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Tiivistelmä 
 

Vuoden 2019 aikana työmarkkinatukea maksettiin 282 200 työttömälle työnhakijalle. 

Pandemia on lisännyt saajien määrää jonkin verran vuoden 2020 aikana. 

Joulukuussa 2020 Työmarkkinatukea sai noin 191 200 työtöntä työnhakijaa. Saajat 

ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Karkeasti heidät voi jakaa kahteen ryhmään: 

Työmarkkinoilla oleviin nuoriin, joilla ei vielä ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, ja 

työttömyyspäivärahalta enimmäisajan täyttymisen vuoksi työmarkkinatuelle 

siirtyneisiin työttömiin. Tarkemmassa tarkastelussa työmarkkinatuen saajissa voidaan 

tunnistaa erilaisia ryhmiä. Sama henkilö voi kuulua myös useampaan ryhmään. 

• Nuoret aikuiset alle 30-vuotiaat työttömät 

• Aikuiset 30–55-vuotiaat työttömät 
• Yli 55-vuotiaat työttömät 
• Maahanmuuttajataustaiset työttömät 
• Pitkäaikaistyöttömät 

• Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat työttömät 
• Osatyökykyiset työttömät 

Pitkäaikaistyöttömyyden syitä on tutkittu paljon. Keskeiset syyt työttömyyden 

pitkittymiseen on tunnistettu ja niihin haetaan ratkaisuja muun muassa 

valmisteltavana olevalla, uudella työvoimapalvelumallilla, jonka odotetaan tulevan 

voimaan 1.1.2022 lukien. Työmarkkinatuen saajien kohdalla palvelumalliin liittyvät 

henkilökohtainen palvelu, palvelutarpeen arviointi, tiivis yhteydenpito työttömään 

vastaavat niihin haasteisiin, joita työmarkkinatuen saajilla on tällä hetkellä. 

Työmarkkinatuen saajien suuren määrän vuoksi nopeita muutoksia 

pitkäaikaistyöttömien määrässä ei kuitenkaan voida olettaa tapahtuvan. 

Pitkäaikaistyöttömyyttä ja työttömien työ- ja toimintakykyongelmia voidaan 

ennaltaehkäistä aikaistamalla ja lisäämällä työmarkkinatuen saajien työ- ja 

toimintakyvyn arviointia. Sen perusteella työttömiä voidaan ohjata oikeiden 

palveluiden kautta työmarkkinoille ja näin vähentää ongelmien kroonistumista ja 

työkyvyttömyyttä. Myös monialaista yhteispalvelua tulisi lisätä, sekä laajentaa 

yhteispalvelussa käytettävää asiantuntemusta nuoriso- ja koulutuspalveluiden 

asiantuntemuksella. 
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Osa työttömistä tarvitsee nykyisten työvoimapalveluiden sijasta yksilöllisiä, 

räätälöityjä palveluita. Erityisesti ammatillisen kuntoutuksen palveluita tulisi kehittää 

pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten tarpeita varten. Myös kuntouttavan 

työtoiminnan palveluita tulisi edelleen kehittää niin, että ne tukisivat työhön, 

työvoimapalveluihin ja koulutukseen siirtymistä.  

Työmarkkinatuen saajien oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan täsmentää siten, että 

aktiivinen työnhaku ja sitä tukevat palvelut, sekä toimeentuloturva liittyisivät nykyistä 

kiinteämmin toisiinsa. 

Pitkällä tähtäimellä työmarkkinatukea tulisi kehittää osana työttömyysturvan 

kokonaistarkastelua. Yhtenä mahdollisuutena olisi kehittää pitkään työmarkkinatukea 

tai työttömyyden ajalta maksettua toimeentulotukea saaneille työttömyysturvasta 

irrallaan oleva tukimuoto. Tuen maksamisen edellytys olisi osallistuminen henkilölle 

räätälöityihin palveluihin.  
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1 Toimeksianto 
 

Hallitus on vuoden 2020 budjettiriihessä kirjannut 

tavoitteeksi työllisyysasteen parantamisen työttömyysjaksoja lyhentämällä. Osana 

työtä tarkastellaan työmarkkinatuen uudistamista 

ja siihen kytkeytyen työnhakijan tarkoituksenmukaisten palveluiden turvaamista.   

Työmarkkinatuen saajat ovat erittäin heterogeeninen ryhmä, joiden kiinnittyminen työ-

markkinoihin vaihtelee ja joiden palvelutarpeet ovat erilaiset. Ryhmittely saattaisi 

auttaa sen hahmottamiseksi, millaisia ryhmiä työmarkkinatuen saajissa on ja 

millaisilla muutoksilla sekä kohdennetulla palveluvalikoimalla olisi mahdollista 

vaikuttaa ryhmien työllistymismahdollisuuksiin.    

Tässä selvityksessä on tavoitteena tehdä ehdotuksia työmarkkinatuen kehittämis-

vaihtoehdoista, joiden pohjalta työmarkkinatuen vaihtoehtoja voitaisiin mallintaa siten, 

että työmarkkinatuki ja siihen liittyvät palvelut osaltaan lyhentäisivät 

työttömyysjaksoja edistämällä etuudensaajien mahdollisuuksia työllistyä tai päästä 

tarpeellisten palveluiden piiriin. 

 

2 Työmarkkinatuen pääpiirteet 
 

2.1. Työmarkkinatuen tavoitteet 
 

Työmarkkinatuen tarkoitus on turvata perustoimeentulo työttömälle työnhakijalle, joka 

ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla tai on saanut työttömyyspäivärahaa 

enimmäisajan. Toimeentulon turvaaminen parantaa työnhakijan mahdollisuuksia 

hakea työtä ja parantaa hänen edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille. 

Työmarkkinatukilainsäädäntö tuli voimaan 1.1.1994 lukien. Työmarkkinatukeen 

sovelletaan pääosin samoja säännöksiä kuin työttömyyspäivärahaan ja tuki kuuluu 

työttömyysturvakokonaisuuteen. 

 

2.2. Oikeus työmarkkinatukeen  
 

Työmarkkinatukeen on oikeus työttömällä, joka ei täytä työssäoloehtoa tai joka on 

saanut perus- tai ansiopäivärahaa enimmäisajan. Työmarkkinatukea saa 17–64-

vuotias työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut kokoaikatyötä hakeva työtön, joka on 
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työmarkkinoiden käytettävissä. Tietyissä tilanteissa työmarkkinatukea voidaan 

maksaa myös 65–67-vuotiaalle.  

 

Ammatillista koulutusta vailla olevien nuorten oikeutta työmarkkinatukeen on 

rajoitettu. 17-vuotias voi saada työmarkkinatukea vain, jos hänellä on ammatillinen 

koulutus tai hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. 18–24-vuotiaalla on 

oikeus työmarkkinatukeen, jos  

• hänellä on ammatillinen koulutus,  

• hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun 

• hän ei ole kieltäytynyt työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamasta työstä tai 

koulutuksesta 

• hän ei ole kieltäytynyt hänelle soveltuvasta ammatillisesta koulutuksesta, 

keskeyttänyt tällaista koulutusta tai jättänyt hakeutumatta tällaiseen koulutukseen. 

Koulutukseen hakeutumisvelvollisuus koskee vain syyslukukaudella alkavia 

opintoja.  

 

Työmarkkinatukea maksetaan omavastuuajan täyttymisen jälkeen. Omavastuuaika 

on viisi arkipäivää. Omavastuuaikaa ei edellytetä, jos henkilön oikeus 

työmarkkinatukeen alkaa välittömästi työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä. 

Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu. Jos työttömällä ei ole ammatillista 

koulutusta, hän voi saada työmarkkinatukea vasta 21 viikon odotusajan jälkeen. 

Käytännössä odotusaikaa ei usein aseteta näin pitkänä, koska odotusajasta voidaan 

vähentää hakijan aikaisempaa työmarkkinoilla oloa. Muun muassa aiempi työskentely 

tai työttömyysetuuden saaminen voi vähentää odotusaikaa. Työllistymistä edistävän 

palvelun ajalta työmarkkinatukea voidaan maksaa odotusajasta huolimatta.  

 

Työstä, tai työllistymistä edistävästä palvelusta tai koulutuksesta kieltäytyminen tai 

työstä eroaminen voi johtaa työmarkkinatuen menettämiseen määräajaksi. 

Korvauksettoman määräajan pituus vaihtelee tilanteittain. Työ- ja elinkeinotoimisto 

voi evätä työnhakijan oikeuden työmarkkinatukeen myös toistaiseksi asettamalla 

hänelle työssäolovelvoitteen.   

 
 
 
 
 



7 
 

2.3. Työmarkkinatuen määrä.  
 

Työmarkkinatukea maksetaan sekä työttömyysajalta että työllistymistä edistävien 

palvelujen ajalta. Täysimääräinen työmarkkinatuki on 33,78 euroa päivässä (vuoden 

2021 taso). Ilman korotuksia työttömyysetuuden määrä on keskimäärin 726 euroa 

kuukaudessa (21,5 x 33,78 e). Sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa (myös 

arkipyhiltä) ja se on veronalaista tuloa. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta 

työttömyysetuuteen voidaan maksaa korotusosa enintään 200 päivältä. Korotusosa 

on 4,80 euroa päivässä, jolloin työmarkkinatuen määrä voi olla 827 euroa 

kuukaudessa. Huollettavana olevista lapsista maksetaan lapsikorotus. 

 

Työmarkkinatukea voidaan maksaa osittain työttömälle henkilölle, esimerkiksi osa-

aikaista työtä tekevälle työnhakijalle. Tällöin tuki maksetaan soviteltuna. Sovitellun 

työttömyysetuuden suojaosa on 300 euroa kuukaudessa (väliaikaisesti 500 euroa 

kuukaudessa 31.3.2021 asti) tai 279 euroa neljässä viikossa. Sen verran voi ansaita 

ilman, että ansiot vähentävät työmarkkinatuen määrää. Suojaosan ylittävältä osalta 

jokainen palkkana maksettu euro vähentää tukea 50 senttiä. Myös osa omista 

sosiaalietuuksista voi pienentää työmarkkinatukea.  

 

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työvoima-

koulutus, työttömyysturvaetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, työkokeilu ja kuntien 

järjestämä sosiaalihuollon palvelu kuntouttava työtoiminta. Näiden palvelujen ajalta 

työmarkkinatukeen maksetaan myös kulukorvauksia 9 euroa päivässä, joka on 

verotonta tuloa.  

 

 

2.4 Tarveharkinta 
 

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että sen saaja on taloudellisen tuen 

tarpeessa. Jos hakijalla on tuloa työttömyysajalta, taloudellisen tuen tarve vähenee ja 

täyden työmarkkinatuen määrää alennetaan vastaavassa suhteessa. Ilman 

tarveharkintaa työmarkkinatukea voidaan maksaa, jos työnhakija osallistuu 

työllistymistä edistävään palveluun tai jos hän on täyttänyt 55 vuotta ja on työttömäksi 

joutuessaan täyttänyt työssäoloehdon. 



8 
 

Työmarkkinatuen tarveharkinnassa otetaan huomioon työmarkkinatuen saajan omat 

tulot kokonaisuudessaan. Koska tuen saajan työttömyysaikaiset ansiotulot 

sovitellaan, tarveharkinnassa huomioon otettavia omia tuloja ovat lähinnä 

pääomatulot. Tarveharkinnassa huomioidaan kaikki tulot niiden lähteestä tai 

veronalaisuudesta riippumatta, lukuun ottamatta erikseen etuoikeutetuiksi säädettyjä 

tuloja. Myös ulkomailta maksetut tulot huomioidaan.  

Huoltovelvollisen henkilön täysimääräisen työmarkkinatuen kuukautta kohden 

lasketusta määrästä vähennetään 50 prosenttia siitä tulojen osasta, joka ylittää 1 044 

euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 130 eurolla kuukaudessa jokaisen 

huollettavan, alle 18-vuotiaan lapsen osalta. Perheettömällä henkilöllä vähennetään 

vastaavasti 75 prosenttia siitä tulojen osasta, joka ylittää 311 euroa kuukaudessa. 

Kaikkia tuloja ei oteta huomioon tarveharkinnassa. Näitä tuloja ovat esimerkiksi 

lapsilisä, asumistuki ja toimeentulotuki. Tietyt sosiaalietuudet pienentävät 

työmarkkinatukea. Jos henkilön työmarkkinatukea vähentävät sekä tulot että 

sosiaalietuudet, työmarkkinatuen suuruus määräytyy sen vaihtoehdon mukaan, 

kummasta jää maksettavaksi määrältään pienempi työmarkkinatuki.  

Työmarkkinatuki maksetaan osittaisena henkilölle, joka asuu vanhempiensa 

taloudessa, eikä ole täyttänyt työssäoloehtoa. Työmarkkinatuki maksetaan 

vanhempien taloudessa asumisesta huolimatta täysimääräisenä ajalta, jona henkilö 

osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Työmarkkinatukea ei ositeta 

myöskään, jos vanhempien yhteenlasketut tulot ovat enintään 1 781 euroa 

kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 106 eurolla jokaista hakijan vanhempien 

taloudessa asuvaa huollettavaa, alle 18-vuotiasta lasta kohden. Vanhempien tuloina 

huomioidaan kaikki tulot niiden lähteestä tai veronalaisuudesta riippumatta, lukuun 

ottamatta erikseen etuoikeutetuiksi säädettyjä tuloja. Jos vanhempien yhteenlasketut 

tulot ylittävät 1 781 euroa kuukaudessa, hakijan täysimääräisestä työmarkkinatuesta 

vähennetään 50 prosenttia tulorajan ylittävistä tuloista. Työmarkkinatukena 

maksetaan kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia siitä työmarkkinatuesta, johon 

henkilö muutoin olisi oikeutettu. 
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2.5 Suomessa asuminen 
 

Työmarkkinatuki on Euroopan unionin sosiaaliturvan koordinointiasetuksen1 mukaan 

niin kutsuttu erityinen maksuihin perustumaton rahaetuus, jossa on piirteitä sekä 

sosiaalivakuutusperusteisesta sosiaaliturvasta, että sosiaalihuollosta. Sen vuoksi 

työmarkkinatukea maksetaan vain Suomessa asuvalle henkilölle, eli se ei ole maasta 

vietävä tuki toisin kuin työttömyyspäiväraha. 

Henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalainen, ei ole oikeutta työmarkkinatukeen, jos 

hänellä on oikeus ansiotyöhön tilapäisen oleskeluluvan perusteella. 

 

 

2.6 Muut säännökset 
 

Työmarkkinatuen saamisedellytykset vastaavat pääosin työttömyyspäivärahan 

saamisedellytyksiä. Kuten työttömyyspäivärahaan, työmarkkinatukeen sovelletaan 

työttömyysturvalain säännöksiä. 

• etuuden saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä  

• työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä  

• etuuden saamisen yleisistä rajoituksista 

• sovitellusta ja vähennetystä työttömyysetuudesta 

• työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavasta etuudesta 

• toimeenpanosta  

• muutoksenhausta 

• tietojen saamisesta ja luovuttamisesta.  

 

2.7 Rahoitus 
 

Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana 

henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 

päivää. 

                                                           
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:O 883/2004, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
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Sen jälkeen valtio ja työmarkkinatuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta 

maksetun työmarkkinatuen puoliksi sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle 

on maksettu työmarkkinatukea 1 000 päivää. Sen jälkeen kotikunnan rahoitusosuus 

suurenee 70 prosenttiin. 

Työmarkkinatuen 300 maksupäivän laskeminen alkaa uudelleen alusta sen jälkeen, 

kun henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan 

täyttymisen jälkeen uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen. 

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettu työmarkkinatuki sekä siihen 

liittyvä lapsikorotus ja korotusosa rahoitetaan aina valtion varoista, eikä niiden ajalta 

maksettua työmarkkinatukea lasketa mukaan työmarkkinatuen 300 ja 1 000 

maksupäivään. 
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3 Mitä tiedämme työmarkkinatuen saajista2 
 

Vuoden 2019 aikana työmarkkinatukea maksettiin kaikkiaan 282 200 henkilölle, mikä 

oli noin 14 300 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. Tammikuussa 2020 

työmarkkinatuen saajia oli 179 700 henkilöä.  Vuoden 2020 aikana työmarkkinatuen 

saajien määrä on kasvanut jonkin verran Covid-19 pandemian seurauksena. 

Joulukuussa 2020 työmarkkinatuen saajia oli 191 200.  

 

Naisia työmarkkinatuen saajista oli 85 500 (48 %) ja miehiä 94 100 (52 %). Saajista 

alle 25-vuotiaita oli 21 600 (12 %) ja yli 55-vuotiaita 30 400 (17 %). Lukumääräisesti 

eniten tuen saajia oli nuorten aikuisten 25–34-vuotiaiden joukossa noin 46 900 (26 

%). 

 

Työmarkkinatuen saajista yksin asuvia oli 72 600 (40 %), lapsiperheitä 50 100 (28 

%), parisuhteessa eläviä 45 200 (25 %) ja saajalla lapsi 11 600 (7 %). 

 
Kuva 1. Työmarkkinatuen saajat ikäryhmittäin 

 
Lähde: Kela 

 
Työttömien työhistorian perusteella suurimmat työmarkkinatukea saavat 

ammattiryhmät tulevat erilaisista asiantuntijatehtävistä noin 26 %, palvelu- ja 

myyntialalta noin 24 % sekä rakennus- ja siihen liitännäisiltä aloilta noin 20 %. 

Työmarkkinatuen saajat muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän, joiden tilanne ja 

palvelutarve vaihtelee suuresti. Saajat voidaan karkealla tasolla jakaa kahteen 

ryhmään: Nuoret työmarkkinoille tulevat työttömät sekä työttömyyspäivärahalta 

työmarkkinatuelle siirtyvät. Nuoret osallistuvat yleensä aktiivisesti työllistämistä 

edistäviin palveluihin ja etenevät nopeasti joko työhön tai opintoihin. Heille työttömyys 

                                                           
2 Tiedot perustuvat Kelan tilastoselvitykseen 29.1.2021 
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on välivaihe opintojen ja työpaikan löytymisen välillä. Työttömyyspäivärahalta 

työmarkkinatuelle siirtyvät työttömät ovat selkeästi iäkkäämpiä, ja osa heistä ei ole 

ollut työssä vuosiin.  

 

3.1 Nuoret alle 30-vuotiaat 
 

Nuoria alle 25-vuotiaita on työmarkkinatuen saajissa noin 12 prosenttia (noin 21 600) 

ja alle 30-vuotiaita noin 45 000 (25 %).  Koulutetut nuoret työllistyvät yleensä melko 

nopeasti. Työllistymistä tuetaan erilaisten työvoimahallinnon tukitoimenpitein. 

 

Kuva 2. Tukitoimenpitein työllistetyt alle 30-vuotiaat nuoret. 

 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 

Nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta, työllistyvät huonommin ja heidän 

työllisyysasteensa on selvästi alhaisempi koko tulevan työuran ajan kuin ammatti-

tutkinnon suorittaneilla. Nuorisotyöttömyyden taustalla on monia syitä. Koulutuksen 

puute ja työllistymistä estävät terveys- ja päihdeongelmat ovat yleisimmät syyt. 

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi. 

Mielenterveysongelmien ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi eläkkeellä on noin 1,3 

prosenttia nuorista alle 24-vuotiaista. Lukuun sisältyvät sekä toistaiseksi myönnetyt 

eläkkeet, että määräaikaiset kuntoutustuet. 

Osatyökyisten (esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat) työllistymisaste on viime 

vuosina laskenut. Määrän kehitys kuvaa paitsi työllistymistä myös sitä, kokevatko 

osatyökykyiset työnsaantimahdollisuutensa sellaiseksi, että heidän kannattaa 

rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi.  
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Työvoiman ulkopuolella oli vuonna 2019 arviolta 293 000 alle 24-vuotiasta nuorta. 

Luvussa ovat mukana opiskelijat, eläkkeensaajat, kotiäidit, asevelvollisuutta 

suorittavat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Peruskoulun jälkeen ilman 

koulutuspaikkaa jääviä nuoria on viime vuosina ollut alle 2 000 nuorta vuodessa ja 

opintonsa keskeyttäneitä 5,4 prosenttia opiskelijoista. Heillä on riski jäädä kokonaan 

opintojen ja työelämän ulkopuolelle. 

