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ottaa huomioon työtä haettaessa, vaikka siitä sita voisi olla laajemmin hyötyä työtä
haettaessa. Tunnettuutta on syytä lisätä työttömien työnhakijoiden kohdalla.
Liikkuvuusavustusta hyödyntäneiden henkilöiden työllisyys on parantunut avustusjakson
jälkeen. Tulorekisteritietoihin perustuvan analyysin mukaan liikkuvuusavustusta
käyttäneiden työllisyys on avustusjakson jälkeen selvästi parantunut avustusjaksoa
edeltäneeseen aikaan.
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Enligt redogörelsen är rörelseunderstödet till största delen fungerande och stödet
används i enlighet med lagstiftningen och tillämpningen av lagen. Utvecklingsbehoven
gäller särskilt tydligare kommunikation till kunder, för att därmed göra villkoren för
beviljande av stöd entydiga för kunderna. Dessutom är det skäl att utveckla och
effektivisera användningen av understödet.
Rörlighetsunderstödet har hittills varit en stödform som används mycket lite. Den
viktigaste orsaken är att de arbetssökande inte känner till understödet. Understödet
beaktas därför inte vid arbetssökning, även om det skulle vara till stor nytta. Det är all
orsak att öka kännedomen om understödet bland de arbetssökande.
Sysselsättningsläget för personer som fått rörlighetsunderstöd förbättrades efter
understödsperioden. Enligt en analys som gjorts utifrån uppgifter från inkomstregistret
förbättrades sysselsättningsläget betydligt för dem som fått rörlighetsunderstöd jämfört
med tiden före understödsperioden.
Centrala sätt att förbättra rörlighetsunderstödets effekt är att höja dess profil i
serviceprocessen för arbetssökande på arbets- och näringsbyrån, att marknadsföra
rörlighetsunderstödet specificerat till särskilda grupper av arbetssökande samt att öka
marknadsföringen av understödet i områden med arbetskraftsbrist.
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The findings of the report show that the current commuting and relocation allowance is, as
a rule, implemented well and the allowance is effective from the perspective of legislation
and its application. The need to develop the allowance involves in particular clarifying
communications to customers so that the conditions for granting the allowance would be
as clear as possible to customers. In addition, it is necessary to develop and improve the
implementation of the allowance.
So far the commuting and relocation allowance has not been widely used as a subsidy.
The main reason for this is that jobseekers are unfamiliar with the allowance. They do not
take the allowance into account when applying for work, although they could benefit from
it more widely in jobseeking. For this reason, it is important to raise awareness of the
allowance among jobseekers.
The employment of people who have made use of the allowance has improved following
the allowance period. An analysis based on Incomes Register information shows that the
employment of people who used the commuting and relocation allowance improved
clearly after the allowance period when compared to the preceding period of time.
The key measures to improve the effectiveness of the allowance are raising the profile of
the allowance in the client processes of jobseekers at the TE Offices, targeting marketing
better at specific jobseeker groups and increasing the marketing of the allowance in areas
suffering from labour shortage.
Keywords
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1

