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Vakuutusoikeudelle 
 

 

Valittaja 

 

XX 

 

Valituksen kohde 

 

Työttömyysturvalautakunnan päätös asianumero XX 

 

 

Selostus asiasta 

 

Vakuutusoikeuden arvioitavana on merkittävä ennakkopäätösasia, 

jolla otetaan kantaa kulttuurialalla toimivien työosuuskuntien ase-

maan ja siihen, onko osuuskunnan ja osuuskunnan lukuun tekevän 

työntekijän välillä työsuhdetta.  

 

Mikäli vakuutusoikeus pysyttää työttömyysturvan muutoksenhakulau-

takunnan, perinteisillä työosuuskunnilla ei ole enää toimintaedellytyk-

siä. Työosuuskunnat ovat toimineet vuosikymmeniä, ja osa työttö-

myyskassoista on suosittanut henkilöitä liittymään ja toimimaan työ-

osuuskunnan lukuun.  

 

Ensiksi on tehtävä ero työosuuskunnan ja laskutuspalvelun (Eezy, 

Ukko.fi jne.) välille. Laskutuspalvelut toimivat markkinaehtoisesti, 

eikä niissä ole aitoa jäsenyyttä tai yhteisöä. XX. Kummankaan työ-

osuuskunnan jäsenet eivät ole aikaisemmin saaneet samankaltaista 

päätöstä muista työttömyyskassoista, vaan työttömyyskassat ovat 

suhtautuneet työosuuskuntiin positiivisesti jo vuosikymmenten ajan. 

 

Vaatimukset 

 

Valittaja vaatii, että: 

 

1. Ensisijaisesti XX lukuun tehdystä työstä tulisi kertyä työssäoloeh-

toa (peruste) ja hänelle tulisi maksaa ansiosidonnaista työttö-

myyspäivärahaa työttömyyskassasta 
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2. Toissijaisesti takaisinperinnästä luovutaan kohtuullisuussyistä 

(määrä) 

 

Työosuuskunnan työnantaja-asemasta 

 

Työttömyysturvalaissa ei määritellä palkansaajaa. Työttömyyskassa-

lain 2 luvun 3 § mukaan palkkatyöntekijänä pidetään sellaista pal-

kansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle teh-

tävästä työstä saatavaan palkkatuloon.  

 

Työministeri Lauri Ihalainen on ottanut kantaa työosuuskuntien ase-

masta maan hallituksen puolesta eduskunnan puhemiehelle vastauk-

sella 9.10.2013 KK 820/2013 vp. (Liite 1) 

 

Vastauksessa Ihalainen on todennut, s. 3: ”Perinteisissä työosuus-

kunnissa työtä tehdään osuuskunnan lukuun. Työn suorittaja on 

yleensä työsuhteessa osuuskuntaan, joka sopii työsuoritusten teke-

misestä työn teettäjän kanssa. Työosuuskunnille tehtyä työtä arvioi-

daan yleensä työttömyysturvalain työsuhteessa tehtyä työtä koske-

vien säännösten perusteella. Jos työosuuskunnassa on vähemmän 

kuin seitsemän jäsentä, heitä pidetään työttömyysturvajärjestel-

mässä yrittäjinä. Työ- ja elinkeinoministeriön tietoon ei ole tullut työ-

osuuskuntiin liittyviä soveltamisongelmia.” 

 

Tästä huolimatta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on to-

dennut lainsäätäjän tahdon vastaisesti, ettei työosuuskunnan jäsen-

määrällä ole merkitystä työttömyysturvalain soveltamisessa. 

 

Ihalainen on täsmentänyt vastauksessa, s. 4: ”Sovitellun työttö-

myysetuuden maksaminen edellyttää työsuhteessa tehdyn työn 

osalta, että työnantaja seuraa työntekijän työaikaa. Asian selvittämi-

nen kuuluu työttömyysetuuden maksajan toimivaltaan eikä TE-toi-

misto ota asiaan kantaa. Jos työnhakijan oikeutta työttömyysetuu-

teen arvioidaan työttömyysturvalain yrittäjiä tai omassa työssä työl-

listyviä koskevien säännösten mukaan, sovitellun työttömyysetuuden 

maksaminen ei edellytä, että työn suorittajan työaikaa seurataan.” 