Työvoiman ja opintojen ulkopuolella olevista ei ole täsmällistä tietoa. Suomen NEET-

nuorten määräksi on arvioitu viime vuosina noin 10 prosenttia 16–25-vuotiaista 

nuorista. Nuorten palveluissa on otettava huomioon muun muassa, että NEET-

nuorista viidennes käyttää psyykenlääkkeitä ja 35 prosenttia on toimeentulotuen 

piirissä, joten tavanomaiset työllisyyden edistämisen palvelut ja -tuki eivät tavoita 

näitä nuoria. 

 

3.2 Aikuiset 30–54-vuotiaat 
 

Työttömissä 30–54-vuotiaissa on sekä niitä, joilla on ainakin tukitoimien avulla 

kohtuulliset työllistymisedellytykset, että niitä, jotka tarvitsevat paljon tukea omaan 

tilanteeseensa. Joukossa on huomattava määrä osatyökykyisiä. 

Tässä ikäryhmässä huomio kiinnittyy alle 35-vuotiaisiin, joista 12 prosenttia on saanut 

yli 1 000 päivää (vähintään 4 vuotta työttömänä) työmarkkinatukea ja 20 prosenttia yli 

500 päivää tukea. Heillä ei ole joko lainkaan, tai hyvin vähän työhistoriaa. He ovat 

olleet käytännössä koko aikuisikänsä työttömänä. Yli 500 ja 1 000 päivää 

työmarkkinatukea saaneita on alle 35-vuotiaiden joukossa yhteensä noin 15 000.  

Työmarkkinatukea 300–999 päivää saaneiden määrissä ei ole merkittävää eroa eri 

ikäryhmien välillä. Yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saavien määrä kasvaa 

vanhemmissa ikäryhmissä.  

 

3.3 Yli 55-vuotiaat 
 

Tuensaajista yli 55-vuotiaita on noin 30 400 (17 %). Yli 55-vuotiaiden työllistymis-

mahdollisuudet ovat heikommat kuin nuoremmilla ikäluokilla, vaikka heillä ei olisi 

työkykyyn tai ammatillisiin taitoihin liittyviä esteitä.  
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PTT3 on tutkinut ikääntyneiden, yli 55-vuotiaiden työttömyyttä. Tutkimuksen mukaan 

ikääntyneistä työttömistä (55 vuotta täyttäneet) puolella työkyky on erinomainen tai 

hyvä. Neljäsosalla työkyky on huono. Ikääntyneiden työttömien työhalukkuus on 

selvästi alhaisempi kuin muiden ikäluokkien. Hieman yli puolet ikääntyneistä 

työttömistä haluaa työhön. Työmotivaatio laskee voimakkaasti työttömyyden 

kestettyä yli kaksi vuotta. Sen jälkeen sekä työkyky, että työmotivaatio olivat 

heikentyneet selvästi.  

Yli 55-vuotiaissa työmarkkinatuen saajissa yli 500 ja yli 1 000 päivää 

työmarkkinatukea saaneita oli 67 prosenttia. 

 

3.4 Työttömyyden kesto  
 

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston4 mukaan marraskuun lopussa 2020 yli 

vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 85 300, mikä on 24 

200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 51 100 ja 

naisia 34 200. Miesten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 14 400:lla (39 %) ja 

naisten 9 700:lla (40 %). Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 

pitkäaikaistyöttömistä oli 34 900, mikä on 6 600 enemmän kuin vuosi sitten.  

Pitkäaikaistyöttömien joukossa on paljon työmarkkinatuen saajia, joille 

työttömyydestä on tullut pysyvä tilanne. Tuensaajista 75 100:lla (42 %) tukipäivien 

kertymä oli alle 300 päivää.  Heidän joukossaan on kuitenkin myös niitä, jotka ovat 

siirtyneet päivärahalta työmarkkinatuelle, ja jotka ovat olleet työttömänä yli kaksi 

vuotta. Yli 500 päivää (noin kaksi vuotta) ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea 

saaneita oli noin 82 000 (45 %). Työmarkkinatuen saajissa on paljon useita vuosia 

työttömänä olleita.  

Työmarkkinatuen kertymä jakautuu seuraavasti   

• alle 300 päivää  75 100 tuensaajaa (42 %) 
• 300–499 päivää 22 700 tuensaajaa (13 %) 
• 500–999 päivää 34 700 tuensaajaa (19 %) 
• yli 1 000 päivää 47 300 tuensaajaa (26 %) 

 

                                                           
3 Laiho, Veera & Happonen, Anneli & Latvala, Terhi & Rämö, Anna-Kaisa. Erityisryhmien työkyky – 
Työttömät ja vammaiset. Pellervon taloustutkimus PTT raportteja 225 
4 Työllisyyskatsaus joulukuun 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö. 
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Kuva 3. Työmarkkinatuen saajat keston mukaan jaoteltuna  

 

Lähde: Kela 

 

Tukipäivien kestossa on suurta vaihtelua iän ja sukupuolen mukaan. Tukipäivien 

määrä kasvaa vanhemmissa ikäryhmissä. Nuorilla alle 25-vuotiailla tukipäivien 

kertymä on alle 300 päivää 79 prosentilla, ja 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä 53 

prosentilla. Yli 55-vuotiden ikäryhmässä yli 1 000 päivää tukea saaneita oli 45 

prosenttia ja yli 500 päivää tukea saaneita noin 65 prosenttia (sisältää 1 000 päivää 

tukea saaneet). Pisimpään työttömänä olleiden määrää on vähentänyt 60-vuotta 

täyttäneiden yli viisi vuotta työttömänä olleiden mahdollisuus saada eläketukea 

vanhuuseläkkeen alkamiseen tai 65-vuoden iän täyttämiseen asti.  

 

Kuva 4. Tukipäivien kertymä ikäryhmittäin 

 

Lähde: Kela 

 

Miehillä pitkäaikainen työmarkkinatuen saaminen on yleisempää kuin naisilla. 

Naisista yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 22 prosenttia, kun miehistä 30 

prosenttia oli saanut tukea yli 1 000 päivää. Vastaavasti naisilla alle 300 päivää tukea 
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saaneita oli noin 45 prosenttia, kun vastaava luku miehillä oli 39 prosenttia. Eroa 

selittänee naisten työllistyminen palvelualoille sekä hoito- ja hoiva-aloille, jossa on 

tarjolla lyhytaikaisia ja osa-aikaisia töitä. 

 
Kuva 5. Työmarkkinatuen kesto sukupuolen mukaan. 
 

 

Lähde: Kela 

 

Työmarkkinatuen saajista 21 prosenttia oli muita kuin Suomen kansalaisia. Maahan-
muuttajilla työmarkkinatuen pitkäkestoinen saaminen on vähäisempää kuin Suomen 

kansalaisilla. Yli 1 000 tukipäivää oli 10 prosentilla ulkomaan kansalaisista, kun 

vastaava osuus Suomen kansalaisilla oli 30 prosenttia. Alle 300 päivää 

työmarkkinatukea saaneita oli ulkomaan kansalaisista 67 prosenttia ja Suomen 

kansalaisista 35 prosenttia. 

 

Kuva 6. Työmarkkinatuen kesto kansalaisuuden mukaan  

 

Lähde: Kela 

 

Maahanmuuttajien työllisyys on viime vuosina parantunut. Työ- ja 

elinkeinoministeriön työvoimatutkimuksen5 mukaan ulkomailla syntyneiden 

työllisyysaste oli vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä 64,8 %. Naisten 

työllisyysaste on matalampi kuin miehillä. Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien 

                                                           
5 TEM (2020) Ulkomaalaisten työttömyys- ja palveluihin osallistuminen. Joulukuu 2020. Työ- ja 
elinkeinoministeriö. 
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työnhakijoiden määrä on kasvanut erityisesti Uudellamaalla. Viimeaikainen 

työttömyyden kasvu liittynee pandemiasta johtuviin irtisanomisiin ja lomautuksiin. 

Ulkomaalaisten pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 52 % kaikista ulkomaalaisista 

työttömistä ja se on kasvanut edellisvuodesta. Yli 2 vuotta työttöminä olleiden 

määrässä ei kuitenkaan ole suurta muutosta. 

Muita kuin kotimaisia kieliä (suomi, ruotsi, saame) äidinkielenään puhuvia oli 

työmarkkinatuen saajista 28 prosenttia. Kertymien tarkastelu äidinkielen mukaan 

kertoo, että muissa äidinkieliryhmissä (viro, venäjä, arabia, somali, kurdi ja muut) 

pienemmät kertymät ovat yleisempiä ja vähintään 1 000 päivän kertymät 

harvinaisempia kuin kotimaisia kieliä puhuvilla. Arabiaa, somalia tai kurdia 

äidinkielenään puhuvista 70 prosentilla työmarkkinatukipäivien kertymä oli alle 300 

päivää. Tämän taustalla voivat olla esimerkiksi lyhyt oleskeluaika Suomessa sekä 

laaja ja pitkäaikainen osallistuminen palveluihin. Työttömyysturvaa maksetaan 

kotoutumiskoulutukseen ja muihin työvoimapalveluihin osallistumisen ajalta. 

Työmarkkinatuen kertymä ei kuitenkaan kerry palveluihin osallistumisen ajalta. 

 

Kuva 7. Työttömyyden kesto työmarkkinatuen saajan äidinkielen mukaan 

 

Lähde: Kela 
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Työmarkkinatuen saajien perhesuhteilla ei tilastojen mukaan ole merkittävää 

vaikutusta työmarkkinatuen kestoon. 

  

Kuva 8. Kotitaloustyyppien jakautuminen kertymätyyppeihin 

 

 

Lähde: Kela 

 

Tuen keston osalta ei ole merkittäviä alueellisia eroja. Lukumääräisesti eniten 

työmarkkinatuen saajia on Uudellamaalla, jossa on myös eniten työpaikkoja. Saajien 

suhteellinen osuus koko väestöön nähden on maakunnittain melko tasainen, noin 6-8 

prosenttia työikäisestä väestöstä. Poikkeuksen muodostavat Pohjanmaan 

maakunnat, joissa osuus on pienempi. Näissä maakunnissa eroa selittänee muuta 

maata korkeampi yrittäjyys.  

Yli 1 000 tukipäivän osuus tuensaajista on lähes kaikissa maakunnissa noin 20-25 

prosenttia. Alle 300 tukipäivän osuus tuensaajista on noin 50 prosenttia vain 

Pohjanmaan maakunnassa, muualla maassa tukikaudet ovat pidempiä. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Kuva 9. Alueelliset erot työmarkkinatuen saajien työttömyyden kestossa 

 

Lähde: Kela 

Työmarkkinatuensaajien joukossa on enimmäisajan täyttymisen vuoksi 

päivärahalta siirtyneitä vajaa puolet. He ovat olleet työttömänä noin kaksi vuotta 

ennen työmarkkinatuelle siirtymistä.  

 

Kuva 10. Enimmäisajan täyttäneiden osuus työmarkkinatuensaajista 

  

Lähde: Kela 
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Enimmäisajan täyttymisen jälkeen työmarkkinatuelle siirtyneitä on eniten 

vanhimmissa ikäluokissa. Nuorimmassa ikäryhmässä enimmäisaikatietoa ei pieniä 

poikkeuksia lukuun ottamatta ole. Alle 35-vuotiaiden ikäluokassakin enimmäisajan 

täyttäneitä on vielä vähän. Yli 55-vuotta täyttäneistä enimmäisaikatieto on noin 75 

prosentilla työmarkkinatuen saajista.  

 

Kuva 11. Työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttyminen ikäryhmittäin 

 

Lähde: Kela 

 

 

3.6 Osatyökykyiset työttömät  
 
Useiden selvitysten mukaan työttömillä on runsaasti työ- ja toimintakyvyn ongelmia. 

Työkyvyn heikkenemää aiheuttavat eniten mielenterveyden sairaudet, joista 

merkittävää osaa voitaisiin hyvällä hoidolla ja kuntoutuksella kohentaa ja 

toimintakykyä parantaa. Muita runsaasti esiintyviä sairauksia ovat tuki- ja 

liikuntaelinten sairaudet, vammat, kehitysvammat ja päihderiippuvuus. Mitä 

aikaisemmassa vaiheessa ongelmat todetaan ja pystytään hoitamaan, sitä 

todennäköisempää uudelleen työllistyminen on. 

 

Työllistymisen esteenä olevista työkykyongelmista huolimatta työttömät käyttävät 

terveyspalveluita vähemmän kuin työssä käyvät. Sairausvakuutustilastojen mukaan 

vajaa 80 prosenttia työmarkkinatuen saajista ei ole saanut sairauspäivärahaa 

viimeisen kolmen vuoden ajalta. Vain noin viidellä prosentilla työmarkkinatuen 

saajista sairauspäivärahapäiviä on ollut 271–300 päivää. Sairauspäivärahan 

saaminen on samalla tasolla riippumatta työmarkkinatuen kestosta. 
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Sairauspäivärahan vähäistä käyttöä voi selittää sekä se, ettei päivärahaa ole haettu, 

koska toimeentulo on turvattu työttömyysturvan kautta, että myös se, ettei työkykyyn 

liittyviä tarpeita tunnisteta työllisyyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa eikä työttömiä 

ohjata terveydenhuoltoon tai työkyvyn arviointiin.  

 
Kuva 12. Sairauspäivärahaa saaneet työmarkkinatuen saajat tuen keston mukaan. 
 

Lähde: Kela  
 
Työmarkkinatuen saajat eivät ole merkittävässä määrin osallistuneet myöskään 

kuntoutukseen. Kuntoutustieto on alle 10 prosentilla saajista. Yleisin 

kuntoutusmuoto on ollut ammatillinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia. 

Työttömien kuntoutukseen hakeutuminen edellyttäisi vahvaa tukea ja ohjausta 

viranomaisilta, mitä ei ole ollut saatavissa. 

 
Kuva 13. Kuntoutuksessa olleet työmarkkinatuen saajat  
  
 

 

 Lähde: Kela 

 

Kelan tilastoissa on tiedot myös erityiskorvattavia lääkkeitä saaneista 

työmarkkinatuen saajista. Erityiskorvattavia lääkkeitä saaneiden osuus kasvaa 

selkeästi työttömyyden pitkittyessä. Pitkään tukea saaneiden joukossa ovat myös 
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iäkkäimmät työmarkkinatuen saajat. Yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden 

joukossa erityiskorvausoikeus on neljäsosalla. Koko väestössä erityiskorvausoikeus 

oli vuonna 2019 noin 27 prosentilla6 väestöstä.  Erityiskorvausoikeus ei suoraan kerro 

työllistymistä haittaavasta sairaudesta. Yleensä sairaus on silloin lääkehoidolla 

hoidettavissa. 

 

Kuva 14. Erityiskorvausoikeuksien osuudet kertymäluokittain 

 

 

Lähde: Kela 

 

Sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa on selvitetty tosiasiallisesti työkyvyttömien 

työttömien määrää ja tilannetta7. Ydinryhmänä on selvitetty sairauspäivärahan 

enimmäisajan täyttäneiden tilannetta, joiden työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty. 

He eivät ole eläkelainsäädännön kannalta työkyvyttömiä, eikä eläkettä ole voitu 

myöntää. Heidän toimeentuloturvansa järjestyy työttömyysturvan kautta, vaikka he 

eivät ole työkykyisiä eivätkä työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisia tosiasiallisesti 

työkyvyttömiä on arvioitu olevan noin 2 000–7 500.  

Komiteassa on tunnistettu myös muita tosiasiallisen työkyvyttömyyden tilanteita kuten 

osatyökykyiset (muun muassa vammaiset), pitkäaikaistyöttömät sekä 

syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.  

Muistio sisältää kattavan kuvauksen nykyiseen tilanteeseen johtaneista syistä. Näitä 

ovat muun muassa: työkykyongelmia ei tunnisteta, hoito viivästyy tai on puutteellista, 

kuntoutusmahdollisuuksia ei selvitetä tai toimenpiteitä ei kohdenneta tarpeen mukaan 

                                                           
6 Suomen lääketilasto 2019. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos. 
Helsinki 2020 
7 Muistio 18.9.2019 ”Tosiasiallisesti työkyvyttömät” työttömät. Yhteenveto jaostojen muistioista. 
Sosiaaliturvan uudistamiskomitea 
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eikä kuntoutusosaamista ole. Lääketieteellisen diagnoosiin perustuvan työkykyarvion 

lisäksi tai sijaan tulisi arvioida myös fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista 

toimintakykyä. 

Pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä on selvitetty aikaisemmin useissa 

tutkimuksissa. Kerättären pitkäaikaistyöttömiä koskeneen väitöskirjatutkimuksen8 

mukaan suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä on heikko työkyky, joka vaikuttaa 

heidän työllistymiseensä. Työkyvyn heikentyminen johtuu huomattavan usein 

mielenterveyden häiriöistä. Sairaudet ovat johtaneet eriasteisiin työkyvyn 

heikentymisiin siten, että osa pitkäaikaistyöttömistä on pysyvästi työkyvyttömiä, mutta 

osan työkykyä olisi mahdollista parantaa hoidoilla ja kuntoutuksella.  

Tutkimuksessa työvoimahallinnon palvelukeskuksessa asioineita pitkäaikaistyöttömiä 

ohjattiin kuntoutuslääkärille. Tutkituista 65 prosentilla oli toimintakykyä heikentävä 

mielenterveyshäiriö. Suosituksia hoitoon tai kuntoutukseen sai 82 prosenttia 

tutkituista. Pitkää sairauspäivärahajaksoa tai pysyvää työkyvyttömyyseläkettä 

suositeltiin 34 prosentille tutkituista. Kaksi prosenttia tutkituista 225 työttömästä 

todettiin työkykyiseksi ilman hoidon tai kuntoutuksen tarvetta.  

Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, ettei pitkäaikaistyöttömien heikentynyttä 

toimintakykyä pystytä terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja työvoimahallinnossa 

tunnistamaan riittävästi. Tämä johtaa siihen, että suuri osa sairauksista jää tunnista-

matta ja hoitamatta sekä asiakas kuntoutukseen ohjaamatta.  

Henkilöt, joiden sairauksiin liittyvät oireet aiheuttavat vetäytymistä ja passivoitumista, 

jäävät myös sivuun terveydenhuollon palveluista. Tällaisiksi sairauksiksi on 

tunnistettu mielialahäiriöt, ahdistus- ja pelko-oireiset neuroosit, skitsofrenia, päihde-

riippuvuudet ja kehitysvammaisuus.  

Osatyökykyisten työllistymistä ovat selvittäneet myös Oivo ja Kerätär 9. He arvioivat, 

että noin 81 000 pitkäaikaistyöttömästä (vuonna 2018) osatyökykyisten työttömien 

osuus oli noin puolet eli 41 000 henkilöä. Avoimille työmarkkinoille työkyvyttömiä 

työnhakijoita olisi noin 27 000 ja noin 16 000 henkilön työkykyä olisi voitu kohentaa 

hoidoilla, kuntoutuksella ja työmarkkinoiden joustoilla.  

                                                           
8 Kerätär, Raija (2016). Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän – Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen 
arviointi pitkäaikaistyöttömillä. Väitöskirja. Oulun yliopisto. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526210865.pdf 
9 Oivo, Tuija & Kerätär, Raija (2018). Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet: 
Selvityshenkilöiden raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 43/2018 
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Pitkäaikaistyöttömien sairaudet ja syrjäytyminen heikentävät kykyä ja 

mahdollisuuksia käyttää terveys- ja kuntoutuspalveluita. Palveluiden tulisi olla 

asiakaslähtöisiä, aktiivisia ja toteuttaa positiivista diskriminaatiota.  

 

Oivon ja Kerättären mukaan pitkäaikaistyöttömyyteen tullaan eri reittejä. Noin 

kolmasosa pitkäaikaistyöttömistä tulee vakaalta työuralta, yksi kolmannes 

työelämän ulkopuolelta ja yksi kolmannes tilanteista, joissa ollaan vaihtelevasti 

työssä ja työttömänä. Nuorten krooninen työttömyys alkaa yli puolessa tapauksista 

suoraan työelämän ulkopuolelta. Työttömyys on usein välivaihe työkykyisyyden ja 

työkyvyttömyyden välillä, vaikka sairaudet ja heikentynyt toimintakyky edellyttäisivät 

sekä aktiivisia hoito- ja kuntoutustoimia että sairausperusteisia toimeentuloetuuksia. 