Työn taustat, tavoitteet ja toteutus

Työvoiman liikkuvuus on keskeinen osa toimivien työmarkkinoiden dynamiikkaa.
Viime vuosien aikana työvoiman kysynnän ja tarjonnan haasteet ovat kasvaneet. Yhtenä syynä tähän on ollut se, että työvoima ja työpaikat eivät sijaitse samoilla työssäkäyntialueilla. Osalla alueista kärsitään työttömyydestä, kun taas osalla alueista kärsitään työvoimapulasta. Työvoiman liikkuvuudella ja sen tukemisella pyritään siirtämään
työvoimaa työssäkäyntialueiden välillä. Työttömille työnhakijoille alueellinen liikkuvuus
voi tarjota työllistymisen mahdollisuuksia, joita ei löydy omalta työssäkäyntialueelta.
Työttömälle henkilölle työllistyminen ja työpaikan vastaanottaminen on taloudellinen
kysymys. Koska työmatka tai työn vastaanottamisen vaatima asuinpaikan vaihto aiheuttavat merkittäviä taloudellisia kustannuksia, riippuu työnvastaanottaminen sen taloudellisesta kannattavuudesta.
Liikkuvuusavustus on tuki liikkumiseen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle tai
muuttamiseen lähemmäs työpaikkaa. Siitä säädetään työttömyysturvalaissa
(1290/2002). Liikkuvuusavustuksen voivat saada työttömyysavustukseen oikeutetut
henkilöt, jos he ottavat vastaan vähintään kahden kuukauden mittaisen työn, joka perustuu työsuhteeseen. Työsuhteen lisäksi avustuksen voi saada myös työhön liittyvään koulutukseen osallistumiseen. Avustuksen saamiseksi päivittäisen työ- tai koulutusmatkan tulee kokoaikatyössä kestää yli kolme tuntia, tai osa-aikatyössä keskimäärin vähintään kaksi tuntia. Avustuksen voi saada työmatkan lisäksi myös muuttamiseen vastaavalta etäisyydeltä työpaikan lähelle. Työmatkan kesto lasketaan nopeimman liikennevälineen mukaan.
Avustuksen tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta, eli
kannustaa työnhakijaa vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös
oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta. Nykyisenkaltainen liikkuvuusavustus on tukimuotona ollut olemassa vuodesta 2017 lähtien, kun aiemmin Kansaneläkelaitoksen
työmarkkinatukena maksama harkinnanvarainen matka-avustus ja TE-toimiston maksama muuttokustannusten korvaus yhdistettiin uudeksi tukimuodoksi. Nykyistä liikkuvuusavustusta myöntävät ja maksavat työttömille työnhakijoille Kela sekä työttömyyskassat. Kela vastaa avustuksen myöntämisestä peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea
saaville asiakkaille, kun taas työttömyyskassat maksavat avustusta omille asiakkailleen.
Liikkuvuusavustusta koskevan lainsäädännön uudistuksessa tavoitteena oli selkeyttää
sääntelyä työnhakijan alueellisen liikkuvuuden tukemisesta ja yksinkertaistaa siten
säännösten toimeenpanoa. Liikkuvuusavustusta uudistettiin jälleen vuonna 2018, jolloin sen ehtoja muutettiin. Vuodesta 2018 lähtien avustuksen määrää porrastettiin työ-
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paikan ja kodin etäisyyden mukaan ja perheelliset voivat saada avustuksen korotettuna. Lisäksi tuen voi nykyisellään saada ansiotyön lisäksi myös työhön johtavaan
koulutukseen.
Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen. Vuonna 2022 liikkuvuusavustuksen
määrä on 34,50 euroa/päivä. Avustus maksetaan viideltä päivältä viikossa. Avustuksen voi saada korotettuna 4,80 eurolla/päivä, jos työmatka on yli 200 kilometrin pituinen.
Nykyisellään käytössä on kolme pääsiallista taloudellista kannustetta työn vastaanottamiseen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta tai matkakuluvähennyksen tapauksessa myös työssäkäyntialueen sisältä. Liikkuvuusavustus on näistä kohdennettu nimenomaan työttömille työnhakijoille, kun taas työasuntovähennys ja matkakuluvähennys pääasiallisesti palkansaajille ja joissain tapauksissa myös opiskelijoille sekä työttömille. Lisäksi suunnitteilla on työnantajan maksamien muuttokulujen osittainen verovähennysoikeus.
Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti kehysriihessä keväällä 2021, että liikkuvuusavustuksen vaikuttavuus ja kannustavuus arvioidaan sekä selvitetään sen kehittämistarpeet. Tavoitteena on lisätä julkista taloutta vahvistavalla tavalla uusia kannustimia työn vastaanottamiseksi toisella paikkakunnalla.

