeksiantosuhteissa samalle tai samoille toimeksiantajille näiden määräämällä tavalla?
Kyllä . 7.3.2 Toimeksiantajien lukumäärä
En
7.3.3 Onko sinulla kiinteä toimipaikka yritystoiminnan harjoittamiseen? (Omasta kodista erotettua työtilaa ei pidetä tässä
tarkoitettuna toimipaikkana.)
Kyllä
Ei
7.3.4 Onko sinulla ollut palveluksessasi viimeksi kuluneen vuoden aikana ennen työnhakijaksi rekisteröitymistä työsuhteisia
työntekijöitä?
Kyllä
Ei
7.3.5 Ovatko kaikki toimeksiantosuhteesi päättyneet?
Kyllä
Ei
Toimeksiantaja

Työ alkoi

Työ päättyi

Työ
jatkuu

Useita jaksoja
samalle
toimeksiantajalla

Merkitse tähän toimeksiantosuhteesi viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Jos et ole tehnyt tänä aikana toimeksiantoja, merkitse
tiedot viimeisimmästä toimeksiannosta. Jos olet tehnyt useita toimeksiantoja samalle toimeksiantajalle, merkitse tiedot
viimeisimmästä toimeksiannosta ja valitse kohta "Useita jaksoja samalle toimeksiantajalle".
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7.3.6 Kerro, mistä toimeksiantojen vähäisyys johtuu (esimerkiksi kysynnän vähäisyys tai kyseessä olevan alan vakiintuneet
tavat).

Jos sinulla on ollut palveluksessasi työsuhteisia työntekijöitä, kerro heidän työtehtävistään ja työsuhteiden kestosta viimeksi
kuluneen vuoden aikana.

7.4 Kuinka pitkään yritystoimintaa on mahdollista keskimäärin harjoittaa vuoden aikana luonnonolosuhteista johtuen?
Enintään kuusi kuukautta
Enemmän kuin kuusi kuukautta
7.5 Kerro yritystoiminnan harjoittamiseen vaikuttavista luonnonolosuhteista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista
(esimerkiksi ulkopuolisen työvoiman määrän kausivaihteluista). Mikä on yrityksen tyypillinen vuosittainen toimintakausi?

8. Yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen
8.1 Onko sitä yritystoimintaa, josta teet tätä selvitystä, harjoitettu kahden edellisen vuoden aikana sinun nimissäsi?
Kyllä
Ei
8.2 Kuinka kauan olet työskennellyt yrityksessä työskentelysi päättymistä edeltäneen kahden vuoden aikana?
Enintään 6 kuukautta
Enemmän kuin 6 kuukautta
En ollenkaan
Viimeksi ajalla:
8.3 Onko työskentelysi perheyrityksessä johtunut yksinomaan osallistumisesta TE-toimiston palveluihin tai opintoihin liittyvään
harjoittelujaksoon?
Kyllä
Ei
8.4 Oliko työskentelysi päättymisen syynä jokin seuraavista? (Valitse oikea vaihtoehto.)
8.4.1
Tuotantosuunnan lopettaminen
8.4.2
8.4.3

Yrityksen koko tuotantosuunnan tai toiminnan vaihtaminen
Sinut aiemmin työllistäneen toiminnan lopettaminen tai ulkoistaminen

8.4.4
mikä?
8.4.5

Muu vastaava syy,
Ei mikään edellä mainituista

8.5 Onko sinut lomautettu tuotannollisista tai taloudellisista syistä?
Kyllä
Ei
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Lomautus alkaa tai alkoi

-

Lomautus päättyy

-

Päättymispäivä on arvio
8.5.1 Onko yrityksestä irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä taikka lomautettu vuoden kuluessa vähintään yksi muu
työntekijä, joka ei ole perheenjäsenesi?
Kyllä
Ei
8.5.2 Onko sinut vakuutettu muun kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain perusteella?
Kyllä
Ei
8.6 Onko työntekosi ja palkanmaksu päättynyt yritystä kohdanneen tulipalon, luonnononnettomuuden tai vastaavan syyn takia,
mutta sinua ei ole lomautettu?
Kyllä
Ei
8.6.1 Onko yrityksessä vähintään yksi muu työntekijä, joka on samassa tilanteessa kanssasi ja joka ei ole perheenjäsenesi?
Kyllä
Ei
8.6.2 Onko sinut vakuutettu muun kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain perusteella?
Kyllä
Ei
8.7 Onko työsi yrityksessä loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen takia?
Kyllä
Ei
Jos vastasit "Kyllä", toimita TE-toimistolle kopio yrityksen tilinpäätösasiakirjoihin sisältyvistä kahdesta viimeisestä
tuloslaskelmasta ja taseesta. Jos yrityksen tilanne on heikentynyt edellisen tilikauden päättymisen jälkeen, toimita TE-toimistolle
muu laskelma yritystoiminnasta syntyvän tulon määrästä. Laskelmasta on käytävä ilmi, kuinka paljon tuloa yrityksessä syntyy
siinä työskentelevää henkilöä kohden.
8.7.1 Työskenteleekö yrityksessä muita kuin yrittäjän perheenjäseniä?
Kyllä
Ei
8.7.2 Kerro yrityksessä työskentelyn päättymisen syistä.

9. Yritystoiminnan luonnetta koskevat tiedot
9.1 Kerro yrityksen harjoittamasta toiminnasta sekä omista työtehtävistäsi yrityksessä.

9.2 Kerro, kuinka paljon yritystoiminta työllistää sinua (esimerkiksi kuinka monta tuntia päivässä, mihin kellonaikaan toiminta
ajoittuu jne.). Jos tilanne on muuttunut, kerro myös siitä.

9.3 Kerro yritystoiminnan sitovuudesta. (Esimerkiksi kuinka nopeasti voit ottaa vastaan tarjottua työtä yritystoiminnasta
huolimatta jne.)
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OSA C
10. Lisätietoja muista yritystoimintaan liittyvistä seikoista
Lisätietoja muista yritystoimintaan liittyvistä seikoista (esimerkiksi tieto starttirahan hakemisesta)?

11. Kokoaikatyön hakeminen
Haetko ja oletko valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä? (Valitse oikea vaihtoehto.)
11.1
Kyllä.
11.2
11.3

En.
En yritystoimintani aikana.

11.4

En. Saan osatyökyvyttömyyseläkettä ja haen osa-aikatyötä.

Kokoaikatyön hakeminen on työttömyysturvan saamisen edellytys. Edellytys koskee myös esimerkiksi lomautettuja. Jos saat
osatyökyvyttömyyseläkettä, riittää että haet osa-aikatyötä.

12. Allekirjoitus
Antaessani selvityksen TE-toimistolle vakuutan tiedot oikeiksi.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Tiedoksi: TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle yritystoiminnan
vaikutuksesta oikeuteesi saada työttömyysturvaa lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevana. Sinulla on
velvollisuus ilmoittaa yritystoiminnassa tapahtuvista muutoksista TE-toimistolle. Tällaisia muutoksia voivat olla
esimerkiksi yritystoiminnan laajentuminen ja työskentelyn tai koko yritystoiminnan aloittaminen uudelleen.
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