Ennen työkyvyttömyyseläkettä työttömyys on yleisempää kuin sairauspäiväraha. 

Kuntoutusta käytetään hyvin vähän.  

Aho ja Mäkiaho ovat tutkineet pitkäkestoisen ja rakenteellisen työttömyyden 

laajuutta Suomessa vuosina 2005–201310 . Tutkimuksen mukaan Suomessa oli 

noin 120 000–140 000 kroonisesti työtöntä henkilöä eli noin 30–40 prosenttia 

kaikista työttömistä. Kroonisesti työttömät ovat olleet vähintään kaksi vuotta 

peräkkäin ilman työtä. Lähes puolet kroonisesti työttömistä oli ollut työttöminä yli 

viisi vuotta. Kroonisesti työttömien määrä oli suurempi kuin tilastoista ilmennyt 

pitkäaikaistyöttömyys, koska tilastollisesti työttömyys loppuu paitsi työllistymiseen 

niin myös työllistämistoimenpiteisiin, kuten koulutukseen tai työkokeiluun.  

Kroonisesti työttömistä työkyvyttömiä oli Ahon ja Mäkiahon arvion mukaan noin 

26 000–35 000. Mitä pitempään työttömyys oli kestänyt, sitä enemmän ja 

vaikeampia ongelmia työttömillä oli. 

Huomattava osa kroonisesti työttömistä on ollut pitkään syrjäytynyt avoimilta 

työmarkkinoilta. Kymmenesosa ei ole pitkään aikaan tai koskaan ollut työssä 

avoimilla työmarkkinoilla. Kolmanneksella heistä on joskus ollut työura. Monilla on 

kokemusta pätkätöistä ja valtaosa on osallistunut työllistämis- ja 

koulutustoimenpiteisiin. Krooninen työttömyys on yleisempää iäkkäämpien ja vähän 

koulutettujen työttömien joukossa. Joukossa on kuitenkin paljon myös nuoria ja 

koulutettuja.  

                                                           
10 Aho, Simo & Mäkiaho, Ari Pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymisen esteet ja julkisiin 
työvoimapalveluihin osallistuminen. Työ ja yrittäjyys 15/2012. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.  
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Työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyssä selvityksessä11 työ- ja 

elinkeinotoimistojen työntekijät arvioivat yhden päivän aikana käyneiden 77 914 

asiakkaan työllistymisen esteet. Työntekijöiden arvion mukaan asiakkaista 14 

prosentilla ei ollut työllistymisen esteitä ja 86 prosentilla niitä oli. Suurimmat 

työllistymisen esteet olivat vajaakuntoisuus, päihteiden käyttö ja mielenterveyden 

häiriö. Työntekijöiden käsitys asiakkaiden tarvitsemista ensisijaisista palveluista oli 

eläke 33 prosentilla, kuntien järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 32 

prosentilla ja työvoimapalvelut 28 prosentilla. 

 

Työttömien terveyspalvelut 
 

Työttömien terveydelliset riskit lisääntyvät työttömyyden pitkittyessä. Terveydelliset 

ongelmat voivat jäädä piiloon, koska työttömät eivät käytä terveyspalveluita eikä 

heidän työ- ja toimintakykyään arvioida riittävän aikaisessa vaiheessa. Mikäli 

terveysongelmat nousisivat esiin nopeammin, niihin puuttuminen parantaisi 

työllistymismahdollisuutta ja ehkäisisi työttömyyden pitkittymistä.  

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kuntien tehtävänä on järjestää työttömien 

ehkäisevät terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia 

palveluiden järjestämisestä12. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava 

työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja 

elämänhallintaa. Työttömien työ- ja toimintakykyä tulee arvioida tarvittaessa 

työttömyyden eri vaiheissa perusterveydenhuollossa ja tarpeen vaatiessa 

erikoissairaanhoidossa. Erityisesti syrjäytymisriskissä olevat työttömät tulee tunnistaa 

ja ohjata tarvitsemiinsa terveyspalveluihin. 

Terveystarkastuksissa tavoitteena on työttömän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn 

arviointi, ohjaaminen hoitoon ja kuntoutukseen. Työ- ja elinkeinotoimisto vastaa ja 

koordinoi prosessia, jossa arvioidaan työttömän työkyky ja päätetään työmarkkinoille 

kuntouttavista palveluista. 

Työttömien terveyden- ja työkyvyn tukeminen edellyttää perusterveydenhuollon, 

sosiaalitoimen sekä TE-toimiston ja Kelan tiivistä yhteistyötä, jotta työttömille 

                                                           
11 Työ- ja elinkeinoministeriö. Selvitys työvoimatoimistojen henkilöasiakkaiden työllistymisen esteistä ja 
palvelutarpeista – työvoimatoimistojen virkailijoiden näkemyksiä 72000 asiakkaan tilanteesta syksyllä 2008. 
12 Sosiaali- ja terveysministeriön kirje kunnille 19.8.2013. Työttömien terveydenhuollon järjestäminen. 
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löydetään sopivat ratkaisut. Kukin näistä tahoista voi ohjata työttömän kunnan 

terveydenhuoltoon, jos työttömällä ilmenee terveyteen liittyviä ongelmia. 

Käytännössä toiminta ei ole toteutunut tavoitetta vastaavasti. Työttömien 

terveysongelmat ovat keskeinen työllistymisen este. Terveydenhuollon käynnin 

yhteydessä on mahdollista puuttua vain akuutteihin ongelmiin, jolloin 

kokonaisvaltainen arviointi jää tekemättä. Varsinaisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja 

ei tehdä joko lainkaan tai tehdään liian harvoin ja liian myöhään, kun ongelmat ovat jo 

eskaloituneet. 

Oivo ja Kerätär ehdottivat, että pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutustarve sekä 

muiden palveluiden tarve arvioidaan ja henkilö ohjataan näiden palveluiden piiriin. 

Henkilö, joka ei pysty ottamaan vastaan työtä, ei kuulu työnhakijaksi eikä 

työttömyysturvan piiriin. Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäyksen jälkeen henkilön 

palveluntarve tulisi päivittää monialaisella arviolla.   

Oiwan ja Kerätären mukaan pitkäaikaistyöttömillä on monen eri hyvinvoinnin osa-

alueelle ulottuvia vaikeuksia. Heidän hyvinvointiaan ja työllistymistään voidaan 

edistää vain eri toimintapolitiikkojen, hallinnonalojen ja palvelujen yhteensovittamisen 

avulla. Suurimmat puutteet pitkäaikaistyöttömien työkykypalveluketjussa ja 

palvelujärjestelmässä ovat heidän mukaansa:  

• Pitkäaikaistyöttömän asiakkaan palvelutarvetta, työkykyä ja kuntoutustarvetta ei 

selvitetä riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti ja se johtaa palveluiden 

ulkopuolelle jäämisen joko kokonaan tai osittain. Riittämätön yksilöllisten 

tarpeiden selvittäminen johtaa tehottomien tukipalveluiden käynnistämiseen.  

• Monialaisten palveluiden yhteensovittamista edellyttävää vastuuta ei ole 

kenelläkään.  

• Terveydenhuollon osuus osatyökykyisten työttömien palveluissa on riittämätöntä 

ja erityisesti lääkäreiden osaamisessa vaativassa monialaisessa toiminta- ja 

työkyvyn arvioinnissa on vakavia puutteita. Terveydenhuollon perinteiset 

toimintatavat eivät tue mahdollisuuksia tehdä monialaista verkostoyhteistyötä.  

• Terveydenhuoltolain mukainen kuntien velvollisuus terveys- ja toimintakyvyn 

seurantaan ei toteudu. Palveluiden kohdentamisessa tulisi huomioida myös ne, 

joilla on terveyspalvelun tarvetta, mutta jotka eivät itse hakeudu palveluihin.  

• Pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin kohdistuu väheksyvää ja stereotyyppistä 

asennetta, joka heikentää heidän tarpeidensa mukaisten palveluiden ja 

etuuksien saamista.  
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• Kuntouttavan työtoiminnan toimeenpanossa on kirjavuutta ja sen laatua ja 

vaikuttavuutta on kritisoitu. Kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärät ovat 

kasvaneet ja viikoittaiset osallistumispäivät vähentyneet.  

• Työkykypalveluiden kehittäminen painottuu liiaksi erillisten hankkeiden 

vastuulle, joiden yhteys palveluiden tuottamiseen ja johtamiseen on heikko. 

Tämä johtaa siihen, että kehittämishankkeiden vaikuttavuus jää heikoksi. 

Oivo ja Kerätär ehdottivat yhtenäisen mallin luomista yksilölliseksi työkykypalvelujen 

prosessiksi, jolla varmistetaan työkyvyn heikkenemisen varhainen tunnistaminen, 

laadukas toimintakyvyn rajoitteiden ja resurssien arviointi, hoidon, kuntoutuksen ja 

muiden palveluiden sekä etuuksien tarpeen arviointi ja työkykyä tukevien palveluiden 

suunnittelu.  

Monialaisen verkostoyhteistyön toimijoina ovat työllistämistä edistävät monialaiset 

yhteispalvelupisteet (TYP), jossa toimivat perustason sosiaali- ja terveydenhuolto, 

työ- ja elinkeinopalvelut ja Kela, ja jotka toimivat verkostoyhteistyössä kunnan 

nuorisotyön, ehkäisevän terveydenhuollon ja oppilaitosten sekä 

työvalmennuskeskusten ja muiden palveluntuottajien kanssa.  

Työkykypalvelujen prosessin olennaiset vaiheet ovat:  

• monialaisen toimintakyvyn arvioinnin tarpeessa olevien tunnistaminen 

työttömien joukosta  

• vastuullinen asiakasohjaus koko prosessin ajan  

• työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi sekä 

perustasolla että tarvittaessa erityisosaamistasolla 

• työkyvyn tukitoimien, hoidon, kuntoutuksen, työllistymisen tukitoimien 

suunnitelma. 

Työtön tulisi Oivon ja Kerättären mukaan ohjata monialaiseen työkyvyn ja 

kuntoutustarpeen arviointiin viimeistään, kun työttömyyttä on kestänyt 300 päivää. 

Nuorten kohdalla monialainen arviointi olisi tehtävä viimeistään työttömyyden 

kestettyä kolmen kuukauden ajan. Monialaisissa yhteispalvelupisteissä tehtävä 

alkukartoitus (3 kk sisällä asiakkuuden alkamisesta) sisältää asiakkaan siihen 

mennessä toteutuneiden palveluiden kartoituksen, jossa hyödynnetään 

työvoimahallinnossa, Kelassa ja terveydenhuollossa olevia asiakastietoja 

asiakashaastattelun lisäksi. Mikäli koulutus- tai työhistoriassa todetaan olleen 

vaikeuksia, tulisi käynnistää monialainen työkyvyn arviointi.  
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4 Työmarkkinatuen saajien toimeentulo 
 

 

Työttömyyden aikainen toimeentulo katetaan kiinteämääräisellä työmarkkinatuella, 

jonka määrä on noin 726 euroa kuukaudessa (2021). Palveluihin osallistumisesta 

maksetaan korotettua tukea ja verovapaita kulukorvauksia.  

Ansiotulojen yhteensovitus työmarkkinatuen kanssa tukee työllistymistä. 

Yhteensovitus tehdään 300 euron (500 euroa 31.3.2021 asti) ansiotulojen ylittävältä 

osalta siten, että jokainen euro vähentää tukea 50 sentillä. Työmarkkinatukea 

maksetaan siten yli 1 700 euron tuloihin asti. Vertailuna voi todeta, että suomalaisten 

yleisin palkka vuonna 2020 oli 2 500 euroa kuukaudessa. 

Soviteltavia ansiotuloja on vain alle 15 prosentilla tuensaajista. Eniten ansiotuloja on 

300-499 päivää työmarkkinatukea saaneilla, noin 14 prosentilla ja vähiten yli 1 000 

päivää tukea saaneilla, noin 10 prosentilla. Alle suojaosan jääviä ansiotuloja on 

kaikissa ryhmissä alle viidellä prosentilla.  

 

Kuva 15.  Soviteltujen työmarkkinatukien osuus 

 

Lähde: Kela 

 

Palkkatulojen vähäisyys voi johtua monesta seikasta.  Työmarkkinatuen saajilla on 

tarve varmistaa toimeentulon jatkuvuus. Heillä on pelko siitä, että toimeentuloon tulee 

katkoksia, jos työmarkkinatukea ei makseta työssäolopäiviltä, ja palkkaa ei ole vielä 

maksettu. Tältä osin tilanne on korjaantunut merkittävästi maksuperusteisen 

sovittelun myötä, mutta epävarmuus toimeentulosta on jäänyt edelleen elämään 

työmarkkinatuen saajilla.  
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Noin 60 prosenttia työmarkkinatuen saajista saa lisäksi asumistukea ja noin 

kolmannes toimeentulotukea. Kaikkia kolmea etuutta saa noin kolmannes 

työmarkkinatuen saajista. Osa työttömistä on pysyvästi työmarkkinatuen ulkopuolella 

ja saa työttömyyden ajalta toimeentulotukea ja asumistukea. Tällaisia henkilöitä on 

arviolta noin 10 000.   

 

Kuva 16. Asumistuki ja toimeentulotuki työmarkkinatuen saajilla. 

 

 

Lähde: Kela 

 

Työmarkkinatuki yhdessä asumistuen ja toimeentulotuen kanssa muodostaa 

työttömille kilpailukykyisen vaihtoehdon työllistymiselle ainakin matalapalkka-aloilla. 

Työttömän ei ole kannattavaa ottaa työtä vastaan, jos käteen jäävät tulot eivät nouse 

työn vastaanottamisen seurauksensa.  Jos työttömällä on oikeus sekä asumistukeen 

että toimeentulotukeen, asumiskustannukset korvataan joko kokonaan tai lähes 

kokonaan. Toimeentulotuesta korvataan myös merkittävä määrä terveydenhuollon 

kustannuksia muun muassa lääkkeitä. Jos oikeus asumistukeen ja toimeentulotukeen 

päättyisi työllistymiseen, tulotaso voisi työpaikan vastaanottamisen jälkeen jäädä 

lähes samalle tasolle kuin työttömänä ollessa.  

Sosiaaliturvan taso ja hyvät kannustimet voivat myös vähentää työllistymistä. Korkea 

työttömyysetuuden suojaosa voi johtaa tilanteeseen, jossa nelipäiväistä työviikkoa 

tekevä saa sovitellun etuuden ansiosta enemmän rahaa käteen kuin viisipäiväistä 

kokoaikatyötä tekevä13.  

                                                           
13 Juhana Vartiainen ja Osmo Soininvaara. Lisää matalapalkkatyötä. Teoksessa matalapalkkatyön kysyntä 
Suomessa. Valtioneuvoston kansalian raporttisarja 1/2013. 
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Myös verotus vaikuttaa työllistymisen houkuttelevuuteen. Tietyissä perhetyypeissä, 

ennen kaikkea matalapalkkaisissa yksinhuoltajaperheissä, työllistymisveroasteet ovat 

korkealla tasolla ja asettavat nämä perhetyypit työttömyysloukkuun.14   

Parlamentaarisessa sosiaaliturvakomiteassa on tarkasteltu sosiaaliturvan ja 

ansiotulojen yhteensovittamista ja kannustimia työttömyys-, tulo- ja byrokratia-

loukkujen näkökulmasta. Kannustinloukkuja esiintyy edelleen muun muassa 

tapauksissa, jossa henkilö saa useita päällekkäisiä etuuksia. 

Työmarkkinatuen saajien toimeentuloon vaikuttaa myös se, että työnhaun tai muun 

velvollisuuden laiminlyönnin seurauksena TE-toimisto voi asettaa korvauksettoman 
määräajan (karanteeni tai työssäolovelvoite), jonka ajalta ei makseta 

työmarkkinatukea. Taloudelliset sanktiot eivät tällä hetkellä kaikilta osin toimi. 

Työmarkkinatuen saajilla on karenssin ajalta oikeus saada toimeentulotukea. 

Toimeentulotukea voidaan alentaa samoista syistä kuin työttömyysturvassa 

asetetaan karenssi. Silloin toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20–40 

prosentilla. Tuen saajan menoja katetaan kuitenkin perusosan lisäksi toimeentulotuen 

muista perusmenoista, jotka voivat nousta huomattavan korkeiksi. Ongelmaa on 

vaikea korjata toimeentulotukea muuttamalla, koska viimesijaisella turvalla on 

perustuslain suoja. Asian korjaaminen edellyttäisi muutoksia ensisijaiseen 

perusturvaan. 

 

5 Työvoimapalvelut 
 

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisia 

työvoimapalveluita ovat muun muassa työnvälitys, työllistymis- ja 

aktivointisuunnitelmien tekeminen virkailijan ja työnhakijan yhteistyöllä, sekä erilaiset 

osaamisen kehittämisen ja tukityöllistämisen palvelut: 

• palkkatuettu työ 

• Työllisyyskoulutus 

• Omaehtoinen koulutus työttömyysetuudella 

• Työkokeilut 

• Koulutuskokeilut 

                                                           
14 Ohto Kanninen ja Petri Böckerman: Matalapalkkatyön kysyntä ja tarjonta Suomessa. Palkansaajien 
tutkimuslaitos. Teoksessa matalapalkkatyön kysyntä Suomessa. Valtioneuvoston kansalian raporttisarja 
1/2013. 
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• Työelämävalmennus 

• Uravalmennus. 

Jos työttömän työ- ja toimintakyky eivät riitä TE-toimiston palveluihin, hänet ohjataan 

kuntien vastuulla olevaan kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun toimintakykyä 

edistävään toimintaan.  

Työmarkkinatuen saajista alle puolet on osallistunut työvoimapalveluihin viimeisen 12 

kuukauden aikana. Kolmen edellisen vuoden aikana palveluihin oli osallistunut vajaa 

75 prosenttia tuensaajista. Työmarkkinatuen saajien osallistuminen palveluihin 

vähenee mitä pidempään työttömyys on jatkunut. Yli 1 000 päivää työmarkkinatukea 

saaneista vain noin 40 prosenttia on osallistunut palveluihin viimeisen vuoden aikana 

ja noin 60 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana.  

Kuntouttavan työtoiminnan osuus palveluista kasvaa työttömyyden keston mukaan. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut noin 25 

prosenttia yli 1 000 päivää ja vajaa 20 prosenttia yli 500 päivää työmarkkinatukea 

saaneista. Määrät ovat suurempia, jos osallistumista arvioidaan viimeisen kolmen 

vuoden ajalta. Kuntouttavan työtoimintaan osallistuvien määrät ovat kuitenkin olleet 

kasvussa viimeisten vuosien aikana. Tämä liittyy kuntien velvollisuuteen rahoittaa 

pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatukea sekä pitkäaikaistyöttömien määrään, 

joka on jäänyt korkealle tasolle.  

 

Kuva 17. Työllisyyspalveluihin osallistuneet työmarkkinatuen saajat työmarkkinatuen 

keston mukaan jaettuna. 

 

Lähde: Kela 
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Aikaisempien selvitysten ja muun muassa kuntakokeilujen perusteella voidaan 

todeta, etteivät nykyiset palvelut vastaa kaikkien työmarkkinatuen saajien tarpeita. 

Erityisesti ne työttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut, eivät hyödy 

palveluista. Näiden henkilöiden tarpeita ei myöskään tunnisteta. Palveluita tulisi 

räätälöidä yksilöllisesti nykyistä enemmän työttömien tarpeisiin sopivaksi. Tämä 

edellyttää kattavaa palvelutarvearviota työttömyyden alkuvaiheessa, tai myöhemmin, 

kun tarve havaitaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2008 toteuttaman selvityksen15 mukaan TE-

toimistoissa oli suuri määrä työttömiä työnhakijoita, joiden työllistymistä ei voitu 

auttaa pelkästään julkisilla työvoimapalveluilla ja joiden työllistymistä tukevia 

palveluja voitiin suunnitella ja tarjota vasta sen jälkeen, kun kunnan 

järjestämisvastuulla olevilla palveluilla oli luotu edellytyksiä työvoimapalveluiden 

käytölle. Tilanne on tänä päivänä vielä huonompi. 