1.1

Työn tavoitteet

Selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa yksityiskohtainen selvitys liikkuvuusavustuksen vaikuttavuudesta sekä mahdollisista kehittämistarpeista. Tutkimuksen tuloksilla
tuetaan työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistämiseen sekä työvoiman kysynnän ja
tarjonnan kohtaannon parantamiseen tähtäävän päätöksenteon valmistelua.
Tarkemmat selvitystyötä ohjanneet tutkimuskysymykset on esitetty seuraavassa:
1. miten lainsäädännölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja millainen
vaikutus liikkuvuusavustuksella on työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen?
2. onko liikkuvuusavustuksella ollut vaikutusta työnhakijoiden työn vastaanottamista koskeviin päätöksiin?
3. kuinka hyvin liikkuvuusavustus tunnetaan työnhakijoiden keskuudessa?
4. liittyykö liikkuvuusavustuksen toimeenpanoon työttömyyskassoissa ja
Kansaneläkelaitoksessa haasteita tai ongelmia?
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5. miten työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen liittyvät teemat otetaan huomioon työnhakijoiden asiakaspalvelussa ja miten työnhakijoille tarjotaan
tietoa mahdollisuudesta saada liikkuvuusavustusta?
6. miten olemassa olevan tutkimustiedon valossa liikkuvuusavustuksen
kaltaiset taloudelliset tuet toimivat alueelliseen liikkuvuuteen kannustamisessa verrattuna vaihtoehtoisiin toimiin (kuten esim. verovähennykset)?
7. millaisia uusia näkökulmia liikkuvuusavustuksen vaikuttavuuden mittaamiseen on olemassa?
Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa liikkuvuusavustuksen toimeenpanon toimivuudesta sekä vaikutuksista työnhakijoiden työpaikan vastaanottamista koskevissa
päätöksissä ja heidän työmarkkina-aseman kehityksessä. Lisäksi selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa tilastokatsauksen muodossa nykymuotoisen liikkuvuusavustuksen käytöstä vuoden 2017 jälkeen. Selvityksen lopullisena päämääränä on ollut tuottaa kehittämisehdotuksia liikkuvuusavustusta koskevan lainsäädännön ja sen
toimeenpanon kehittämiseksi.

1.2

Työn toteutus

Vastaavan kaltaista tutkimusta liikkuvuusavustuksen käytöstä ei ole toteutettu aiemmin. Tämän vuoksi selvityksen toteutuksessa on panostettu erityisesti empiiriseen tiedonhankintaan sekä eri aineistolähteistä saadun tiedon yhdistämiseen. Selvityksessä
on hyödynnetty sekä laadullisia, että määrällisiä menetelmiä. Työn lopulliset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset perustuvat eri näkökulmista ja eri menetelmin kootun
tiedon kokonaisvaltaiseen analyysiin.
Työn toteutus on perustunut viiteen työvaiheeseen, joita ovat olleet:
Työvaihe 1.
Työvaihe 2.
Työvaihe 3.
Työvaihe 4.
Työvaihe 5.

Analyysi liikkuvuusavustuksen nykytilanteesta
Liikkuvuusavustuksen toteutustavan arviointi
Liikkuvuusavustuksen vaikutusten ja tavoitteiden täyttymisen arviointi
Johtopäätösten ja kehittämisehdotusten laadinta
Tulosten raportointi