 

Ihalainen on lainsäätäjänä ja hallituksen edustajan vahvistanut jo 

vuosikymmeniä jatkuneen käytännön, jonka mukaan työssäoloehtoa 

kertyy työosuuskunnassa, jos se valvoo jäsentensä työaikaa. Siten 

työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut 

eivät perustu työttömyyskassakäytäntöön tai lakiin. 

 

Valituksen kohteena olevan Erton työttömyyskassan verkkosivujen 

mukaan: ”Työosuuskunnille tehtyä työtä arvioidaan yleensä työttö-

myysturvalain työsuhteessa tehtyä työtä koskevien säännösten pe-

rusteella. Jos työosuuskunnassa on vähemmän kuin seitsemän jä-

sentä, heitä pidetään työttömyysturvassa yrittäjänä.” (Liite 2) 

 

Toisen suuren IAET-työttömyyskassan verkkosivujen mukaan: ”Mi-

käli osuuskunta itse tarjoaa palveluita, eli harjoittaa liiketoimintaa, 
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voidaan tällaisessa osuuskunnassa työllistyminen katsoa työsuh-

teeksi, joka kerryttää työssäoloehtoa.”  (Liite 3) 

 

Kuten ministeri Ihalaisen vastauksesta käy ilmi, työssäoloehdon ker-

tymiseen tulisi riittää se, että osuuskunta valvoo jäsenensä työaikaa 

ja harjoittaa liiketoimintaa. 

 

Muut työsuhdetta tukevat seikat 

 

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan lausunnosta ei käy 

ilmi, mihin seikkoihin se on perustanut päätöksensä. Päätöksestä ei 

käy ilmi, miksi kysymys ei ole työsuhteisesta työstä. 

 

1. Kirjallinen työsopimus 

 

Osuuskunta XX ja valittaja ovat tehneet työsopimuksen, ja työtä on 

tehty vuodesta 2008 alkaen. Kirjallinen työsopimus on uudistettu 

vuonna 2013. Työsuhteeseen on sovellettu Erton työehtosopimusta. 

 

2. Työnvälitys 

 

Työtä on tehty ensi sijassa osuuskunnan lukuun. Osuuskunta markki-

noi työtä ulkopuolisille muun muassa verkkosivujen kautta ja välittää 

työmahdollisuuksia osuuskunnan jäsenille.  

 

3. Työajan seuraaminen sekä johdon ja valvonnan alaisuus 

 

Osuuskunta XX on seurannut ja valvonut valittajan työaikaa kuukau-

sittain (Liite 4). Kuten asiantuntijatyössä, kulttuuri- ja käännösalalla 

toimivan henkilön työsuoritteen jatkuva valvonta ei myöskään ole to-

teutettavissa niin, että työnantaja olisi antamassa jatkuvasti suori-

tusohjeita työnsuorittajalle. Kulttuuri- ja käännöstyö perustuu usein 

henkisen pääoman tuotteeseen, jota ei voi ohjata samalla tavalla 

kuin teollisuustyössä. 

 

Työoikeudessa riittävänä elementtinä on pidetty sitä, onko työnanta-

jalla mahdollisuus valvoa ja johtaa työtä. Tässä tapauksessa Osuus-

kunta XX olisi voinut kieltäytyä työn teettämisestä tai puuttua työ-

suorituksen laatuun. 

 

4. Valittaja tekee työtä osuuskunnan laitteilla 

 

Valittaja tekee työtä osuuskunnan laitteilla ja tietokoneilla. Osuus-

kunta omistaa työvälineet, eivätkä ne ole valittajan omaisuutta.  