 

Palveluihin osallistumisen jälkeinen työllistyminen 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee vuosittain selvityksen16 työvoimapoliittisten 

palvelujen jälkeisestä työllistymisestä. Selvityksessä tarkastellaan tuettua 

työllistämistä, työvoimakoulutusta, valmennuksia, työ- tai koulutuskokeiluja, 

vuorotteluvapaan sijaisuuksia, kuntouttavaa työtoimintaa ja omaehtoista opiskelua 

työttömyysetuudella. 

Viimeisin työssäkäyntitilaston aineisto on vuodelta 2018. Sen mukaan kolmen 

kuukauden kuluttua palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille sijoittuneita 

ollut vuonna 2018 keskimäärin 25 prosenttia. Kuuden kuukauden kuluttua palvelun 

päättymisestä noin 29 prosenttia on ollut avoimilla työmarkkinoilla.  

Työllistymisen kannalta parhaita työvoimapoliittisia palveluita ovat vuonna 2018 olleet 

vuorotteluvapaasijaisuudet, työllistämiset starttirahalla, valtiosektorille työllistäminen 

sekä opiskelu työttömyystuella. Vastaavasti työllisyysvaikutuksiltaan heikompia ovat 

olleet kuntouttava työtoiminta, valmennukset sekä opiskelu kotoutumistuella.  

Tulokset koskevat kaikkia työttömiä, eivätkä ne anna kattavaa kuvaa 

työmarkkinatuen saajien työllistymisestä. Työmarkkinatuen saajista tulokset kuvaavat 

                                                           
15 Työ- ja elinkeinoministeriö (2008). 
16 Tuomaala, Mika (2020).  Aktiivisilta työvoimapoliittisilta palveluilta sijoittuminen vuonna 2018. TEM-
analyyseja 101/2020. Työ- ja elinkeinoministeriö. 
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parhaiten työmarkkinoille tulevien koulutettujen nuorten tilannetta. Kuntouttavan 

työtoiminnan ja kotouttamistuen tulokset koskevat pääosin työmarkkinatukea saavia. 

Työllisyyspolitiikan vaikuttavuutta on Suomessa selvittänyt mm. Alasalmi ym. 17 

Selvityksen mukaan aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteet parantavat 

osallistuvien työllisyyttä. Selvityksessä toimenpiteiden vaikuttavuudesta on todettu 

muun muassa seuraavaa:  

• Yksityisen sektorin palkkatuki parantaa siihen osallistuneiden työllisyyttä  

• Julkisen sektorin palkkatuki ei edistä työllisyyttä millään aikavälillä 

• Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuminen lisää osallistuneiden 

työllisyyttä. Lyhyemmät koulutukset ovat usein kustannustehokkaampia.  

• Työnhaun tuki parantaa työllisyyttä, mutta se vaikuttaa pääosin siihen ketkä 

työllistyvät, eikä työllisyyden kokonaistasoon.  

 

Selvityksen mukaan työvoimapolitiikan vaikuttavuus työllistymiseen on suurempi 

matalasuhdanteessa. Aktiivisen työvoimapolitiikan kustannus-hyötyanalyysejä on 

tehty vain vähän. Olemassa olevat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että monet 

toimenpiteet eivät ole kustannustehokkaita.  

Työvoimapolitiikan vaikuttavuuden näkökulmasta toimenpiteiden toteuttaminen mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa johtaa parempiin työllisyystulemiin. Palveluja ei 

kannata tarjota henkilöille, jotka työllistyisivät suurella todennäköisyydellä joka 

tapauksessa. Toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuutta, tai sitä miten erilaisten 

toimenpiteiden tulisi seurata toisiaan, ei ole juurikaan arvioitu. Monialaisia 

palvelukokonaisuuksia koskevia arviointitutkimuksia ei ole tehty. Se edellyttäisi 

tutkijoiden ja TE-toimistojen yhdessä suunnittelemia ja toteuttamia satunnaistettuja 

kokeita. 

Ahon ym.  pitkän aikavälin rekisteriaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa18 on 

todettu, että ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuneiden työllisyys kehittyi 

yleensä myönteisesti verrattuna muihin vastaavassa asemassa työttöminä oleviin. 

Erityisesti rekrytointikoulutuksessa olleiden työllisyys oli pidemmässä seurannassa 

vertailutyöttömiä parempaa.  

                                                           
17 Alasalmi, Juho & Busk, Henna & Kauhanen, Antti & Leinonen, Taina & Solovieva, Svetlana & Valkonen, 
Tarmo & Viikari-Juntunen, Eira: Työpolitiikka ja työllisyysaste: Tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:33 
18 Aho, Simo & Mäkiaho, Ari. Pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymisen esteet ja julkisiin 
työvoimapalveluihin osallistuminen. Työ ja yrittäjyys 15/2012. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.  



34 
 

Myönteinen työllisyyskehitys selittyi Ahon ym. mukaan osin itse koulutuksella ja siinä 

saaduilla kontakteilla. Osin selityksenä oli myös se, että ammatilliseen työvoima-

koulutukseen osallistuneilla on tavallisesti muita työttömiä paremmat edellytykset 

jatkaa työelämässä. Julkisen sektorin palkkatuet toimivat tulosten perusteella 

selkeästi heikommin. Yrityksissä palkkatuetussa työssä olleiden työllisyys kehittyi 

tulosten perusteella vertailuryhmää paremmin.  

Ahon ym. mukaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden työllisyystilanne pysyi 

pidemmässä seurannassa heikkona. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat ovat 

lähtökohtaisesti pitkäaikaistyöttömiä, joiden mahdollisuudet löytää työpaikka avoimilta 

työmarkkinoilta ovat heikot. Seurantaperiodilla kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 

osallistuivat toistuvasti kuntouttavaan työtoimintaan ja muihin työvoimapalveluihin. 

Ahon ym. mukaan pelkkien työllisyysvaikutusten tarkastelu antaa kuitenkin liian 

kapean näkökulman kuntouttavasta työtoiminnasta, koska se myös parantaa 

osallistujien yleistä elämänhallintaa (’pehmeä’ vaikuttavuus). Perusteena voi olla 

toimeentulon parantaminen, sosiaaliturvan vastikkeellisuus ja osallistujien 

työkuntoisuuden ylläpitäminen. Tutkimuksen mukaan toistuva osallistuminen 

toimenpiteisiin on yleistä ja uuden osallistumisen katsotaan täydentävän edellistä.  

 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on kuntaselvityksessään vuonna 2017 arvioinut, 

että 3 prosenttia kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneista siirtyi työlliseksi avoimille 

työmarkkinoille. 

 

Paljon huomiota herättäneessä Pirkanmaan työllisyyskokeilussa kuntouttava 

työtoiminta oli paljon käytetty toimenpide. Muun muassa toiminnallinen kolmen 

kuukauden työkyvyn arviointijaksoa käytettiin asiakkaille, jotka tarvitsivat matalan 

kynnyksen liikkeellelähtöä. Kokeilussa mukana olleiden työntekijöiden kommenttien 

mukaan työvoimapalveluista puuttui joustavia ja nopeasti käytettäviä kuntoutuksen ja 

virallisten työvoimapalvelujen välissä olevia toiminnallisia tuotteita ja kuntouttavan 

työtoiminnan soveltamisella tätä kuilua pyrittiin silloittamaan19.  

 

Palveluilla voi olla positiivia vaikutuksia, vaikka työtön ei palvelun seurauksena 

työllistyisi. Kuntouttavaa työtoimintaa koskevien tutkimusten mukaan kuntouttavan 

työtoiminnan päävaikutukset liittyvät asiakkaiden parantuneeseen toimintakykyyn ja 

hyvinvointiin. Sosiaalihuollon aikaansaamat vaikutukset voivat olla 

                                                           
19 Arnkil, Robert ja Spanger, Timo ja Jokinen Esa. Kohti laajaa työelämä- ja ihmislähtöistä 
työvoimapalvelujen ekosysteemiä. Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun tutkimus. 
Tampereen kaupunki. Tutkimukset 1/2019. 
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hyvinvointipoliittisia, vaikka työllisyyspoliittiset vaikutukset olisivat vaatimattomia20.  

Sosiaalihuollon rooli työllisyyden hoidossa ei ole kuitenkaan tuonut niitä vaikutuksia, 

joita esimerkiksi lailla kuntouttavasta työtoiminnasta on haettu. 

 

 

6 Osallistava sosiaaliturva  
 

6.1 Työryhmäselvitykset 
 

Pitkäaikaistyöttömyyttä koskevissa keskusteluissa käynnistyi vuonna 2014 keskustelu 

osallistavasta sosiaaliturvasta. Sen jälkeen asiaa on selvitetty useissa työryhmissä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti vuonna 201421,että 

sosiaalihuolto keskittyisi uuden sosiaalihuoltolain myötä heikossa työmarkkina-

asemassa olevien henkilöiden sosiaaliseen kuntoutukseen, joka perustuisi 

asiakkaiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin. 

Työryhmän linjauksen mukaan työelämäosallisuuteen liittyvä sosiaalinen kuntoutus 

tulisi jakaa 

• työelämä valmiuksia edistävään kuntoutukseen, jotta asiakas voisi osallistua 

julkisiin työvoimapalveluihin, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen tai 

työhön 

• osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen, jotta asiakkaan 

mahdollisuudet elämänhallintaan, yhteisössä toimimiseen ja sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin toteutuisivat. 

Työryhmä otti kantaa myös vastuunjakokysymyksiin ja totesi, että ensisijainen vastuu 

heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukemisesta on työ- ja 

elinkeinohallinnolla, joka vastaa palvelutarpeen ja työkyvyn arvioinnista, ohjaa 

työnhakijan tarpeen mukaiseen palveluun, arvioi palveluiden vaikuttavuutta ja päättää 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa jatkotoimista. Jos työnhakija ei ole autettavissa 

pelkästään työ- ja elinkeinohallinnon keinoin, sillä on velvollisuus olla yhteydessä 

                                                           
20 Sosiaali- ja terveysministeriö (2014). Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja 
palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 2014:32 
21 STM (2014). 
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Kelaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, nuorisotoimeen, kolmanteen sektoriin tai 

muuhun tarkoituksenmukaiseen tahoon sopivien palveluiden järjestämiseksi.  

Työryhmä piti tärkeänä, että sosiaalihuollon palvelut eroavat TE-hallinnon ja Kelan 

palveluista. Työtoimintaa käytetään silloin, kun se on tarpeen asiakkaan 

toimintakyvyn arvioimiseksi tai kuntoutuksen edistämiseksi. Toiminta on yleensä 

määräaikaista. Työtoimintaa voidaan työryhmän mukaan käyttää pidempikestoisesti 

silloin, kun asiakas haluaa työskennellä, mutta ei kykene työsuhteiseen työhön. 

Työryhmä ei esittänyt muutoksia sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvien 

toimeentuloon. Taloudellisia kannusteita pidettiin tärkeinä. Taloudellisten 

kannusteiden ei välttämättä tarvitse olla rahaa, kannusteena voi toimia myös 

esimerkiksi ruoka tai liikuntasetelit. Yhtä tärkeää kuin pienet taloudelliset kannusteet, 

oli se, että osallistava toiminta on motivoivaa ja tavoitteellista.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman osallistavan sosiaaliturvan työryhmän22 

mukaan riittävä sosiaaliturva yhdistettynä aktiivisesti tarjottuihin työllistymistä 

edistäviin palveluihin sekä toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin on paras tapa 

edistää osallisuutta ja torjua syrjäytymistä.  

Työryhmän työn aikana toteutettiin osallistavan sosiaaliturvan pilotteja. Niiden 

pohjalta on esitetty muun muassa seuraavia havaintoja23: 

• Kuntouttavaan työtoimintaan yhdistetty monipuolinen ryhmätoiminta lisäsi selvästi 

tasavertaisen mukana olemisen tunnetta, osoitti sosiaalisen osallisuuden 

merkityksen ihmisille, joilla on paljon poiskäännytyskokemuksia. 

• Matalan kynnyksen toiminnalle on paljon tarvetta. Tällaisia paikkoja voivat olla 

esimerkiksi avoimet oleskelutilat, asukastilat tai järjestöjen kohtaamispaikat. 

• Vapaaehtoisuus ja velvoittavuus eivät ole yksiselitteisesti toistensa vastakohtia. 

Kuntouttavaa työtoimintaakin voi sen velvoittavuudesta huolimatta toteuttaa 

vapaaehtoisuuden pohjalta siten, että henkilö voi itse valita miten ja mihin 

osallistuu, eikä sanktioita käytetä.  

Osallistavan sosiaaliturvan selvittäminen jatkui muun muassa kuntakokeiluilla, jotka 

toteutettiin vuosina 2018–201924. Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu liittyi 

                                                           
22 Sosiaali- ja terveysministeriö (2015). Osallistava sosiaaliturva. Työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:20 
23 Karjalainen, Jouko & Saikku, Peppi (2016) Kokemuksia osallistavasta sosiaaliturvasta. Selvitys 
pilottihankkeista vuonna 2014. Työpaperi 12/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
24 Minna Kivipelto (toim.). Osallistavaa aikuissosiaalityötä. Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset. 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Helsinki 2020 
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pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin ja se käynnistettiin osana hallituksen 

toimintasuunnitelmaa. Kokeilun tavoitteeksi oli asetettu, että aikuissosiaalityöhön 

luodaan uusi osallistavan sosiaaliturvan palvelukokonaisuus, jossa sosiaalityölle 

annetaan enemmän välineitä tukea pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Lisäksi 

tavoitteena oli, että kunnat kykenisivät nykyistä paremmin integroimaan osallisuutta 

tukevan sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyyttä tukevan kuntouttavan työtoiminnan 

sosiaalityöhön.  

Kokeilukuntien tehtävänä oli kehittää osallistavan sosiaaliturvan malli ja ottaa se 

kunnan aikuissosiaalityön toimintakehykseksi. Osallistavalla sosiaaliturvalla 

tarkoitettiin sosiaalityössä käytössä olevaa tai kehitettävää osallistavaa ja 

valtaistavaa työtapaa, joilla pyritään vahvistamaan asiakkaan toimintaa, ymmärrystä 

ja toimintamahdollisuuksia. Kokeilujen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja pitkään 

työttömänä olleiden osallisuuden ja työllistymisen parantamiseksi. Lisäksi tavoiteltiin 

sitä, että sosiaalityössä voitaisiin tehdä työvoima- ja yrityspalveluihin kuuluvia 

suunnitelmia.  

Kokeiluun osallistuvilta kunnilta edellytettiin, että sosiaalityön ammattilaiset räätälöivät 

yhdessä asiakkaan ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa asiakkaan tarpeita 

vastaavan toimintojen kokonaisuuden, jolla tavoitellaan asiakkaan kannalta parasta 

mahdollista hyvinvointia, toimeentuloa, terveydentilaa, toimintakykyä ja sosiaalista 

osallisuutta. Kokeilun tavoitteena oli tuottaa tietoa tehostetun, kokonaisvaltaisesti 

verkostoja hyödyntävän sosiaalityön sekä osallistavan sosiaaliturvan 

vaikuttavuudesta.  

Tulosten perusteella toimeentulo- ja taloudenhallinta olivat asiakkaiden yleisimmät 

tavoitteet. Noin kolmannes asiakkaista saavutti tavoitteensa. Tiedon puute 

oikeudesta palveluihin ja etuuksiin vaikeutti toimeentulotavoitteen saavuttamista. 

Heikoiten asiakkaat saivat apua kognitiivisiin häiriöihin ja lievään kehitysvammaan 

liittyviin tavoitteisiin. Myöskään koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelujen 

sujumiseen liittyviä tavoitteita ei saavutettu kovin hyvin. 

Asiakkaita ohjattiin käyttämään myös muita palveluita muun muassa Kelan etuuksia 

ja kuntoutuspalveluita sekä muita sosiaalipalveluita. Perusterveydenhuollon palveluita 

käytti 44 prosenttia kokeilussa mukana olleista. Työllisyyspalveluihin oli ohjattu 60 

prosenttia asiakkaista. Työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 

ohjattiin vain 10 prosenttia asiakkaista. 
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6.2 Osallistumistulo 
 

Pisimmälle menevän ehdotuksen osallistavan sosiaaliturvan malleista on esittänyt 

Hiilamon johtama työryhmä25 . Ryhmä on kuvannut Saksan, Tanskan ja Hollannin 

osallistavan sosiaaliturvan malleja ja tehnyt Hollannin mallin pohjalta ehdotuksen 

Suomen osallistavan sosiaaliturvan malliksi. Mallissa osa työmarkkinatuen saajista 

saisi osallistumistuloa sosiaalipalveluihin osallistumisen ajalta.  

Työryhmän selvityksessä kohderyhmän kooksi on arvioitu noin 90 000 henkilöä. 

Ryhmän koossa on otettu huomioon alle 25-vuotiaat, jotka ovat saaneet 

työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa vähintään 200 päivää (yhdenjaksoisena noin 

10 kuukautta) ja muut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa vähintään 500 päivää 

(noin kaksi vuotta).  

Toiminnan tavoitteena olisi työttömien työnhakijoiden osaamisen kehittäminen, 

syrjäytymisen ehkäiseminen ja työllistymiskynnyksen alentaminen. Tavoitteena olisi, 

että kaikille löydetään osallistumisen muoto, joka nousee työttömän omasta 

tilanteesta ja tarpeista. Hyväksyttäviä vaihtoehtoja ei arvioitaisi pelkästään niiden 

työllistymistä edistävien vaikutusten kautta. Osallistumismahdollisuuksien tulisi 

kuitenkin hyödyttää yhteisöä ja yhteiskuntaa, eikä se voisi olla pelkkää 

harrastustoimintaa.  

Työryhmän ehdottamia osallistumistapoja olisivat esimerkiksi osallistuminen 

kansalaisjärjestöjen toimintaan, osallistuminen naapurustoprojekteihin, ruokapiireissä 

tai vertaistukiryhmissä toimiminen, opiskelu kansalaisopistossa tai maahanmuuttajien 

kielikursseilla.  

Toiminta räätälöitäisiin yksilöllisten toiveiden ja mieltymysten mukaisesti ja niistä 

sovittaisiin asiakkaan palvelusuunnitelmassa. Asiakkaat voivat ehdottaa omia tapoja 

osallistua, tai valita toimintaa maakuntien, kuntien ja paikallisten yritysten tai 

kansalaisjärjestöjen tarjoamalta listalta. Osallistujilla olisi suhteellisen paljon 

vapauksia valita erilaisista vaihtoehdoista.  

Yrityksissä osallistuminen olisi rajattua. Sellaisia avustavia tehtäviä, jotka eivät voi 

korvata työvoimaa, on sosiaali- ja terveyssektorilta. Joissain tilanteissa 

osallistumistuloon sisältyvä toiminta voisi työryhmän mielestä olla myös lasten tai 

muun läheisen hoitamista kotona. Lisäksi osallistumistulo voisi mahdollistaa 

                                                           
25 Heikki Hiilamo, Kathrin Komp, Pasi Moisio, Thomas Babila Sama, Juha-Pekka Lauronen, Aasa Karimo, 
Päivi Mäntyneva, Antti Parpo &Henri Aaltonen: Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia. Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2017. 
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työmarkkinatuen suuruisella tuella syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sellaista 

yleishyödyllistä koulutusta, joka ei suoraan valmistaisi ammattiin, esimerkiksi 

kansalaisopiston kursseilla. Oikeus tulisi perustua tapauskohtaiseen harkintaan, jotta 

osallistumistulo ei johtaisi yleiseen lastenhoitoon tai opiskeluun osallistumistulolla.  

Toiminta korvaisi kuntouttavan työtoiminnan ja mahdollisesti myös heikossa 

työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen kuntoutuksen osittain tai kokonaan.  

Osallistumistuloon vaadittu osallistumisen intensiteetti (kuinka monta tuntia päivässä, 

kuinka monena päivänä viikossa) riippuisi sosiaalityöntekijän tai –ohjaajan arviosta. 

Osallistumisella voisi olla myös enimmäiskesto.  