Selvityksessä on kerätty ja hyödynnetty erityyppisiä menetelmiä ja aineistoja, jotka on
kuvattu seuraavassa.
Aineistoanalyysit: Eri työvaiheissa on hyödynnetty soveltuvin osin kaikki selvitystyön
kannalta relevantti kirjallinen ja tilastollinen aineisto, joka liittyy liikkuvuusavustuksen
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käyttöön ja kohdentumiseen sekä yleisemmin taloudellisten tukien toimivuuteen alueelliseen liikkuvuuteen kannustamisessa. Analysoituja aineistoja ovat olleet mm. Kelaston ja työttömyyskassojen tilastotiedot liikkuvuusavustuksen käytöstä. Lisäksi selvityksessä on hyödynnetty aiempia tutkimuksia ja selvityksiä työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen liittyen.
Haastattelututkimukset: Haastattelututkimusten avulla selvityksessä on kartoitettu erityisesti avustuksen ratkaisijoiden ja maksajien (Kela ja työttömyyskassat) sekä TEasiantuntijoiden näkemyksiä liikkuvuusavustuksen toimeenpanoon liittyvien käytäntöjen toimivuudesta, toimeenpanoon liittyvistä mahdollisista haasteista ja ongelmista
sekä kehittämistarpeista jatkoa ajatellen. Haastattelujen avulla on kartoitettu näkemyksiä myös siitä, miten lainsäädännön uudistuksen tavoitteet ovat toteutuneet.
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Yhteensä työssä toteutettiin 15 henkilö- tai ryhmähaastattelua, jossa haastateltiin 17 eri asiantuntijaa.
Sähköiset kyselyt: Sähköisillä kyselyillä selvitettiin liikkuvuusavustusta hyödyntäneiden henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia mm. tiedonsaannista, liikkuvuusavustuksen käytön kannusteista, liikkuvuusavustuksen käytäntöjen ja palvelujen toimivuudesta sekä liikkuvuusavustuksen koetuista hyödyistä ja vaikutuksista. Kysely toteutettiin kuuden eri työttömyyskassan kanssa yhteistyössä. Näissä kassoissa löytyi määrällisesti eniten liikkuvuusavustuksen hyödyntäjiä. Kyseisiä kassoja olivat Yleinen työttömyyskassa YTK, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa, Palvelualojen työttömyyskassa, Avoin työttömyyskassa (sisältäen vuoteen 2021 asti toimineet Rakennusalan työttömyyskassan, Teollisuuden työttömyyskassan sekä Työttömyyskassa Finkan), Erityiskoulutettujen työttömyyskassa sekä Yrittäjien työttömyyskassa. Kysely
kohdennettiin niille asiakkaille, jotka olivat hyödyntäneet liikkuvuusavustusta vuosien
2019–2021 aikana. Näiden kassojen avustuksen saajat edustivat noin 74 % kaikista
avustuksen saajista vuonna 2020. Kaikkiaan kyselyyn saatiin 788 vastausta, mikä on
noin 15 % kaikista työttömyyskassoista avustusta saaneista henkilöistä vuosina
2019–2021.
Tilastolliset analyysit: Selvityksessä tarkasteltiin ja kuvattiin Kelan sekä työttömyyskassojen aineistoilla liikkuvuusavustuksen käyttöä ja käytön kehitystä viime vuosien
aikana sekä tukien kohdentumista. Lisäksi työssä toteutettiin Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tulorekisteriaineistoilla analyysi liikkuvuusavustusta hyödyntäneiden henkilöiden työssäolostatuksesta ennen ja jälkeen avustuksen käytön. Tarkastelu kohdistettiin työttömyyskassoista liikkuvuusavustusta saaneisiin henkilöihin. Tarkastelu tehtiin yhdistämällä Tilastokeskuksen tulorekisterin tiedot liikkuvuusavustuksen käyttöä
koskeviin tietoihin, jotka saatiin työttömyyskassojen osalta kootusti Finanssivalvonnan
kautta.
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Työpaja: Selvitystyön loppupuolella toteutettiin työpaja, joka keskittyi arvioinnin tulosten validointiin ja kehittämisehdotusten viimeistelyyn. Työpaja toteutettiin etäkokouksena 13.4.2022. Osallistujia pajassa oli 10 henkilöä. Osallistujat edustivat Kelaa, työttömyyskassoja, TE-toimistoa sekä sosiaali- ja terveysministeriötä ja työ- ja elinkeinoministeriötä.
Selvitystyötä ohjasi sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön
asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä, joka toi työn toteutukseen arvokkaita näkemyksiä sekä suuntasi selvityksen toteutusta. Selvitys toteutettiin vuoden 2021 marraskuun ja vuoden 2022 huhtikuun välisenä aikana.
Kelalta ei ollut mahdollista saada anonymisoituja asiakkaiden tunnistetietoja, joten
sekä sähköisen asiakaskyselyn että tulorekisteritietoihin perustuvan tilastollisen analyysin tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että niistä puuttuvat Kelan kautta liikkuvuusavustusta saaneet asiakkaat. 1 On oletettavaa, että Kelan asiakkaat poikkeavat
taustaltaan ja työllistymisedellytyksiltään työttömyyskassojen asiakkaista. Mikäli tarkastelu olisi sisältänyt myös Kelan asiakkaat, olisi tällä saattanut olla vaikutusta kyselyn ja rekisterianalyysin tuloksiin.