 

5. Esteetön lausunto 

 

TE-palvelut on antanut esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon 

asiasta. Lausunnon mukaan työttömyysetuuksien maksamiselle ei ole 

työvoimapoliittisia esteitä (Liite 5). Työttömyysturvalain 11 luvun 4 § 

mukaan työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle työvoima-
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poliittisen lausunnon. TE-toimiston käsittely perustuu suulliseen käsit-

telyyn, joten sillä on paremmat edellytykset tutkia asiaa kuin työttö-

myyskassalla. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävästä työttömyys-

turvajärjestelmän toimeenpanossa 31.12.2015: 

 

 
TE-toimiston työvoimapoliittisissa ohjeissa on katsottu, että työosuus-

kuntien lukuun tehtävässä työssä kysymys ei ole yrittäjätyöstä tai 

omassa työssä työllistymisestä. Ohjeissa on haluttu pitää työosuus-

kunnat erillään markkinaehtoisesti toimivista laskutuspalveluista XX 

Laskutuspalvelut eroavat työosuuskunnista niin, ettei niissä ole yhtei-

söä, joka muodostuu osuuskunnan jäsenistä ja jonka lukuun työtä teh-

dään. Laskutuspalvelut pyrkivät voiton maksimoimiseen, eikä kysy-

myksessä ole aito työsuhde. Sen sijaan työosuuskunta muodostaa 

työyhteisön, jolla on yhteinen tarkoitus. 

 

Työttömyysturvalakia tulkitsevan työ- ja elinkeinoministeriön mu-

kaan työosuuskuntien lukuun tehtävän työn ei ole katsottu olevan 

ns. yrittäjä- tai omaa työtä.  

 

Nyt valittaja saa työmarkkinatukea Kansaneläkelaitokselta, mutta 

hän ei ole oikeutettu samaan työttömyysetuuksia Erton työttömyys-

kassasta, vaikka molempien maksajien kuuluisi soveltaa työttömyys-

turvalakia samalla tavalla.  

 

Jos TE-toimisto olisi katsonut, että kyseessä olisi ollut edes sivutoi-

misesti yrittäjänä tai omassa työssään työllistyvä henkilö, työvoima-

poliittisessa lausunnossa olisi ollut merkintä asiasta. TE-toimisto ei 

kuitenkaan ole tehnyt sellaista tulkintaa vaan on katsonut, että kysy-

mys on osa-aikaisesta työsuhteisesta työstä. 

 

6. Sosiaali- ja eläkekulujen maksaminen 

 

Työosuuskunta maksaa työntekijän työeläkkeen ja pidättää palkasta 

ennakonpidätyksen, jonka se tilittää eteenpäin verottajalle. Työnteki-

jän eläkelain mukaan työntekijän työeläkettä ei voi maksaa muun 

kuin työsuhteisen osalta. Eläketurvakeskuksella ei ole ollut huomaut-

tamista työosuuskuntien jo vuosikymmeniä jatkuneeseen toimintaan. 

 

Toissijainen vaatimus (määrä) 
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Mikäli vakuutusoikeus katsoo, ettei Osuuskunta xx ja valittajan välillä 

ole ollut työsuhdetta, takaisinperinnästä tulee luopua.  

 

Työttömyysturvalain 11 luvun 10 § mukaan: ”Takaisinperinnästä voi-

daan luopua joko kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuul-

liseksi eikä työttömyysetuuden aiheeton maksaminen ole johtunut 

etuuden saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai 

jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.” 

 

Valittaja on voinut perustellusti uskoa, että hänellä on oikeus saada 

ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, kun otetaan huomioon työt-

tömyyskassojen tiedotteet asiasta sekä työministeri Ihalaisen vas-

taus eduskunnalle. Työosuuskunnat ovat toimineet vuosikymmeniä 

samoilla periaatteilla kuin Osuuskunta xx. Näin ollen valittajalla ei ole 

ollut lainkaan vilpillistä mieltä asiassa, ja työttömyyskassan tulkinta 

on ennalta-arvaamaton. 

 

LIITTEET 

 

Liite 1 - Työministeri Ihalaisen vastaus eduskunnan puhemiehelle KK 

820/2013 vp 

Liite 2 – IETA-työttömyyskassan tiedote työosuuskunnista 

Liite 3 – Erton työttömyyskassan tiedote työosuuskunnista 

Liite 4 – Esimerkki työajan valvonnasta ja työaikaraportista 

Liite 5 – Työsopimus XX ja valittajan välillä 

Liite 6 – Työvoimapoliittinen lausunto 

Liite 7 – Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätös 

Liite 8 – Valtakirja 

Liite 9 – Osuuskunta XX asiassa 

  

 

 

Helsingissä 1.6.2016 

 

XX asiamiehenä 

 

 

 

Jussi Salokangas 

Luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies, OTM 
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