Osallistumistulon palvelut kuuluisivat työryhmän mukaan sosiaalihuollolle ja ne 

olisivat erillisiä TE-toimiston työllistämistä edistämistä palveluista. Sosiaalityöntekijät 

ja sosiaaliohjaajat käyttäisivät osallistumistuloa uutena aktivoinnin ja 

voimaannuttamisen instrumenttina. He myös valvoisivat osallistumista. Lähtökohtana 

olisi luottamus siihen, että osallistujien kanssa tehdyt sopimukset pitävät. 

Toiminnasta laadittaisiin asiakkaan palvelusuunnitelma. Alkuvaiheessa 

suunnitelmassa määriteltäisiin asiakkaan tavoitteet, toiminta ja taustatekijät.  

Osallistuminen osallistumistulotoimintaan olisi toissijaista aktiivisiin työllistymistä 

edistäviin palveluihin nähden. Osallistuminen osallistumistulon edellytyksenä olevaan 

toimintaan ei veisi oikeutta osallistua muihin työllistymistä edistäviin palveluihin, 

mikäli työtön olisi niihin halukas ja kykenevä osallistumaan.  

Osallistumistuloa maksettaisiin sekä aktiivi- että passiivitasolla. Osallistumistulo olisi 

työmarkkinatuen tasolla, mutta osallistumistulo muuttaisi pitkäaikaistyöttömän 

oikeuksien ja velvoitteiden periaatetta. Osallistumistulo toisi työmarkkinatukeen 

enimmäiskeston, jonka jälkeen se muuttuisi osallistumistuloksi. Mahdollisia 

osallistumisesta aiheutuneita kustannuksia maksettaisiin sosiaalityöntekijän tai –

ohjaajan harkinnan mukaan ehkäisevällä toimeentulotuella osallistumistulon lisäksi. 

Ehkäisevää toimeentulotukea tulisi maksaa asiakkaan tilanteesta ja tarpeista 

riippuen.  

Osallistumistuloa maksettaisiin passiivitasolla niille, jotka kieltäytyvät osallistumis-

toiminnasta. Toinen vaihtoehto olisi maksaa osallistujille työmarkkinatukea 

aktiivimuodossa ja sen lisäksi osallistumistuloa eräänlaisena lisäkorvauksena tai 

osallistumisbonuksena (vrt. kuntouttava työtoiminta). Osallistumistulon 

perusajatuksena olisi kuitenkin se, että sosiaaliturvan saamisen ehtona olisi 
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vastavuoroisuus. Vastavuoroisuudesta ei maksettaisi lisäkorvausta, vaan se olisi 

lähtökohtaoletus.  

Jatkotyönä työryhmä esitti selvitettäväksi järjestelmän kannustimiin liittyen, olisiko 

kunnat (maakunnat) syytä velvoittaa maksamaan osallistumistulo passiivitasolla. 

Vaikka lähtökohtana olisi kaikkien kohderyhmään kuuluvien osallistuminen 

osallisuustoimintaan, osa kohderyhmästä jäisi todennäköisesti passiivituelle.  

Osallistumistoiminnasta kieltäytyminen ei johtaisi toimeentulotuen sanktioihin. 

Passiiviselle osallistumistulolle siirtyneet rinnastuisivat työmarkkinatuelta 

toimeentulotuelle siirtyneisiin henkilöihin, joita koskevat muihin toimenpiteisiin kuin 

osallistumistuloon liittyvät sanktiot. Jos passiivitason osallistumistuloa saava henkilö 

kieltäytyisi työtarjouksesta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, hän saisi 

karenssin työttömyysturvan tapaan. Osallistuminen osallistumistulotoimintaan olisi 

toissijaista aktiivisiin työllistymistä edistäviin palveluihin nähden, eikä osallistuminen 

osallistumistulon edellytyksenä olevaan toimintaan veisi oikeutta eikä velvollisuutta 

osallistua muihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Kohderyhmän työnhakuvelvoite 

lähtökohtaisesti säilyisi ja työnhaun toimet (haastattelut yms.) olisivat ensisijaisia 

osallistumistoimintaan nähden.  

Hiilamo on tehnyt esityksen myös nuorten osallistumistulosta26. Selvityksessä 

ehdotetaan alle 25-vuotiaille nuorille suunnattua osallistumistuloa, jota maksettaisiin 

eri tasojen mukaan. Perustasoinen tuki määräytyisi perustoimeentulotuen mukaan ja 

aktiivitason tuki nykyisen työmarkkinatuen tason mukaan. Nuorille, joiden opiskelu- ja 

työkyky on alentunut ja jotka ovat erityisten tukitoimien tarpeessa, voitaisiin myöntää 

korotettua tukea. Korotettu tuki voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa 

alle 25-vuotias nuori on jo saanut opiskeluun kuntoutusrahaa ja päättänyt opintonsa, 

mutta hänellä on vaikeuksia työllistyä.  

Nuorten osallistumistuloa on tämän jälkeen selvitetty sosiaali- ja terveysministeriön 

johdolla. Osallisuustuloa pohtinut työryhmä ei pitänyt tarkoituksenmukaisena luoda 

nuorille uutta etuusmuotoa. Sen sijaan työryhmä ehdotti nuorten osallisuutta 

                                                           
26 Hiilamo, Heikki & Määttä, Anne & Koskenvuo, Karoliina & Pyykkönen, Jussi & Räsänen,Tapio & 
Aaltonen,Sanna Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Diakonia ammattikorkeakoulu 
2017 
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parantavia toimia hyödyntämällä ja kehittämällä nykyistä palvelu- ja 

etuusjärjestelmää27.  

 

6.3 Valtiovarainministeriön työllisyysmuistio 
 

Valtiovarainministeriön vuoden 2020 budjettiriihtä varten laatimassa 

työllisyysmuistiossa28 todetaan, että työmarkkinatuesta on ajan myötä syntynyt etuus, 

jonka rooli järjestelmässä on epäselvä. Työmarkkinatukea saavat henkilöt eivät 

välttämättä nykyisin saa työnhakupalveluiden prosessin kautta tarvitsemiaan 

palveluita, ja rinnalle on syntynyt muita palveluprosesseja.   

Ratkaisuna valtiovarainministeriö esittää, että työttömyysturvajärjestelmää kehitetään 

eriyttämällä työmarkkinatuki työttömyysturvalaista. Etuuden irrottaminen työttömyys-

turvalainsäädännöstä mahdollistaisi sen uudistamisen suoran kytkennän 

ensisijaisesti työnhakupalveluiden sijaan monialaiseen palveluun, jota etuudensaajat 

muita työttömyysturvan saajia useammin tarvitsevat. Järjestelmän olisi tarkoitus 

korvata eräitä nykyisiä työttömien palveluita, kuten kuntouttava työtoiminta, sekä 

luoda työmarkkinatuen saajille tarkoituksenmukainen palvelukokonaisuus, 

esimerkiksi nykyisen lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

pohjalta. Etuuden saamisen edellytyksenä olisi velvollisuus osallistua aktiivisesti 

yksilöllisesti laaditun suunnitelman mukaiseen palveluun ja etsiä polkua 

työmarkkinoille. 

  7 Vireillä olevat muutokset 
 

7.1 Kuntakokeilut 
 

Työmarkkinatukea saavien palvelut muuttuvat 1.3.2021, kun Eduskunnan hyväksymä 

laki työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista (1270/2020 vp) tulee voimaan. 

Kokeilujen tavoitteena on edistää työllisyyttä työnhakijoiden palvelua parantamalla. 

Palvelujen asiakaslähtöisyys vahvistuu, kun työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja 

                                                           
27 STM (2019b) Osallistumistulon mallintamista valmistelevan alaryhmän raportti. Sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/ 2019. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 
28 Valtiovarainministeriö. Työllisyysmuistio 13.8.2020. 
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terveyspalvelut sovitetaan yhteen työnhakijan työllistymisen tueksi nykyistä 

paremmin.  

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja 

työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan 

sekä kaikki alle 30-vuotiaat, kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset työttömät. 

Kokeiluissa osa työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kokeilun ajaksi 

kuntien tehtäväksi. Kokeiluilla sovitetaan yhteen valtion ja kuntien resursseja, 

osaamista ja palveluja. Työllisyyden kuntakokeiluissa noin 230 000 asiakasta siirtyy 

kuntien vastuulle, mikä on noin 36 prosenttia kaikista TE-toimistojen asiakkaista. 

Kaikista työttömistä työnhakijoista 50 prosenttia siirtyy TE-palveluista kokeilujen 

piiriin. Pääosa heistä on työmarkkinatuen saajia. 

Hallituksen esityksen29 mukaan kokeilun odotetaan nopeuttavan kohderyhmään 

kuuluvien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Kunnat ovat lähellä asiakkaita, niillä 

on laaja-alaista tietoa alueen toimintaympäristöstä ja asukkaista, ja niillä on 

mahdollisuus ohjata asiakkaansa laajasti eri toimialojensa palveluihin heti 

työttömyyden alkaessa.  

Kuntien oletetaan käynnistävän nuorten, maahanmuuttajien ja heikossa työmarkkina-

asemassa olevien asiakkaiden yksilöllisen ja kasvokkain tapahtuvan palvelun 

nopeasti laajoine palvelutarpeen arviointeineen ja työnhaun seurantoineen. Kokeilun 

arvioidaan lisäävän sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä osaamispalvelujen käyttöä. 

Pirkanmaan vuosien 2017−2018 kuntakokeilun aikana kokeiluasiakkaiden 

ohjaaminen työvoimapalveluihin kasvoi. Ohjautuminen kohdentui etenkin 

kuntouttavan työtoimintaan ja työkokeiluihin. Myös kansainväliset esimerkit tukevat 

käsitystä siitä, että aktiivinen yhteydenpito ja seuranta lyhentävät työttömyysjaksojen 

kestoa merkittävästi. 

Kuntakokeiluilla tulee olemaan merkittävä rooli työmarkkinatuen saajien palveluiden 

kehittämisessä ja toimeenpanossa lähivuosien aikana. 

Eduskunta edellytti kuntakokeilulain hyväksymisen yhteydessä, että hallitus 

valmistelee myös säännökset, jotka mahdollistavat asiakkaan siirtämisen 

kokeilukunnasta TE-toimistoon perustellusta syystä. Lisäksi eduskunta edellytti, että 

hallitus valmistelee säännökset työttömyysturvatehtävien laajemmaksi siirtämiseksi 

TE-toimistoilta kokeilukunnille. Eduskunnan lausumien pohjalta laadittu hallituksen 

esitysluonnos on lausuntokierroksella 6.2.2021 asti. 

                                                           
29 HE 87/2020 vp. Hallituksen esitys työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista  
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7.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien vastuulla 

nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät 22 

järjestäjän vastuulle. Hallituksen esityksen30 mukaan Suomeen muodostettaisiin 21 

hyvinvointialuetta, joille tehtävät siirrettäisiin. Helsingin kaupungille jäisi edelleen 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi 

Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaisi HUS-yhtymä.  

Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien 

hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, osa 1. 

heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023.  

Sote-uudistus vaikuttaa työttömien työnhakijoiden palveluihin, koska sosiaali- ja 

terveyspalveluilla on merkittävä rooli työttömien palveluiden järjestämisessä. 

Samanaikaisesti vastuu työmarkkinatukea saavien työllisyyspalveluista siirtyy 

kuntakokeilujen mukaisesti kunnille 1.3.2021. Budjettiriihen kirjauksen mukaan 

järjestämisvastuun siirtoa valmistellaan kuntarakenteen pohjalle. 

On tärkeää varmistaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö toimii suurista 

muutoksista huolimatta. Kuntakokeilut mahdollistavat hyvien toimintakäytäntöjen 

luomisen eri hallinnonalojen välillä.  

 

7.3 Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 
 

Osana hallituksen työllistämistoimia valmistellaan pohjoismaisen mallin mukaista 

työvoimapalvelumallia, jonka on arvioitu tulevan voimaan aikaisintaan vuoden 2022 

alussa. Malli tulisi koskemaan myös työmarkkinatukea saavia työttömiä työnhakijoita. 

Mallin keskeisenä ajatuksena olisi kohdata työnhakijat mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa työttömyyden alkaessa. Henkilökohtaista palvelua lisättäisiin nykyisestä. 

Jokaiselle laadittaisiin henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. 

 

 

                                                           
30 HE 241/21 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 
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Kuva 18. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 

 

 

Työnhaun tukemiseksi ja palveluihin ohjaamiseksi työttömien palvelutarpeen 

arviointia kehitettäisiin ja työnhaun tukea lisättäisiin siten, että työttömät kohdattaisiin 

työnhaun alkuvaiheessa (3kk) kahden viikon välein. Sen jälkeen kuukauden kestävä 

tiivis palvelujakso seuraisi aina kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen.  TE-

toimiston resursseja lisättäisiin 70 miljoonalla eurolla. Se mahdollistaisi resurssien 

lisäyksen arviolta 1 200 henkilötyövuoden verran. 

Yksilöllisessä työllistymissuunnitelmassa sovittaisiin työnhakijan määrällisestä 

työnhakuvelvoitteesta ja tarkoituksenmukaisista työnhakua tukevista palveluista. 

Työnhakijan tulisi hakea kuukaudessa 0–4 työpaikkaa riippuen alueen työmarkkina-

tilanteesta ja työttömän työkyvystä. Työnhausta raportoitaisiin sähköiseen 

järjestelmään itsenäisesti tai palvelun yhteydessä joka kuukausi.  

Mallissa työnhakuun ja palveluihin liittyviä työttömyysturvaseuraamuksia on tarkoitus 

lieventää siten, että käyttöön otettaisiin huomautus. Jos työnhakija jättäisi velvoitteen 

uudelleen täyttämättä olisi seuraamuksena viiden päivän etuuden menetys (karenssi) 

ja tämän toistuessa 10 päivän karenssi. Huomautuksen ja kahden karenssin jälkeen 

työnhaun laiminlyönnistä seuraisi työssäolovelvoite. 

Pohjoismaisen mallin toimenpiteet tulisivat koskemaan työmarkkinatuen saajia 

vähitellen sitä mukaan, kun alla kuvatun prosessin aikataulu osuisi kohdalle.  
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Kuva 19. Pitkäaikaistyöttömän palveluprosessi. 

 

 

 
7.4 Muut työttömyysturvaa koskevat muutokset 
 

Työttömyysturvaan liittyviä lainmuutoksia ja kehityshankkeita on tällä hetkellä vireillä 

erittäin paljon. Niillä tulee olemaan työmarkkinatuen saajiin joko suora tai ainakin 

epäsuoria vaikutuksia. Tällaisia lainmuutoshankkeita ovat muun muassa 

• Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen lineaarinen 

yhteensovittaminen. Uudistuksen arvioitu voimaantulo on 1.1.2023 

• Palkkatukisäännösten yksinkertaistaminen  

• Oppivelvollisuuden laajentaminen 

• Työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen   

• Liiketoimintaperusteisen välityömarkkinatoimijan 

luominen. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy viimeistään vuonna 2022  

• Työllisyyspalveluvastuun siirtäminen 

• Oppisopimuskoulutuksen uudistaminen     

• Ohjaamojen vahvistaminen  

• Työkykyä edistävien palveluiden ja etuuksien kokonaisuuden valmistelu   
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7.5 Jatkuvan oppimisen uudistus 
 

Osana työllisyystoimia opetus‐ ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö 

valmistelevat jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista 

siten, että se voisi aloittaa toimintansa jo vuonna 2021. 

Tavoitteena on työikäisen väestön osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto. 

Keskus toimii lähellä työelämää ja edistää työelämässä tapahtuvan oppimisen muoto-

ja. Palvelukeskuksen hallinnosta ja ohjauksesta vastaavat opetus‐ ja kulttuuriministeri

ö ja työ‐ ja elinkeinoministeriö yhteistyössä työelämän järjestöjen kanssa. 

   

7.6 Sosiaaliturvauudistus 
 

Sosiaaliturvan uudistamista varten on asetettu parlamentaarinen komitea. Se 

käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea ja niiden välistä yhteyttä ja 

rahoitusta sekä palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. 

Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset sekä 

siirtymät etuudelta toiselle.  

Sosiaaliturvauudistusta tehdään osissa. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri 

aikatauluilla. Joitakin sosiaaliturvan muutoksia valmistellaan myös etupainotteisesti 

omina hankkeinaan. 

Sosiaaliturvauudistuksella on tiiviit kytkökset muihin hallitusohjelman keskeisiin 

uudistuksiin, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, työkykyohjelmaan ja 

työllisyystyöryhmiin. 

  

 

7.7 Työkykyohjelma 
 

Osana Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa on käynnistetty työkykyohjelma 

(2020– 2022), jonka tarkoituksena on:   

• tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja 

työssä pysymistä, 
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• ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä 

• lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön 

kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpide-

kokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskusta ja lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein 

vaikeimmin työllistyvien apuna. Ohjelmaan kuuluu myös työkyvyn ja työllistymisen 

tuen koulutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista, jotta he 

voivat tukea asiakkaidensa työkykyä ja työllistymistä. 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen työkyvyn tuen tavoitteena on, että työttömien 

asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn tarve tunnistetaan aiempaa paremmin ja heitä 

autetaan kohti työelämää. Työkyvyn tuki tarkoittaa asiakasryhmäkohtaista 

palvelukokonaisuutta ja yksilöllistä palvelupolkua, jotka vahvistavat asiakkaan työ- ja 

toimintakykyä ja työllistymisen edellytyksiä.  

Toiminnan periaatteita ovat asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus. Palvelupolun 

vahvistamisen tavoitteena on, että palveluissa asiakkaina olevat osatyökykyiset 

henkilöt etenevät työllistymispolullaan nykyistä paremmin. Tämä edellyttää myös 

sosiaalihuollon palvelupolun selkeyttämistä ja yhteensovittamista TE-palveluiden, 

Kelan palveluiden ja kunnan työllisyyspalveluiden kanssa. Sosiaalihuollon palveluissa 

on nykyistä enemmän panostettava toimiin, joilla edistetään asiakkaiden 

työllistymistä. Näitä keinoja ovat esimerkiksi nyt alikäytössä oleva sosiaalihuoltolain 

mukainen vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta (ml. työsuhteinen 

työ) ja tuetun työllistymisen työhönvalmennus. 

Myös sosiaaliturvauudistuksella on vahva kytkös työkykyohjelmaan. 

Sosiaaliturvauudistuksessa luodaan nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, 

joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa 

elämäntilanteissa. 

Ohjelmassa on mukana 22 hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyohjelmassa 

painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja 

toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. 
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7.8 Kuntoutuksen uudistaminen 
 

Kuntoutusta kehitetään vuosina 2020–2022 Kuntoutuksen uudistamiskomitean 

ehdotusten pohjalta. Syksyllä 2020 julkaistuun kuntoutuksen uudistamisen 

toimintasuunnitelmaan on koottu keskeiset keinot, joilla kuntoutusta tullaan 

uudistamaan tulevina vuosina. Kuntoutusta kehitetään osana valtakunnallisia 

muutosohjelmia ja erillisinä lakihankkeina. Muutosohjelmissa on kuvattu tarkemmat 

uudistamisen sisällöt. Kuntoutuspalveluihin ohjautumista kehitetään laajasti eri 

hankkeissa.  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa kuntoutusosaamista laajennetaan ja 

kehitetään kuntoutustarpeen tunnistamista eri ikäisillä asiakkailla. Osatyökykyisten 

työttömien työkyvyn tuen tarve on tarkoitus jatkossa tunnistaa sosiaali- ja 

terveyskeskusten moniammatillisissa tiimeissä.  

Nuorille kehitetään matalan kynnyksen palveluita ja ohjausta tarvittaviin kuntoutus-

palveluihin. Lääkinnälliselle kuntoutukseen ohjautumiselle laaditaan valtakunnalliset 

kuntoutuksen ohjautumisen perusteet. Asiakkaiden osa-aikaista ja varhaista työhön 

paluuta tuetaan kehittämällä etuuksia kuten osasairauspäivärahaa ja kuntoutustukea.  

Työllistymisen tueksi kehitetään ammatillista kuntoutusta ja palvelutarvearvioita 

työttömille. Kuntoutuksen tietopohjaa kehitetään tavoitteena yhteiset työ- ja 

toimintakyvyn mittarit ja seurantajärjestelmät. 