Vuosien 2018 -2021 aikana liikkuvuusavustusta saaneista asiakkaista n. 62 % oli
työttömyyskassojan asiakkaita ja n. 38 % Kelan asiakkaita. Vastaavasti aikana kaikista
liikkuvuusavustuksista kassat maksoivat n. 66 % ja Kela 34 %.
1
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2

Katsaus liikkuvuusavustuksen
käytön kehitykseen

Nykymuotoisena liikkuvuusavustus on ollut käytössä vuodesta 2017 lähtien. Toistaiseksi avustusta on myönnetty vuosittain 2770 – 3789 henkilölle. Vuonna 2018 saajien määrä on ollut suurimmillaan, minkä jälkeen saajien määrä on laskenut kahtena
seuraavana vuonna. Avustuksen saajista suurempi osa on ollut työttömyyskassojen
jäseniä. Kelan osuus avustuksen saajista on ollut alle puolet, 32–42 % vuosittain.
Selvityksen haastattelujen mukaan koronapandemia on vaikuttanut vuosien 2020 ja
2021 aikana myös liikkuvuusavustuksen kysyntään. Osin tämä on näkynyt siinä, että
työvoimalle on ollut vähemmän kysyntää, jolloin avustuksia on haettu vähemmän. Toisaalta kyseisenä aikana myös työvoiman kysyntä on lisääntynyt, mikä on vaikuttanut
avustuksen hakemusten määriin. Liikkuvuusavustuksen myöntöehtoja on myös kevennetty koronapandemian myötä vuonna 2020, millä on haastattelujen mukaan ollut
pientä vaikutusta kysyntään 2.

Kuvio 1.

2020

Kelan ja työttömyyskassojen liikkuvuusavustuksen saajien lukumäärät vuosina
2017–2020 (Kelasto ja Finanssivalvonnan kokoamat ja ylläpitämät tilastot työttömyyskassoista)
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Määräaikaisen 12.6.2020–30.11.2021 voimassa olleen, koronaan liittyvän lakimuutoksen myötä, liikkuvuusavustus voitiin myöntää kokoaikatyöhön, jos päivittäisen työmatkan kesto työn alkaessa ylitti keskimäärin 2 tuntia tai etuuden hakija muutti vastaavalta etäisyydeltä työn takia.
2
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Työttömyyskassoja tarkasteltaessa kassojen välillä on määrällisiä eroja siinä, miten
paljon niissä on liikkuvuusavustuksen saajia. Tätä selittää osin kassojen jäsenmäärien
erot ja osin myös ala- ja ammattikotaiset erot. Selvästi eniten liikkuvuusavustuksen
saajia on ollut Yleisen työttömyyskassan (YTK) jäsenistössä, yli 700 saajaa. Kaikissa
muissa kassoissa liikkuvuusavustusta saaneita on ollut selvästi vähemmän, yleisimmin kymmeniä tai parhaimmillaan reilun 100 saajan luokkaa. Vuonna 2020 muissa
kassoissa, kuin YTK:lla, avustuksen saajia oli alle 200. Osassa kassoista on ollut vain
yksittäisiä liikkuvuusavustuksen saajia vuosittain.

Kuvio 2.

Liikkuvuusavustuksen saajien lukumäärä työttömyyskassoittain vuonna 2020 (Finanssivalvonnan kokoamat ja ylläpitämät tilastot työttömyyskassoista).
Yleinen työttömyyskassa YTK
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Kokonaisuutena liikkuvuusavustuksen käyttö on jäänyt vähäiseksi työnhakijoiden keskuudessa. Kelan kohdalla vuosina 2018–2020, liikkuvuusavustusta on hyödyntänyt
vuositasolla n. 0,33– 1,14 % peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajista, mikä on
jokseenkin samaa luokkaa, kuin liikkuvuusavustusta saaneiden osuus työttömyyskassoissa. Vuonna 2020 kaikkien työttömyyskassojen liikkuvuusavustuksen saajien
määrä oli 0,44 % ansiopäivärahan saajista. Niissä työttömyyskassoissa, joissa osuudet ovat hieman suurempia, on myös ansiopäivärahan saajia ja avustuksen saajia ollut määrällisesti vähemmän. Haastatteluiden mukaan keskeisimmät syyt avustuksen
vähäiselle käytölle liittyvät sen huonoon tunnettuuteen työnhakijoiden kohdalla sekä
siihen, että avustus ei nouse työnhakijoiden asiakasprosessissa erityisen vahvasti
esille.

Kuvio 3.