 

 

8 Johtopäätöksiä  
 

8.1 Yleiset havainnot 
 

Työttömyyden pitkittymiseen on haettu ratkaisua jo vuosia. Aikaisemmissa 

selvityksissä pitkäaikaistyöttömyyden keskeiset haasteet on tunnistettu ja niihin on 

esitetty ratkaisukeinoja.  

Työmarkkinatuen saajina on tällä hetkellä hyvin erilaisia työttömiä. Heidän 

joukossaan on sekä nopeasti työllistyviä nuoria aikuisia, että vuosia ilman työtä olleita 

pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, jotka eivät tosiasiallisesti ole työmarkkinoiden 
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käytettävissä. Näiden kahden ryhmän väliin jää suuri joukko työttömiä, joita voidaan 

tukea työllistymisessä monin eri tavoin. 

Työllistymistä edistävillä palveluilla on keskeinen merkitys työttömien työllistymiseen. 

Palveluvalikoima on laaja, mutta palvelut eivät vastaa kaikkien työttömien tarpeisiin. 

Käynnissä olevissa lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa ollaan hakemassa 

ratkaisua olemassa olevan järjestelmän puutteisiin. Alkavissa kuntakokeiluissa 

painotetaan mm. mahdollisimman nopeaa liikkeellelähtöä, asiakaslähtöisyyttä, 

henkilökohtaista palvelua, palvelutarpeen arviointia ja moniammatillista 

lähestymistapaa. Myös pohjoismaisen mallin mukaisessa työvoimapalvelumallissa 

painotetaan samoja osa-alueita ja alkuvaiheen työnhakuprosessia. 

Työvoimahallinnon resursseihin on tulossa merkittävä parannus. Sen avulla voidaan 

lisätä malliin liittyvää henkilökohtaista ohjausta ja tukea. 

Sekä pohjoismaisella mallilla, kuntakokeiluilla että muilla käynnissä olevilla 

kehittämistoimilla voidaan olettaa olevan merkittävä vaikutus työmarkkinatuen saajien 

palveluihin ja työllistymiseen. Henkilökohtaisen palvelun, omavalmentajien käytön ja 

palvelutarvearvioiden tekemisen on arvioitu nopeuttavan myös työllistymisen 

esteiden havaitsemista ja niihin vaikuttamista.  

Muuttuvat toimintatavat tulevat ennalta arvioiden vaikuttamaan ensimmäisenä uusien 

työttömäksi rekisteröityvien työnhakijoiden työllistymiseen. Työmarkkinatukea 

saavien kohdalla se tarkoittaisi nuoria työmarkkinoille tulevia sekä lyhyen työuran 

jälkeen työttömäksi jääneitä, joilla ei vielä ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. 

Heidän voidaan siis olettaa työllistyvän nykyistä nopeammin. Tosin he kuuluvat jo nyt 

niihin työttömiin, joiden kohdalla asiat yleensä etenevät nopeasti.  

Myös muiden työttömien, joiden työmarkkinavalmiudet ovat hyvät tai kohtalaiset, 

voidaan olettaa hyötyvän muutoksista ja työllistyvän nykyistä nopeammin.  

Enimmäisajan työttömyyspäivärahaa saaneita tulee jatkossa oletettavasti nykyistä 

vähemmän työmarkkinatuen saajiksi, jos uusilla toimintamalleilla saavutetaan niille 

asetetut tavoitteet. Pidemmällä aikavälillä se näkyy työmarkkinatuelle siirtyvien 

määrän vähenemisenä. Tämä olisi erittäin tärkeää, jotta pitkäaikaistyöttömyyttä 

voidaan vähentää. 

Työmarkkinatuen saajien suuren määrän vuoksi kokonaistilanteeseen ei ole 

odotettavissa nopeaa muutosta. Työmarkkinatuen saajissa on paljon pitkäaikais-

työttömiä. Kroonisesti työttömiä (yli kaksi vuotta työttömänä olleita) on arviolta 120 

000. Osatyökykyisiä on huomattava määrä. Jos aikaisempien tutkimusten tuloksia 
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sovellettaisiin tällä hetkellä työmarkkinatukea saaviin, heistä varovaisen arvion 

mukaan ainakin noin 40 000 on avoimille työmarkkinoille työkyvyttömiä ja noin 20 000 

osatyökykyisen tilannetta voidaan kohentaa hoidolla ja kuntoutuksella. Koska 

osatyökykyisiä on myös lyhyemmän aikaa työttömänä olleiden joukossa, määrät ovat 

todennäköisesti vielä suurempia.  

Työttömien suuri määrä vaatii paljon resursseja sekä työvoimahallinnossa että 

sosiaalihuollossa. Jotta resursseja olisi riittävästi niiden työttömien tukemiseen, joilla 

on työllistymismahdollisuus, tulisi osatyökykyisten tilanne ratkaista mahdollisimman 

nopeasti erillisenä ponnistuksena. Työkalut tähän on olemassa.  

Pitkään työttömänä olleet tulisi ohjata työ- ja toimintakyvyn arvioon, jossa heidän 

tilanteensa pystytään arvioimaan ja ohjaamaan heidät mahdollisesti hoitoon, 

kuntoutukseen tai eläkkeelle. Palvelutarpeiden arvioinnissa tulisi hyödyntää 

monialaista asiantuntemusta. Arvioinnissa tarvitaan vankkaa lääketieteellistä 

osaamista. Työ- ja toimintakyvyn arviointi olisi pitkään työttömänä olleiden kannalta 

tärkein palvelu ja se tulisi toteuttaa ennen muita toimenpiteitä. 

Tällä hetkellä yli viisi vuotta yhdenjaksoisesti työttömänä olleilla yli 60-vuotiailla on 

mahdollisuus hakea ja saada eläketukea vanhuuseläkkeen tai 65-vuoden iän 

täyttämiseen asti. Tämän väliaikaisen etuuden käyttöä tulisi vielä kerran arvioida sinä 

aikana, kun pitkäaikaistyöttömien tilannetta puretaan. Se voisi olla ratkaisu niille 

pitkäaikaistyöttömille, joilla on suuria terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, mutta 

jotka eivät täytä työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen kriteerejä. Jatkuvana 

etuutena eläketuelle ei ole tarvetta. 

 

 

8.2 Työttömien toimeentulo 
 

Työmarkkinatuen säännöksillä on yksinään rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa 

työttömien työllistymiseen. Työmarkkinatuen keinot liittyvät lähinnä etuuden tasoon, 

kannustimiin ja sanktioihin. Tällä hetkellä työmarkkinatuki sekä kannustaa että 

passivoi työttömiä.  

Työmarkkinatuen kannustimia (yhteensovitus, suojaosa) pidetään hyvänä. 

Kannustimista huolimatta järjestelmässä on työttömyys- ja byrokratialoukkuja. 

Järjestelmään liittyvä monimutkaisuus ja pelko toimeentulon ennakoimattomista 

muutoksista voi käytännössä vähentää lyhytaikaisten ja osa-aikaisten töiden 
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vastaanottamista. Työttömien on vaikea ennakoida muutoksia erityisesti silloin, kun 

he saavat työmarkkinatuen lisäksi asumistukea ja toimeentulotukea. Kaikissa 

etuuksissa on erilaiset yhteensovitussäännöt, joka vaikeuttaa tulojen vaikutusten 

ymmärtämistä. 

Asumistuki ja toimeentulotuki nostavat työmarkkinatuen saajan käteen jäävää tuloa 

niin paljon, että tukien saaminen voi olla kilpailukykyinen vaihtoehto ainakin matala-

palkkaiselle, osa-aikaiselle tai lyhytaikaiselle työlle. Kaikki työ parantaa kuitenkin 

työllistymismahdollisuuksia ja kaikki mahdollisuudet kannattaisi hyödyntää. Kun 

työttömyys jatkuu riittävän pitkään, niin työmahdollisuudetkin vähenevät.  

Työmarkkinatuen saajille asumistuki on tärkeä asumiskustannusten tasaaja. Erityisen 

merkittävä se on paikkakunnilla, joissa asumisen kustannukset ovat korkeat. Sen 

sijaan toimeentulotuen tulisi olla tilapäinen tuki eikä työttömyyden automaattinen 

seuraus. Suurin yksittäinen syy toimeentulotuen maksamiseen ovat 

asumiskustannukset, joita korvataan korkeammalla tasolla toimeentulotuesta kuin 

asumistuesta. Jotta toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien määrää voitaisiin 

vähentää, tulisi asumiskustannusten korvaamista siirtää toimeentulotuesta 

asumistukeen. Toinen suuri kustannuslaji toimeentulotuessa on lääkekustannukset, 

joita tulisi korvata sairausvakuutusjärjestelmästä eikä toimeentulotuesta. 

Työtulon ja työmarkkinatuen yhteensovittamisessa noudatettava työtulon suojaosa, 

joka ei vähennä maksettavan työmarkkinatuen määrää, kannustaa tällä hetkellä 

kaikkia työmarkkinatuen saajia ilman määräaikaa. Suojaosan kohdentamista 

vaikeasti työllistyviin työttömiin tulisi selvittää. Samoin lisätietoja tarvittaisiin myös 

kertaluonteisten tai lyhytaikaisten työllistymiskorvausten tai -bonusten 

vaikuttavuudesta.  

Työmarkkinatukea maksetaan tällä hetkellä myös henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä 

työllistyä. Osalle oikeampi etuus olisi sairauspäiväraha, kuntoutusraha tai 

työkyvyttömyyseläke. Heidät tulisi ohjata oikean etuuden piiriin, jonka jälkeen osa 

heistä palaisi myöhemmin työttömäksi työnhakijaksi.  

Työmarkkinatuki toimii tällä hetkellä toimeentulon turvana myös erilaisissa 

väliinputoamistilanteissa ja passiivisessa työttömyydessä, jossa tosiasiallinen tavoite 

ei ole avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Osa ei ole vuosiin ollut työssä tai 

minkään palvelun piirissä. Työmarkkinatuen tarkoitusta ja tavoitteita tulisi arvioida 

uudelleen. Onko työmarkkinatuki tarkoitettu pysyväksi passiiviseksi tueksi, vai tulisiko 

näitä tilanteita varten olla muu toimeentuloetuus, jota maksettaisiin kuntoutumisen, 

työmarkkinoille valmentavan toiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen ajalta.  
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Työllisyyspolitiikassa on pitkään hyväksytty ajatus, että työttömän työnhakijan 

oikeuksien ja velvollisuuksien tulee olla tasapainossa. Yhteiskunta turvaa 

työttömyyden aikaisen toimeentulon, ja vastineeksi työtön työnhakija hakee 

aktiivisesti työtä tai osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin. Moitittavasta 

menettelystä voidaan asettaa sanktioita. Käytännössä taloudelliset sanktiot eivät 

työmarkkinatukea saavien kohdalla toimi aina halutulla tavalla, vaan sanktiot ohjaavat 

työttömän hakemaan toimeentulon työmarkkinatuen sijasta toimeentulotuen kautta. 

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus viimesijaiseen toimeentuloturvaan, jos hän 

ei muuten pysty huolehtimaan toimeentulostaan.  

Toimeentulotukilaissa on mahdollisuus sanktioiden aikana alentaa toimeentulotuen 

perusosaa 20 tai 40 prosenttia. Tämäkään sanktio ei toimi suunnitellulla tavalla. 

Perustoimeentulotuki koostuu perusosan lisäksi muista perusmenoista, joilla katetaan 

työttömän työnhakijan menoja. Työttömän toimeentulotuki voi nousta hyvinkin 

korkealle tasolla muun muassa asumiskustannusten ja terveysmenojen perusteella, 

vaikka perusosaa olisi alennettu. Lisäksi työnhakija voi saada tukea täydentävästä tai 

harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta.  

Käytännössä osa työttömistä työnhakijoista on siirtynyt kokonaan toimeentulotuen 

varaan. Tukien välistä siirtymää voitaisiin vähentää jo sillä, että toimeentulotukilakiin 

lisättäisiin säännös, joka velvoittaa hakemaan niin sanottuja ensisijaisia etuuksia 

ennen kuin hänellä on oikeus toimeentulotukeen.  

 

 

8.3 Työvoimapalvelut 
 

Työvoimapalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden erilaisia palveluita. Tällä 

hetkellä kaikki työmarkkinatuen saajat eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään nykyisiä 

työvoimapalveluita. Sopivien palveluiden puute voi johtua siitä, ettei työttömän 

tilannetta ole tunnistettu ja siksi sopivaa palvelua ei ole ollut mahdollista tarjota, tai 

työttömän tilanne on kaiken kaikkiaan sellainen, ettei työllistyminen tai työllistymistä 

edistäviin palveluihin osallistuminen ole mahdollista. Motivaatio osallistua palveluihin 

laskee, kun työttömyys pitkittyy.  

Työmarkkinatuen saajista muita työttömiä suurempi osa tarvitsee henkilökohtaista 

ohjausta ja tukea, kattavaa palvelutarvearviota sekä yksilöllisesti räätälöityjä 

palveluita.  
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Työmarkkinatuen saajissa voidaan tunnistaa useita ryhmiä, joilla on erilainen tarve 

palveluille. Ryhmät eivät ole yksiselitteisiä, vaan työttömät voivat kuulua kahteen tai 

useampaankin ryhmään.  

Erilaisia palveluita tarvitsevista voidaan tunnistaa ainakin seuraavia ryhmiä:  

• Työmarkkinoille tulevat alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat suorittaneet 

tutkinnon, tai joilla on ammatillinen koulutus. He hyötyvät nykyisistä 

työvoimapalveluista ja uudet toimintamallit tukevat heidän työllistymistään. 

Vuonna 2019 ammatillisen tutkinnon suoritti yli 70 000 nuorta.31 Parhaiten 

työllistyivät korkeakoulututkinnon suorittaneet, joista lähes 90 prosenttia oli 

työssä vuoden 2019 lopussa. Ammatillisen koulutuksen suorittaneista työssä 

oli 70 prosenttia.  

 

• Nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa työllistyvät huomattavasti 

huonommin kuin ammatillisen koulutuksen saaneet. Pelkän perusasteen 

vuonna 2019 suorittaneita oli 103 200 nuorta, joka on 15 prosenttia 

ikäluokasta. Miehistä pelkän perusasteen suorittaneita oli noin 19 prosenttia ja 

naisista 13 prosenttia. Opintonsa keskeytti 5,4 prosenttia opiskelijoista. 

Ammatillisessa koulutuksessa keskeytysprosentti oli 8,7. 

Ammattikorkeakouluissa 7,1 ja yliopistoissa 5,9 prosenttia.32 

 

Oppivelvollisuuden pidentäminen auttaa jatkossa osan nuorista ammatillisten 

opintojen piiriin. Koulutusmahdollisuuksien ohjaus, työharjoittelu ja työkokeilut 

olisivat tälle ryhmälle keskeinen palvelu. Suurin osa tästä ryhmästä hakeutuu 

työhön tai koulutukseen välivaiheen jälkeen.  

 

• Nuorissa on paljon syrjäytymisvaarassa olevia, sekä mielenterveysongelmista 

ja käyttäytymishäiriöistä kärsiviä. Osa nuorista tarvitsee mielenterveyden 

palveluita ja olisi kuntoutettavissa opiskelemaan tai työmarkkinoille. Myös 

päihteet ja huumeet ovat osalle nuoria ongelma. Sekä 

mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen, että päihdehuollon palveluiden 

pitäisi olla saatavilla huomattavasti nopeammin kuin tällä hetkellä. 

Syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita on arvioitu olevan noin 5 prosenttia ikäluokasta 

                                                           
31 Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot ISSN=1798-7644. 2019. Helsinki: Tilastokeskus 
32 Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1798-9280. Helsinki: Tilastokeskus 
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eli heitä on noin 45 000–50 000. Heistä arviolta puolet ei ole rekisteröitynyt 

työnhakijoiksi.  

 

• 30–55-vuotiaissa työmarkkinatuen saajissa on sekä nopeasti, tai ainakin 

kohtuullisessa ajassa työmarkkinoille tukitoimien avulla työllistettävissä olevia, 

että vaikeammin työllistyviä, ja osatyökykyisiä, jotka tarvitsevat räätälöityjä 

palveluita tai alkuvaiheessa kuntoutusta tai sosiaalihuollon palveluita. 

 

• Yli 55-vuotiaiden, työttömäksi jääneiden on vaikea työllistyä, vaikka heillä ei 

olisi työ- tai toimintakykyongelmia tai ammatillisen osaamisen tai koulutuksen 

puutteita. Viime vuosina yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on kuitenkin noussut, 

mikä voi parantaa työllistymismahdollisuuksia. Työmarkkinatuen saajista yli 

55-vuotiaita on noin 30 400. Heillä olisi työuraa jäljellä enimmillään vielä noin 

10 vuotta ennen eläkeiän täyttämistä, mutta työnantajat ovat varovaisia 

palkkaamaan iäkkäitä työntekijöitä. Tuettu työllistyminen tai ammatillinen 

täydennyskoulutus voisi olla ainakin osalle mahdollisuus päästä takaisin 

työmarkkinoille.  

 

• Maahanmuuttajien yleisin työllistymisen este on kielitaidon ja koulutuksen 

puute.  Työmarkkinatuen saajina oli tammikuussa 2020 54 700 ulkomaan 

kansalaista tai maahanmuuttajataustaista työnhakijaa. Maahanmuuttajien 

olemassa oleva osaaminen olisi tärkeää tunnistaa ja rakentaa koulutus ja 

työmahdollisuudet sen varaan. Työssä oppiminen ja palkkatuettu työ olisi yksi 

mahdollinen reitti työmarkkinoille. Kielikoulusta ei tällä hetkellä järjestetä 

tarpeeksi. Kurssimuotoisen kielikoulutuksen lisäksi tulisi olla mahdollisuus 

kielen oppimiseen työn kautta.  

 

• Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla, joilla ei ole koulutusta tai työpaikkaa, on 

suuri syrjäytymisriski. Pelkän peruskoulun suorittaneiden ulkopuolisuus- ja 

työttömyysriski on lähes kuusinkertainen suomalaisiin nuoriin verrattuna. 

Erilaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen, työkokeilut ja työharjoittelu 

olisivat mahdollisia tukitoimia tälle ryhmälle. 

 

• Osatyökyiset työttömät on suuri ryhmä ja heitä on kaikissa ikäryhmissä. Osa 

heistä on mahdollista hoitaa ja kuntouttaa takaisin avoimille työmarkkinoille. 

Osa tarvitsee pidemmän polun ja tavoitteellisen suunnitelman ja toimenpiteet 

työmarkkinoille palaamiseen. Joukossa on myös niitä, jotka ovat sosiaalisen 
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kuntoutuksen tarpeessa. Työ- ja toimintakykyarvion kautta osatyökykyisiä 

voitaisiin tarpeen mukaan ohjata hoitoon, kuntoutukseen, eläkkeelle tai 

tarvittaviin palveluihin. Osatyökykyisten määrää ei ilman työ- ja 

toimintakykyarviota ole mahdollista luotettavasti arvioida. Tässä selvityksessä 

määräksi on arvioitu vähintään 60 000. Kyse on siis kymmenistä tuhansista 

työmarkkinatuen saajista.  

 

• Pitkäaikaistyöttömiä ja kroonisesti työttömiä on paljon. Yli 500 päivää 

työmarkkinatukea saaneita on noin 82 000. Noin 60 000 tuensaajalla on 

työttömyyspäivärahan enimmäisaika täyttynyt, joten he ovat olleet työttömänä 

noin kaksi vuotta jo ennen kuin he siirtyivät työmarkkinatuen piiriin. Näiden 

perusteella voidaan arvioida, että työmarkkinatuen saajissa on kroonisesti 

työttömiä noin 120 000. Työttömyysaikaa on monella saajalla useita vuosia. 

Pitkään työttömänä olleista ainakin puolella voidaan arvioida olevan 

työllistymistä estäviä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Heidän todellinen 

tilanteensa ja palvelutarpeensa pitäisi selvittää ennen muita toimenpiteitä. 

 

• Työmarkkinatuen ulkopuolella, toimeentulotuen varassa on joukko työttömiä, 

jotka tulisi saada samalla tavoin palveluiden piiriin kuin edellä on kuvattu. 

Heitä on arviolta 10 000. He eivät tällä hetkellä ole työttömiä työnhakijoita. 

Toimeentulotuen varassa ovat myös ne työttömät, joille on asetettu karanteeni 

tai työssäolovelvoite. 
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9 Työmarkkinatuen 
kehittämismahdollisuuksia 
 
Työmarkkinatuen kehittämistarpeita voidaan miettiä sekä lyhyellä että pitkällä aika-

välillä. Pitkäaikaistyöttömyyttä ei kuitenkaan pysytä ratkaisemaan pelkästään 

työmarkkinatukea uudistamalla, koska ongelmat ovat monissa tapauksissa syntyneet 

jo työttömyyden aikaisemmassa vaiheessa. 

 

Nykyinen työmarkkinatuki toimii hyvin työmarkkinoille tulevien nuorten työllistymistä 

tukevana etuutena. Jatkossakin heitä varten tarvitaan toimeentulon turvaava etuus 

opintojen päättymisen ja työllistymisen väliseksi ajaksi.  

 

Työmarkkinatuen saajien pitkäaikaistyöttömyyttä ei pysytä poistamaan nopeasti. 

Ensimmäisenä pitäisi pystyä estämään tai ainakin vähentämään uusien työttömäksi 

jäävien pitkäaikaistyöttömyyttä. 

 

Työmarkkinatuen kehittämistarve liittyy kiinteästi työvoimapalveluiden ja 

työnhakuprosessin kehittämiseen. Lyhyellä aikavälillä voidaan selvittää myös 

kannustavuuteen sekä työttömyys- ja byrokratialoukkuihin liittyviä kehittämismahdolli-

suuksia sekä integroida työttömän oikeudet ja velvollisuudet kiinteämmin toisiinsa. 

 

Pidemmällä aikavälillä keskeinen kysymys työmarkkinatuen kehittämiselle on se, 

maksetaanko työmarkkinatukea ilman päättymisaikaa niille, joilla ei tosiasiassa ole 

edellytyksiä päästä avoimille työmarkkinoille, tuettuun työhön tai välityömarkkinoille. 

Tarvitaanko Suomeen näitä tilanteita varten uusi toimeentuloetuus, koska pysyvää 

toimeentuloa ei perustuslain mukaan voida järjestää toimeentulotuen kautta. 

Keskeisiä ratkaistavia asioita olisivat silloin muun muassa etuuden tarkoitus, etuuden 

saamisen edellytykset, henkilöpiiri, tuen taso, toimeenpano ja rahoitus.  

 

Seuraavana on käsitelty sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehittämismahdollisuuksia. 

Kehittämiskohteet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne voidaan toteuttaa joko 

erikseen tai samanaikaisesti. Vaihtoehtoja voidaan luonnehtia seuraavasti: 

 

• Lyhyen aikavälin kehittämismahdollisuudet 

o Työnhakuprosessi ja palvelumalli 

o Työvoimapalvelut 
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o Työttömän oikeudet ja velvollisuudet 

o Monialainen yhteispalvelu 

o Työ- ja toimintakyvyn arviointi 

o Ansiotulojen ja työmarkkinatuen yhteensovittaminen ja kannustavuus 

• Pitkän aikavälin kehittämismahdollisuudet 

o Työmarkkinatuen rooli työttömien työnhakijoiden toimeentuloturvana 

Tällä hetkellä sekä työvoimahallintoon että sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tulossa 

merkittäviä muutoksia. Työmarkkinatukeen liittyvät muutostarpeet voitaisiin toteuttaa 

samanaikaisesti hallinnollisten muutosten kanssa. Osa kehittämistarpeista voidaan 

toteuttaa riippumatta tulevista muutoksista.  

 

9.1 Lyhyen aikavälin kehittämismahdollisuudet 
 

9.1.1 Työnhakuprosessin kehittäminen 
 

Työmarkkinatuen hakijat tarvitsevat muita työttömiä enemmän henkilökohtaista 

ohjausta ja neuvontaa. Aikaisempien työllisyyskokeilujen ja allianssimalleista 

saatujen kokemusten perusteella työttömän omavalmentaja pystyisi ohjaamaan ja 

tukemaan työnhakijaa työnhaussa tai palveluihin ohjaamisessa sekä työhallinnon 

sisällä, että muiden viranomaisten kanssa. Henkilökohtaisen tuen pitäisi monien 

työttömien kohdalla olla hyvin tiivistä ja aktiivista, jotta sillä voitaisiin auttaa myös 

niitä, jotka eivät ole itse yhteydessä viranomaisiin. 

Työttömyyden alkuvaiheessa tehty palvelutarvekartoitus ja työllistymissuunnitelma 

sekä varhainen puuttuminen työllistymistä haittaaviin tekijöihin nopeuttaisi 

työllistymistä ja ehkäisisi työttömyyden pitkittymistä. 

 

9.1.2 Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen 
 

Työttömyyden aikaisia palveluita tulisi kehittää ja räätälöidä niin, että ne vastaavat 

kaikkien työttömien tarpeisiin. Muutoksen keskeisenä tavoitteena olisi se, että kaikki 

työmarkkinatukea nyt saavat osallistuisivat palveluihin. Se lisäisi heidän 

mahdollisuuksiaan työllistyä ja ehkäisisi työttömyydestä johtuvia työ- ja toimintakyvyn 

ongelmia. 
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Nykyiset työvoimapalvelut ja työnhaun menettelyt sopivat niille, joilla on hyvät tai 

kohtuulliset työllistymisedellytykset, ja joiden työllistymistä voidaan tukea työvoima-

palveluiden avulla. Työttömyyden aikaisia palveluita pitäisi kehittää niitä työttömiä 

varten, jotka tarvitsevat ensisijaisesti muita kuin nykyisiä työvoimapalveluita. Näitä 

ovat ikääntyneet, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja syrjäytymisvaarassa olevat 

työttömät.  

 

Tarvittavat palvelut riippuvat henkilön työ- ja toimintakyvystä sekä koulutuksesta. 

Ratkaisuja pitäisi hakea laaja-alaisesti. Erilaiset tuetun työllistämisen muodot ja 

niiden merkittävä lisääminen auttaisi monia pääsemään takaisin työhön.  

 

Kuntoutuspalveluita pitäisi kehittää matalan kynnyksen palveluiksi, joista on jo 

kokemusta nuorille suunnatuista palveluista. Niissä palvelun piiriin pääsemiseksi ei 

edellytetä lääketieteellistä diagnoosia. Vastaavantyyppisiä palveluita tarvitaan myös 

muille työttömille.  

 

Kuntoutuspalveluiden lisäksi tarvitaan myös tehokkaampaa ohjausta kuntoutukseen. 

Työttömät eivät itse hakeudu kuntoutukseen, vaan sopivat palvelut tulisi selvittää 

palvelutarpeen kartoituksen yhteydessä tai työ- ja toimintakyvyn arvioinnin 

yhteydessä. Myös kuntoutuksen jälkeen tarvitaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea 

seuraavien askeleiden ottamiseen. 

Kuntouttavaa työtoimintaa tulisi kehittää nykyistä tavoitteellisemmaksi. Vuoden 2021 

alussa voimaan tulleessa lainmuutoksessa on jo edellytetty tavoitteellisuutta sekä 

henkilökohtaista tukea. Lainmuutoksesta ei ole vielä kokemuksia ja sen vaikutusta 

tulisi seurata aktiivisesti.  

Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu erilaisia henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja 

toimintakykyä edistäviä palveluita. Palvelut kohdennetaan henkilöille, jotka eivät 

kykene osallistumaan julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin tai työhön.  

Kuntouttava työtoiminta voisi olla erilaista koulutusta, koulutukseen ja työhön 

valmennusta, pienimuotoista työskentelyä, työtoimintaan osallistumista, 

työharjoittelua tai muuta vastaavaa toimintaa, jota järjestettäisiin useana päivänä 

viikossa. Toiminta voisi muodostua myös useammasta palvelusta tai toiminnasta.  

Työmarkkinatuen saajien palvelutarve arvioidaan TE-toimistoissa / kunnissa. 

Palvelutarve pitäisi selvittää mahdollisimman aikaisin työttömyyden alkuvaiheessa. 

Arvion perusteella laaditaan työllistymissuunnitelma, johon myös uudet palvelut tulisi 
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sisällyttää. Vaikeasti työllistyvien ryhmien palvelutarve tulisi arvioida monialaisessa 

yhteispalvelussa.  

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan työnhausta ja tarvittavista työllistymistä tukevista 

palveluista, sekä suunnitelman toteuttamisen seurannasta ja määräajasta, jonka 

kuluessa työnhakija raportoi suunnitelman toteuttamisesta. Virkailija ja työnhakija 

hyväksyvät yhdessä työllistymissuunnitelman. Suunnitelman tiivis seuranta on 

tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

 

9.1.3 Monialaisen yhteispalvelun kehittäminen 
 

Monialaista asiantuntemusta tulisi hyödyntää huomattavasti useammin kuin tällä 

hetkellä tehdään. Työmarkkinatuen saajissa on paljon terveydenhoidon, 

mielenterveyden, päihdehuollon, kuntoutuksen ja sosiaalihuollon palveluita 

tarvitsevia. Osa olisi oikeutettu työmarkkinatuen sijasta muihin etuuksiin kuten 

sairauspäivärahaan, kuntoutusrahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.  

Voimassa olevan lainsäädännön33 mukaan TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat, onko 

työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun työtön on: 

• saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella 

(noin 14 kk) 

• täyttänyt 25 vuotta ja ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta 

• alle 25-vuotias ja ollut työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta 

Monialaisen palvelun tarve arvioidaan tällä hetkellä niin myöhään, että työttömyyteen 

liittyvät ongelmat ovat jo ilmeisiä. Aikarajaa tulisi lyhentää erityisesti nuorten kohdalla. 

Se nopeuttaisi mahdollisten työllistymistä estävien seikkojen havaitsemista ja 

oikeisiin palveluihin ohjautumista. Moniammatillisen työn avulla voidaan havaita ja 

ratkaista kerralla useita eri palveluita tarvitsevien tilanne.  

Nuoret, alle 30-vuotiaat tulisi ohjata moniammatilliseen arviointiin jo kolmen 

kuukauden työttömyyden perusteella. Muilla aikarajana voisi olla kuuden kuukauden 

työttömyys.  Aikarajoista riippumatta monialaiseen verkostoon tulisi ohjata myös ne 

                                                           
33 Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014 vp 
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työttömät, jotka selkeästi tarvitsevat ja hyötyisivät moniammatillisesta 

asiantuntemuksesta.  

Monialaisen verkoston kokoonpanoa tulisi täydentää siten, että siinä olisi myös 

nuoriso- ja koulutuspalveluiden asiantuntemusta.  

Moniammatillisessa yhteistyössä osapuolten tarvitsemien tietojen saaminen on 

turvattu melko hyvin. Se on jatkossakin varmistettava. Työkyvyn arvioinnissa tulisi 

nykyistä enemmän hyödyntää monialaisessa verkostossa jo olevaa tietoa henkilön 

toimintakyvystä.  

Hallinnossa ja järjestämisvastuissa tapahtuvien muutosten vuoksi sosiaali-, terveys- 

ja työllisyyspalvelujen prosessit tulisi läpikäydä ja varmistaa niiden sujuvuus jo 

hyvissä ajoin ennen tulevia muutoksia, jotta moniammatillinen yhteistyö olisi 

mahdollisimman sujuvaa jatkossakin. Sosiaali- ja terveyspalveluilla on suunniteltu 

jatkossa nykyistä suurempaa roolia palvelutarpeen arvioinnissa. 

Monialaisen yhteispalvelun yhdyspinta kuntouttavaan työtoimintaan tulisi selkeyttää. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukainen aktivointisuunnitelma tehdään 

alle 25-vuotiaalle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toimeentulotukea saavalle,  

• joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 

kalenterikuukauden aikana 

• joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan 

• jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana 

perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. 

Lisäksi aktivointisuunnitelma tehdään 25-vuotta täyttäneelle työmarkkinatukea tai 

toimeentulotukea saavalle,  

• joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä 

• joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan ja sen jälkeen 

työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä 

• jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut 

työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. 

Sekä monialaisen yhteispalvelun että kuntouttavan työtoiminnan asiakkuuksissa on 

kyse pitkälti samoista henkilöistä. Monialaisessa yhteispalvelussa työttömän 

palvelutarve tulee arvioitua laajemmin ja monialainen työllistymissuunnitelma on 

ensisijainen kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmaan nähden.  
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Kuntouttavan työtoiminnan mukaisen aktivointisuunnitelman laatimisen aikarajat 

poikkeavat monialaiseen yhteispalveluun ohjauksen aikarajoista. Tulisi arvioida onko 

kuntouttavassa työtoiminnassa tarpeen määritellä aikarajoja, vai voisiko 

kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän aktivointisuunnitelman tekeminen perustua 

monialaisessa yhteispalvelussa todettuun tarpeeseen. Lähtökohtana molemmissa on 

työllistyminen ja siihen liittyvä palveluiden tarve.  

Aktivointisuunnitelman laatimisessa tulisi olla TE-toimiston, kunnan ja työttömän 

lisäksi myös Kela silloin, kun kyse on toimeentulotukea saavasta työttömästä. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin ei ole tehty muutoksia, vaikka 

perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi vuodesta 2017 lukien. 

Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaan kunnan ja Kelan tulee tehdä 

yhteistyötä toimeentulotuen tarkoituksen toteuttamiseksi. Erityisesti nuorten ja 

muiden pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien kohdalla tarvitaan yhteystyötä.   

Monialaista yhteistyötä on arvosteltu siitä, ettei sitä johda kukaan. Tämä vastuu 

soveltuisi luontevasti työvoimahallinnon vastuulle. Jos työllisyyspalveluiden vastuita 

muutetaan paikalliseksi tai alueelliseksi, vastuu monialaisesta verkostosta muuttuu 

samalla tavoin. Kaikki verkostoon kuuluvat tahot ovat kuitenkin osaltaan vastuussa 

siitä, että toiminta on tuloksellista, ja että sinne ohjautuu monialaisesta 

asiantuntemuksesta hyötyvät työttömät. Sosiaali- ja terveydenhuollon roolia olisi 

myös tarpeen vahvistaa. 

Moniammatillisessa toiminnassa on viime vuosina kokeiltu erilaisia malleja kuten 

allianssimalli, josta saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Niiden hyvänä puolena voi 

pitää erityisesti sitä, että niissä työtön on kohdattu nopeasti ja toiminta on ollut hyvin 

mutkatonta, matalan kynnyksen toimintaa, mikä on vähentänyt jäykkyyttä ja 

byrokratiaa kaikkien osapuolten näkökulmasta. Tällainen matalan kynnyksen palvelu 

toimisi työttömien kohdalla laajemminkin ja moniammatillista toimintaa tulisi kehittää 

tähän suuntaan. 

 

 

9.1.4 Työttömän työ- ja toimintakyvyn arviointi 
 

Työkyvyn tukemiseksi työttömien terveyspalvelut sekä työ- ja toimintakyvyn ja 

kuntoutustarpeen arvioinnit tulisi nykyistä enemmän suunnitella ja kohdentaa 

pitkäaikaistyöttömyyden ja osatyökykyisten tarpeet huomioon ottaen. 
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Erilaiset terveysongelmat ovat tällä hetkellä keskeinen syy siihen, että työttömyys 

pitkittyy. Jos terveysongelmat hoidettaisiin ajoissa, nykyisen kaltaisia ongelmia ei olisi 

ainakaan samassa määrin. Työ- ja toimintakyvyn arviointiin tarvitaan lisää osaamista, 

resursseja ja palveluita. Tämä olisi yhtäältä tarpeellinen, kertaluonteinen projekti 

nykyisen työttömyyden hoitamiseen, mutta toimivat menettelyt tarvitaan myös 

jatkuvaan työhön, jotta voidaan ennalta ehkäistä työttömyyden pitkittymisestä 

aiheutuvia terveydellisiä ongelmia. 

 

Palvelutarpeen arvioinnin tekijöitä pitää kouluttaa ensi vaiheen arviointiin. Tällä 

hetkellä työmarkkinatuen saajien terveysongelmat jäävät piiloon. Työttömät käyttävät 

terveyspalveluita harvoin, he eivät kerro virkailijoille terveysasioista, varsinkaan 

mielenterveys ja päihdeongelmista, eikä ongelmia havaita tai oteta puheeksi 

työvoimahallinnossa eikä sosiaalipalveluissa. Silloinkin, kun terveyspalveluita 

käytetään, ei perusterveydenhuollon palveluissa ole mahdollista arvioida 

kokonaisvaltaisesti terveydentilaa, vaan resurssitilanteen mukaan joudutaan 

keskittymään akuuttiin ongelmaan.  

 

Pitkäaikaistyöttömän työkyvyn arviointia ei voi jättää pelkästään terveydenhuollon 

vastuulle. Työ- ja toimintakyvyn arviointi edellyttää useissa tapauksissa 

lääketieteellistä erityisosaamista (esimerkiksi kuntoutuslääketiede, psykiatria, 

neuropsykiatria ja psykologia) sekä sosiaalityön ja kuntoutusohjauksen osaamista. 

Työkyvyn arviointi tulisi toteuttaa niissä ohjaus- ja asiakasprosesseissa, joissa 

pitkäaikaistyöttömät ovat muutenkin asiakkaina. Näitä ovat esimerkiksi monialaiset 

yhteispalvelut. Niissä myös työttömien omat osallisuuteen ja sen tukemisen liittyvät 

tarpeet on mahdollista ottaa huomioon.  

Vaikka ongelmat tunnistettaisiin, ei mielenterveyspalveluita, päihdepalveluita ja 

kuntoutusta ole saatavilla riittävästi eikä oikea-aikaisesti, eikä työttömiä ohjata niihin 

riittävästi. Ohjaus edellyttäisi pitkäaikaista, henkilökohtaista ohjausta ja tukea. 

Hoitamatta ja kuntouttamatta jättäminen on yhteiskunnan kannalta kalliimpaa kuin 

palveluiden järjestäminen. Yksilön kannalta se vaikuttaa koko loppuelämään. 

Työttömät tulisi ohjata työ- ja toimintakyvyn arvioon aina, kun on epäily työllistymistä 

haittaavasta ongelmasta ja tarvitaan kokonaisvaltainen arvio työkyvystä, joka ei hoidu 

yksittäisen terveyskäynnin yhteydessä. Ohjaus työkyvyn arvioon tulisi voida tapahtua 

kaikkien toimijoiden ja eri prosessien kautta. TE-toimistot arvioivat tarvetta 

palvelutarvekartoituksen yhteydessä tai myöhemmissä työnhakukeskusteluissa. Työ- 

ja toimintakyvyn arvioinnin tarvetta tulisi arvioida myös sosiaalityön, 
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terveydenhuollon, nuorisopalvelun ja Kelan palvelujen aikana ja tarvittaessa ohjata 

työtön työkyvyn arvioon.  

Vastuu työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kehittämisestä on tällä hetkellä 

työvoimahallinnolla/kunnilla. Itse palveluiden järjestäminen tulisi tehdä yhteistyössä 

terveydenhuollon kanssa tai ostopalveluina esimerkiksi työterveyshuollon toimijoilta.  

Sote-uudistuksessa on tavoitteena ottaa vastuu työ- ja toimintakyvyn arvioinnista 

moniammatillisessa tiimissä. Edellä kuvatut haasteet on otettava huomioon myös 

tulevissa muutoksissa. 

 

 

9.1.5 Työttömän oikeudet ja velvollisuudet 
 
Työmarkkinatuen saajien työllistämissuunnitelman toteuttamisen yhteyttä 

työttömyyden ajalta maksettavaan toimeentuloon tulisi tiivistää. Tavoitteena olisi se, 

että kaikki olisivat työllistymistä edistävien palveluiden piirissä eivätkä passiivisia. 

 

Työmarkkinatuen saajan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty 

työttömyysturvalaissa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. 

Oikeuksiin kuuluu työttömyyden aikainen toimeentuloturva ja velvollisuuksiin 

aktiivinen työnhaku ja tarvittavaan koulutukseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin 

osallistuminen. Velvollisuudet määritellään työttömän ja TE-hallinnon/kunnan 

yhdessä tekemässä työllistymissuunnitelmassa, joiden toteutumista seurataan 

määräajoin. Työttömän velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä määrätään 

nykyisellään karenssi ja toistuvista velvoitteiden rikkomisesta työssäolovelvoite. 