Liikkuvuusavustuksen saajien osuus suhteessa ansiopäivärahan saajiin työttömyyskassoittain vuonna 2020 (Finanssivalvonnan kokoamat ja ylläpitämät tilastot
työttömyyskassoista).
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Euromääräisesti tarkasteltuna liikkuvuusavustusta on myönnetty vuosien 2018–2021
aikana 4–5 miljoonaa euroa vuosittain. Vuonna 2018 määrä oli yli 5 miljoona euroa,
minkä jälkeen summa on vähentynyt 4 miljoonaan euroon. Suhteessa moniin muihin
etuuksiin, liikkuvuusavustus on euromääräisesti hyvin pieni etuusmuoto.

Kuvio 4.

Kelan ja työttömyyskassojen maksamat liikkuvuusavustukset vuosittain 2018–
2021 (Kelasto ja Finanssivalvonnan kokoamat ja ylläpitämät tilastot työttömyyskassoista).
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Euromääräisesti työttömyyskassat ovat myöntäneet 59 % - 73 % kaikista liikkuvuusavustuksista vuosina 2018–2021. Kelan osuus myönnetyistä etuuksista on vuosittain
kategorisesti pienentynyt tänä aikana. Vuonna 2021 Kela myönsi n. 27 % kaikista liikkuvuusavustuksiin myönnetyistä euroista. Euromääräisesti Kelan myöntämä liikkuvuusavustuksiin kohdistunut summa on 2018–2021 vähentynyt 2 miljoonasta eurosta
reiluun miljoonaan euroon. Työttömyyskassojen myöntämä summa liikkuvuusavustuksiin on sen sijaan ollut vuonna 2018 yli 3 miljoonaa euroa, minkä jälkeen summa on
hieman vähentynyt ja taas lisääntynyt yli 3 miljoonaan vuonna 2021. Työttömyyskassojen merkitys on siis viime vuosina kasvanut liikkuvuusavustuksien maksajana.
Nykymuotoiseen liikkuvuusavustukseen on tehty muutoksia vuosina 2018 ja väliaikainen muutos vuonna 2020, joka oli voimassa 12.6.2020–30.11.2021 välillä. Vuoden
2018 alun muutoksella liikkuvuusavustuksen myöntöehtoja laajennettiin siten, että
avustusta voitiin maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta
edeltävään koulutukseen. Lisäksi liikkuvuusavustusta saattoi vuoden 2018 alusta lu-
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kien hakea myös koulutuksen tai työn jo alettua 3 kuukauden sisään. Liikkuvuusavustukseen saattoi lisäksi vuoden 2019 alusta saada korotusosan, mikäli työpaikka tai
työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsi yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustukseen pystyttiin
maksamaan myös vuoden 2018 alusta lapsikorotusta. Vuonna 2020 käynnistyneellä
väliaikaisella muutoksella taas liikkuvuusavustusta saattoi saada myös, jos kokoaikatyön edestakainen työmatka päivässä kestää yli 2 tuntia tai jos muuttaa työn perässä
vastaavalta etäisyydeltä (aiemmin aikaraja oli 3 tuntia).
Edellä mainitut muutokset eivät kuitenkaan näy vuoden 2018 alun jälkeen liikkuvuusavustuksen kuukausittaisessa käytössä pitkäkestoisena muutoksena, vaikka tilastojen
mukaan vuonna 2018 avustuksen käyttö lisääntyi kyseisen vuoden aikana. Rahoituksen myöntäjätahoille tehtyjen haastattelujen perusteella merkittäviä hyppäyksiä avustuksen myöntämisessä ei ole tapahtunut lakimuutosten jälkeen, mutta erityisesti vuoden 2018 alun muutokset aikaansaivat laajempaa kiinnostusta liikkuvuusavustusta
kohtaan.
Yleisesti liikkuvuusavustuksia on maksettu enemmän kesäkuukausina ja syksyllä. Sen
sijaan talviaikaan liikkuvuusavusta on maksettu vähemmän. Yleisesti avoimia työpaikkoja on ollut enemmän viime vuosien aikana vuosien ensimmäisen kvartaalin aikana 3.
Mielenkiintoinen havainto on se, että avustusta näytetään käytetyn enemmän silloin,
kun työpaikkoja on vähemmän avoinna. Tätä voi osittain selittää se, että kun työtä löytyy omalta työssäkäyntialueelta vähemmän, työnhakijat ovat hakeneet laajemmin
oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta töitä, ja päätyneet hakemaan liikkuvuusavustusta. Lisäksi tiettyjen ammattialojen (mm. matkailu -ja ravintola-ala) kausivaihtelut
voivat selittää sitä, milloin tukea haetaan enemmän.

3 Tilastokeskuksen avoimien työpaikkojen tilastot. Avoimet työpaikat, neljännesvuositietoja, 2013Q1–2021Q4.
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Kuvio 5.

Maksetut liikkuvuusavustukset kuukausittain 1/2018–10/2021 (Kelasto ja Finanssivalvonnan kokoamat ja ylläpitämät tilastot työttömyyskassoista).
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Ikäryhmittäin Kelan asiakkaiden kohdalla liikkuvuusavustuksia on myönnetty runsaimmin erityisesti nuoremmille aikuisille. Erityisesti 25–29-vuotiaiden ryhmässä avustuksia on haettu ja saatu merkittävästi (vuosittain noin neljäsosa avustuksista). Myös 20–
24- ja 30–34-vuotiaiden ikäryhmät erottautuvat avustuksen saajina. Nämä kolme ikäryhmää ovat saaneet yli puolet liikkuvuusavustuksiin käytetyistä summista vuosina
2017–2020 (2017 52 %, 2019 55 % ja 2020 57 %). Liikkuvuusavustusta on kuitenkin
hyödynnetty myös muissa ikäryhmissä.
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Kuvio 6.

Maksetut liikkuvuusavustukset ikäryhmittäin v. 2017–2020 (vain KELA)
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Tarkasteltaessa Kelan myöntämiä liikkuvuusavustuksia maakunnittain suhteessa peruspäivärahan ja työmarkkinatuen yhteenlaskettuun saajien määrään, voidaan huomata, että tietyissä maakunnissa liikkuvuusavustusta on hyödynnetty muita suhteellisesti enemmän. Ahvenanmaalla ja ulkomaa tai tuntematon -ryhmässä avustuksen
käyttö on suhteellisesi selvästi suurinta. Muista maakunnista erityisesti pitkien välimatkojen Lapissa avustusta on hyödynnetty suhteellisesti muita maakuntia enemmän. Lisäksi Kainuu erottuu maakunnista alueena, jossa on suhteellisesti muita maakuntia
enemmän hyödynnetty avustusta. Yleisesti liikkuvuusavustuksen käyttö näyttää olevan Kelan asiakkaiden kohdalla suhteellisesti suurinta Pohjois- ja Itä-Suomessa, sekä
maakunnissa, joissa sisäiset välimatkat ovat pitkiä. Vähäisempää avustuksen käyttö
on ollut Etelä-Suomessa ja osassa maakunnista, jossa on suurempia asumisen ja
työssäkäynnin kaupunkikeskittymiä. Varsinais-Suomessa avustusta on hyödynnetty
suhteellisesti hieman enemmän, mitä voi selittää alueella käynnissä ollut positiivinen
rakennemuutos.
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Kuvio 7.

Maksetut liikkuvuusavustukset maakunnittain per peruspäivärahan + työmarkkinatuen saaja v. 2018–10/2021 (euroa) (vain KELA).
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3