Jatkossa huomautus tulee olemaan ensimmäinen käytettävä sanktio.  

 

Oikeudet ja velvollisuudet voitaisiin kytkeä tiiviimmin toisiinsa käyttämällä karenssien 

lisäksi tai sijasta muita toimenpiteitä: 

 

• Työmarkkinatuen saajat tarvitsevat muita työttömiä enemmän 

henkilökohtaista tukea. Taloudellisten sanktioiden sijaan tai niiden ohella 

voitaisiin lisätä henkilökohtaisia tapaamisia ja työnhakukeskusteluja ja antaa 

tukea suunnitelman toteuttamiseen. Tarvittaessa työllistymissuunnitelmaa 

voidaan tarkistaa, sekä selvittää aktiivisemmin työ- ja toimintakykyä tai 

muiden palveluiden tarvetta.  
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• Karanteenin sijasta voitaisiin työmarkkinatuki harkinnan mukaan maksaa 

määräajan alennettuna. Näin voitaisiin vähentää karanteenista aiheutuvaa 

toimeentulotuen tarvetta. Jos työtön on kokonaan passiivinen, etuus voitaisiin 

maksaa alennettuna siihen asti, että tilanne muuttuu. 

 

• Käytettävien sanktioiden vaikuttavuutta olisi mahdollista lisätä siten, että 

toimeentulotuessa otettaisiin työmarkkinatuki kokonaisuudessaan huomioon, 

vaikka työttömällä ei karanteenin tai tuen alentamisen vuoksi olisi etuutta 

maksussa lainkaan tai vain osittaisena. Muutos vaikuttaisi työttömän 

mahdollisuuteen saada toimeentulotukea. Se olisi kuitenkin perusteltua, koska 

kyse olisi työttömän omasta valinnasta ja hän voisi itse vaikuttaa omalla 

toiminnallaan käytettävissään oleviin tuloihin. Samalla toimeentulotuen 

perusosan alentamisesta voitaisiin näissä tilanteissa luopua.  

 

• Toimeentulotuen saajina olevat työttömät tulisi saada takaisin 

työttömyysturvan ja palveluiden piiriin. Tätä voitaisiin edistää muuttamalla 

toimeentulotuen saamisedellytyksiä siten, että ensisijaiset etuudet olisi 

haettava ennen toimeentulotuen myöntämistä. Velvoitteen noudattamatta 

jättämisestä voisi harkinnan mukaan seurata toimeentulotuen hylkääminen.  

 
 

9.1.6 Työmarkkinatuen kannustimet 
 
Työmarkkinatuen kannustimia tulisi uudistaa ja työttömyys-, tulo- ja 

byrokratialoukkuja vähentää. 

 

Työmarkkinatuen yhteensovittaminen ansiotulojen kanssa on jo tällä hetkellä selkeää 

ja yksinkertaista. Työmarkkinatuki vähenee asteittain, kun ansiotulot nousevat.  

Siihen ei tarvita muutoksia. 

 

Byrokratialoukun ja työttömyysloukun voivat aiheuttaa tilanteet, joissa 

työmarkkinatuen saajalla on maksussa myös asumistuki ja toimeentulotuki. Kyse on 

työmarkkinatuen saajan kannalta usein sadoista euroista, joita maksetaan 

työmarkkinatuen lisäksi erityisesti asumiskustannuksista. Asumisen kustannuksia 

tulisi korvata vain asumistuesta eikä toimeentulotuesta. Se vaatisi asumistuessa 
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muutoksia, muun muassa tarveharkinnan käyttöönottoa sekä ansiotulojen ja 

asumistuen erilaista yhteensovittamista. 

 

Työn vastaanottamisen vaikutukset olisivat työttömän kannalta selkeämmät, jos 

työttömän tulovirta pysyisi työllistymiskuukauden aikana tasaisena ja ansiotulojen ja 

etuuden yhteensovitus tapahtuisi vasta, kun ansiotulot ovat käytettävissä esimerkiksi 

seuraavan kuukauden aikana. Asumistuen määrä ei yleensä muutu lyhyen tai osa-

aikaisen työn vuoksi, mutta erilaisten tilanteiden selkeä kuvaaminen ja tiedottaminen 

voisi vähentää työttömien huolta toimeentulon katkoksista. 

 

Työtulon ja työmarkkinatuen yhteensovittamisessa noudatettava työtulon suojaosa, 

joka ei vähennä maksettavan työmarkkinatuen määrää, on tällä hetkellä käytössä 

kaikissa ansiotulon ja etuuden yhteensovittamistilanteissa ilman määräaikaa. 

Suojaosalle voitaisiin etsiä vaihtoehtoisia kannustimia. Suojaosa voisi olla 

määräaikainen. Kertaluonteisista työllistymiskorvauksista tai -bonuksista on jonkin 

verran kokemusta, mutta niitä tulisi arvioida tarkemmin. Käyttöä voitaisiin suunnata 

erityisesti pitkäaikaistyöttömiin ja osatyökykyisiin.  

 

Uudenlaisten kannustimien lisäksi tarvittaisiin myös kulttuurinmuutosta, jossa työ ja 

omasta toimeentulosta huolehtiminen olisi ensisijainen vaihtoehto myös silloin, kun 

työstä saatava toimeentulo ei lisää merkittävästi käteen jäävää tuloa.  

 

 

9.2 Pitkän aikavälin kehittämismahdollisuuksia 
 

9.2.1 Uusi tukimuoto  
 

Tällä hetkellä työttömät työnhakijat ovat neljän eri etuuden piirissä: ansiosidonnainen 

päiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja toimeentulotuki. Työmarkkinatuesta ja 

toimeentulotuesta on muodostunut pitkään työttömänä olleiden etuus, vaikka työ-

markkinatuki on alun perin tarkoitettu pääosin työmarkkinoille tulevien nuorten 

etuudeksi ja toimeentulotuki tilapäiseksi, viimesijaiseksi tukimuodoksi.  

Pidemmällä aikavälillä tulisi arvioida miten työttömyysturvaa tulisi kehittää 

kokonaisuudessaan. Työmarkkinatuen osalta pitäisi ratkaista kahden erilaisen 

ryhmän asema. Miten turvataan niiden työttömien toimeentulo, jotka hakevat 

aktiivisesti työtä, mutta jotka eivät ole oikeutettuja työttömyyspäivärahaan. Lisäksi on 
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ratkaistava se, onko työmarkkinatuki oikea tukimuoto niille työttömille, joiden 

mahdollisuus työllistyä on erittäin heikko, ja jotka tarvitsevat pitkäaikaisesti 

sosiaalihuollon palveluita. Näihin työttömiin sovelletaan tällä hetkellä kaikkia 

aktiivisen työnhaun velvollisuuksia, vaikka todellista työllistymismahdollisuutta ei ole 

tai se on hyvin kaukana. Osa on siirtynyt kokonaan toimeentulotuen piiriin. Kun 

työttömyys jatkuu vuosia eikä tilanteeseen ole näkyvissä muutosta, tulisi ratkaista 

jatkuuko työmarkkinatuki tai toimeentulotuki vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen 

alkamiseen asti, vai voisiko sosiaalisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa tukimuotoa 

muuttaa. Nykyisistä tukimuodoista mahdollinen voisi olla kuntoutusraha. Se 

edellyttäisi selvää kuntoutussuunnitelmaa ja näköpiirissä olevaa 

kuntoutumismahdollisuutta. Toinen mahdollisuus on kehittää uudenlainen 

sosiaalipalvelujen ajalta maksettava tukimuoto.  

Sosiaaliturvakomitea on tekemässä sosiaaliturvan kokonaisuudistusta ja siinä 

yhteydessä tulisi arvioida mikä rooli työmarkkinatuella tulee jatkossa olemaan sekä 

tarvitaanko sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuville ja muille väliinputoajaryhmille 

uutta tukimuotoa. 

Tällä hetkellä suuri osa pitkään työttömänä olleista on joko täysin passiivisia tai he 

ovat sosiaalipalveluiden piirissä. Uuden tukimuodon tavoitteena olisi saada kaikki 

työttömät heille räätälöityjen palveluiden piiriin. He voisivat olla edelleen työttömiä 

työnhakijoita, tai he siirtyisivät kokonaan sosiaalihuollon asiakkaiksi. Silloin heitä eivät 

koskisi työttömyysturvan nykyiset velvoitteet. He osallistuisivat kuitenkin palveluiden 

kautta yhteiskunnallisesti lisäarvoa tuottavaan toimintaan vastineena 

toimeentuloturvasta. 

Uuteen tukeen oikeuttava toiminta voisi olla erilaista koulutusta, koulutukseen 

valmennusta, pienimuotoista työskentelyä, työtoimintaan osallistumista, 

työharjoittelua tai muuta osallistavaa toimintaa. Osa tarvitsisi rinnalla 

elämänhallintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä palveluita. Toimintaa 

seurattaisiin sovitun jakson jälkeen, jolloin arvioitaisiin myös jatkotoimet ja tehtäisiin 

uusi suunnitelma. Harrastustoimintaa, talkootoimintaa tai vastaavaa vapaaehtoistyötä 

ei tulisi hyväksyä toimeentuloon oikeuttavaksi osallistavaksi toiminnaksi. 

Uuden tuen piiriin olisi mahdollista tulla joko palvelutarvearvion perusteella tai työttö-

myyden jatkuttua määrätyn ajan. Vaikeasti työllistyviä työttömiä palvelisi parhaiten 

malli, jossa monialaisessa yhteispalvelussa tehdyn palvelutarvearvion perusteella 

löydettäisiin kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat palvelut. Sen kautta pystyttäisiin 

tunnistamaan ne, jotka hyötyvät työllistymistä edistävistä palveluista ja ammatillisesta 
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kuntoutuksesta sekä ne, jotka tarvitsevat sosiaalihuollon palveluita. Sosiaaliseen 

kuntoutukseen osallistuvien kohdalla vastuu toiminnasta siirtyisi sosiaalihuollolle. 

 
Uuden tuen piirissä olevien henkilöiden palvelutarvetta arvioitaisiin kolmen 

kuukauden välein. Mikäli tilanne myöhemmin muuttuisi, henkilö palaisi työttömäksi 

työnhakijaksi siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 

Toimintaan osallistumisen ajalta maksettavan tuen taso voisi vastata nykyistä 

työmarkkinatuen tasoa. Lisäksi voitaisiin korvata toimintaan osallistumisen kulut. Jos 

henkilö ei osallistuisi lainkaan hänen kanssaan laaditun suunnitelman mukaiseen 

toimintaan, tuen määrää voitaisiin laskea. Tuen määrä voisi olla esimerkiksi 20 

prosenttia alempi kuin työmarkkinatuen taso. Jos kyse olisi yksittäisistä poissaolo-

päivistä, tuki voitaisiin jättää maksamatta poissaolopäiviltä. Uudella tuella ei olisi 

enimmäisaikaa. Se voisi olla tarveharkintainen samalla tavoin kuin työmarkkinatuki.  

Uuden tuen piiriin kuuluisi vaikeasti työllistyviä ja pitkään työttömänä olleita työn-

hakijoita. Tarkkaa arviota toiminnan piiriin kuuluvista ei ole mahdollista antaa.  

 

9.2.2 Muutosten säädöspohja  
 

Työmarkkinatuen saajien palveluiden ja toimeentuloturvan muutoksista voidaan 

säätää eri tavoin riippuen siitä, olisiko kyse työttömyysetuudesta, vai muusta 

toimeentuloturvasta. Jäljempänä on lyhyesti esitetty kolme vaihtoehtoista mallia.  

• Työttömyysturvalakiin sisällytetään uutta tukea koskevat säännökset  

• Työmarkkinatuki muutetaan määräaikaiseksi, jonka jälkeen pitkään 

työttömänä olleiden toimeentulo turvattaisiin uudella tukimuodolla 

• Työttömyysturvalain työmarkkinatukea koskevat säännökset kumotaan ja 

tilalle säädetäisiin uusi laki työmarkkinatuesta ja/tai uudesta tukimuodosta.  

 

 

9.2.3 Työttömyysturvalakiin sisällytetään osallistumistukea koskevat 
säännökset  
 

Tässä mallissa työmarkkinatuesta ja uudesta tukimuodosta säädettäisiin työttömyys-

turvalaissa. 
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Työmarkkinatuen osalta malli vastaisi nykyistä tukea. Työttömille työnhakijoille 

laadittaisiin palvelutarvearvion perusteella työllistymissuunnitelma. Työmarkkinatukea 

maksettaisiin työllistämissuunnitelman mukaisen toiminnan ja palveluihin 

osallistumisen ajalta. Työmarkkinatuen taso säilyisi nykyisellään. Palveluihin 

osallistumisen ajalta maksettaisiin korotettu etuus ja kustannukset korvattaisiin kuten 

nykyisinkin. Tuen tarveharkinta ja yhteensovitussäännökset säilyisivät ennallaan.  

Työttömyysturvalakiin lisättäisiin uutta tukea koskevat säännökset, joiden sisältö olisi 

kohdan 9.2.1 mukainen. Uuden tuen edellyttämään toimintaan osallistumisen ajalta 

maksettaisiin työmarkkinatuen suuruista tukea, mutta tuen yksityiskohdat voisivat 

muuten poiketa työmarkkinatuesta. Koska tuesta säädettäisiin työttömyysturvalaissa, 

se olisi edelleen työttömyysetuus. 

 

 

9.2.4 Työmarkkinatuelle säädettäisiin enimmäisaika  
 

Työmarkkinatuelle voidaan säätää enimmäisaika samalla tavoin kuin työttömyys-

päivärahassa. Työmarkkinatuesta säädettäisiin edelleen työttömyysturvalaissa ja 

kohdistuisi alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti ensisijaisesti niille nuorille, jotka 

tulevat työmarkkinoille ensimmäistä kertaa, ja joilla ei ole oikeutta 

työttömyyspäivärahaan.  

Jos työtön ei olisi työllistynyt enimmäisajan puitteissa, hänen palvelutarpeensa 

arvioitaisiin monialaisessa verkostossa ja hän siirtyisi uuden tuen piiriin. Palvelut 

räätälöitäisiin tuen saajan tarpeiden mukaan. Hän ei uutta tukea saadessaan olisi 

työtön työnhakija, mutta palveluiden tavoitteena olisi kuitenkin paluu työmarkkinoille. 

Vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyisi pois työvoimahallinnolta sosiaalihuollon 

vastuulle. 

Uusi etuus muodostaisi kokonaisuuden tarjottavien palvelujen kanssa. Etuus turvaisi 

toimeentulon sinä aikana, kun henkilö osallistuisi hänelle räätälöityihin palveluihin tai 

muuhun toimintaan, joka edistäisi työllisyyttä ja osallisuutta.  

Noin 80 000 nykyistä työmarkkinatuen saajaa voisi kuulua uuden tuen piiriin, jos työ-

markkinatuen enimmäisaika olisi 500 päivää.  

Vuonna 1994 voimaan tulleeseen työmarkkinatukeen esitettiin 300 päivän 

enimmäisaikaa (HE 235/1993 vp), mutta enimmäisaika poistettiin 
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perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta34. Alkuperäisessä esityksessä oli 

katsottu, ettei työmarkkinatuki voi olla työstä saatavan toimeentulon pysyvä 

vaihtoehto. Enimmäisajan päätyttyä työttömän toimeentulo olisi turvattu 

toimeentulotuella. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt perustuslain mukaisena sitä, että 

toimeentulotukea maksettaisiin työttömyyden ajalta pysyvästi. Uudessa mallissa 

enimmäisajan jälkeinen toimeentulo turvattaisiin työmarkkinatuen tasoisella, kiinteä-

määräisellä tuella, jonka saaminen liittyisi hänelle suunniteltuihin palveluihin tai 

muuhun toimintaan osallistumiseen. Tältä osin tilanne olisi erilainen kuin 

alkuperäisessä työmarkkinatuessa.  

Uudella tuella ei olisi enimmäisaikaa. Sen taso voisi vastata työmarkkinatuen tasoa ja 

se olisi tarveharkintainen. Tarveharkinta voisi noudattaa työmarkkinatuen periaatteita.  

Koska kyseessä olisi uusi laki, tuen saamisedellytykset tulisi kirjata lakiin 

kokonaisuudessaan. Monilta osin uutta tukea koskevat säännökset olisivat samat 

kuin työmarkkinatuessa.  

 

 

9.2.5 Työmarkkinatuesta ja/tai uudesta tukimuodosta säädettäisiin 
erillisessä laissa 
 

Tässä vaihtoehdossa työmarkkinatukea koskevat säännökset työttömyysturvalaissa 

kumottaisiin. Tilalle säädettäisiin uusi laki, joka sisältäisi säännökset 

työmarkkinatuesta ja /tai uudesta tuesta. Tässä kuvataan pelkästään vaihtoehtoa, 

jossa kaikki tällä hetkellä työmarkkinatukea saavat saisivat jatkossa uudenlaista 

tukea. Etuuden nimi voisi kuitenkin olla edelleen myös työmarkkinatuki.  

Tuen tarkoitus pitäisi määritellä laissa. Tuen piirissä olisivat kaikki 18–64-vuotiaat 

työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja työttömyyspäivärahaan. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä olisi työmarkkinatuen tavoin taloudellisen tuen 

tarve sekä työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen, aktiivinen työnhaku tai 

                                                           
34 Perustuslakivaliokunta totesi, että enimmäisaikarajan säätäminen merkitsee sellaista 
työttömyysturvaoikeuden lakkaamista, josta voidaan (aikaisemman) hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin 
säännökset huomioon ottaen säätää vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tätä arviota ei muuta se, että 
tällaisessa tapauksessa työttömän toimeentulo järjestyisi kunnallisen toimeentulotuen mukaan. 
Toimeentulotuen ei luonteensa ja perusteidensa vuoksi voida katsoa täyttävän hallitusmuodon 6 §:n 2 
momentista johdettua toissijaista valtiovallan velvoitetta, vaikkakin toimeentulotuen aineellinen määrä 
sinänsä täyttäisi ne edellytykset, jotka työttömyysturvan materiaaliselle sisällölle olisi tämän 
perustuslainkohdan mukaan asetettava. 
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työttömälle suunniteltuihin palveluihin tai muuhun työllistymistä edistävään toimintaan 

osallistuminen.  

Jokaiselle työnhakijalle laadittaisiin työllistymismahdollisuuksia ja osallistumista 

tukeva suunnitelma, jonka toteuttamisen ajalta etuus maksettaisiin. Vastuu 

toiminnasta olisi TE-toimistolla/ kunnalla. Toimintaan liitettäisiin tiiviisti monialainen 

yhteispalvelu, jossa palvelutarve arvioitaisiin. Palveluiden järjestämis- ja 

seurantavastuu voisi suunnitelman sisällön perusteella olla myös muilla toimijoilla 

kuin työvoimahallinnolla sen mukaan minkälaista toimintaa tai palveluita 

suunnitelmaan sisältyy.  

Yksilöllisesti räätälöidyn, tavoitteellisen työllistymis- /osallistumissuunnitelman 

toteutumista seurattaisiin ja suunnitelma tarkistettaisiin vähintään kolmen kuukauden 

välein, jolloin arvioitaisiin suunnitelman toteutuminen ja mahdolliset muutostarpeet 

palveluihin tai toiminnan luonteeseen. Työttömällä työnhakijalla voisi suunnitelmassa 

olla ajallisesti samalle ajalle useita toimintoja tai palveluita.   

Tuen taso voisi olla työmarkkinatuen nykyinen taso. Lisäksi palveluihin tai toimintaan 

osallistumisesta maksettaisiin kulukorvausta, jos osallistumisesta aiheutuisi kuluja. 

Jos työtön ei osallistuisi suunnitelman laatimiseen tai toteuttamiseen, tuki 

maksettaisiin alennettuna tai työttömälle asetettaisiin karanteeni kuten nykyisinkin. 

Tuen tarkoitus, tuen taso ja muut saamisen edellytykset voitaisiin säätää työttömyys-

etuuksista poikkeavalla tavalla, koska tuesta säädettäisiin erillisessä laissa.  
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