Liikkuvuusavustuksen
hyödyntäminen ja tunnettuus

Selvityksessä liikkuvuusavustusta on tarkasteltu sekä asiakkailta kerättävien tietojen
ja kokemusten, että sen toimeenpanosta vastaavien tahojen näkemysten näkökulmasta. Asiakasnäkökulmasta keskeinen kiinnostuksen kohde on liikkuvuusavustuksen
tunnettuus sekä käyttäjäkokemukset avustuksesta. Rahoittajien näkökulmasta tarkastelun kohteena on ollut erityisesti liikkuvuusavustuksen toimeenpanon toimivuus hallinnollisesti.
Rahoituksen myöntäjätahojen haastatteluiden mukaan liikkuvuusavustusta on hyödynnetty suhteellisen vähäisesti ja sitä ei toimeenpanosta vastaavien asiantuntijoiden
näkemysten mukaan tunneta työnhakijoiden joukossa erityisen hyvin. Arvio on, että
liikkuvuusavustuksen hyödyntämiselle olisi kohdejoukossa nykyistä laajempaa hyödyntämispotentiaalia tilanteissa, joissa työttömät hakevat työtä ja olisivat oikeutettuja
liikkuvuusavustukseen. Haastatteluiden perusteella liikkuvuusavustusta hyödynnetään
usein klusterimaisesti tietyissä työnhakijaryhmissä, joissa tieto avustuksen käytöstä
on levinnyt työnhakijoiden keskuudessa. Muilta työntekijöiltä tai työnhakijoilta saatu
tieto onkin keskeinen väylä, jolla avustuksesta saadaan oman tiedonhaun lisäksi tietoa. Eräs tunnistettava ilmiö on myös se, että avustusta hyödynnetään samojen työnhakijoiden toimesta useita kertoja. Eli kun avustus tunnetaan, niin sitä osataan myös
hyödyntää.
Asiakasnäkökulmaa on selvityksessä tarkasteltu erityisesti avustuksen saajille toteutetun kyselyn avulla, jossa kysyttiin avustuksen käytöstä ja tunnetuudesta sekä hyödyistä asiakkaalle. Kysely kohdistettiin ainoastaan työttömyyskassojen asiakkaille ja
sen tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että siinä eivät näy Kelan asiakkaiden
näkökulma.
Tarkasteltaessa vuosina 2019–2021 avustusta hyödyntäneiden henkilöiden kyselyvastauksia, voidaan huomata, että suurin osa vastaajista on hyödyntänyt avustusta
yhden kerran. Avustus on toiminut kolmivuotisella ajanjaksolla kertaluonteisena tukena työtä vastaanotettaessa. Kuitenkin noin kolmasosa vastaajajoukosta on hyödyntänyt avustusta useampia kertoja. Tämä kertoo osaltaan siitä, että liikkuvuusavustusta
hyödynnetään myös ketjumaisesti, erityisesti lyhyempiaikaisia työsuhteita tekevien
henkilöiden kohdalla.
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Kuvio 8.

Liikkuvuusavustuksen hakemiskertojen määrä vuosien 2019–2021 aikana (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).
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Avustusta on kyselyn vastausten perusteella haettu erityisesti työpaikan perusteella ja
pääasiassa työsuhteiseen kokoaikatyöhön. Kuten myös selvityksen haastatteluissa
nousi esille, työhön johtavaan koulutukseen liikkuvuusavustusta on hyödynnetty hyvin
harvoin ja vain yksittäisissä tapauksissa. Osin syynä tähän arvioidaan olevan se, että
avustuksen käyttömahdollisuuksia ei tältä osin tunneta riittävän hyvin. Toistaalta kysyntää avustuksen tämän tyyppiseen käyttöön (työhön johtava koulutus) saattaa yleisesti olla vähän.

Kuvio 9.

Käyttötarkoitus, johon liikkuvuusavustusta on haettu (Selvityksen kysely, helmikuu
2022, n=788).
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Kuvio 10.

Liikkuvuusavustuksen käyttökohde (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

Paikkakuntien väliseen
muuttoon työn tai
koulutuksen vuoksi
32 %

Asunnon ja työ/koulutuspaikan välisen
matkan perusteella
68 %

Sekä Kelan, että työttömyyskassojen haastateltujen asiantuntijoiden arvio on ollut,
että liikkuvuusavustusta hyödynnetään varsin laajasti niin paikkakuntien väliseen
muuttoon, kuin myös työmatkaliikenteeseen. Työttömyyskassojen välillä tässä on kuitenkin pieniä painotuseroja ammattitaustoista johtuen. Kelan asiakkaiden kohdalla arvio on, että avustusta hyödynnetään tasaisesti kumpaankin tarkoitukseen. Työttömyyskassojen kyselyn vastausten mukaan liikkuvuusavustusta hyödynnetään jonkin
verran enemmän asunnon ja työpaikan väliseen työmatkaan. Noin kolmasosa vastaajista on käyttänyt liikkuvuusavustusta paikkakuntien väliseen muuttoon. Kumpaankin
tarkoitukseen, mutta erityisesti muuttamiseen, olisi liikkuvuusavustuksen hyödyntämisessä haastatteluiden arvioiden mukaan selvästi lisäpotentiaalia.
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Kuvio 11.

Liikkuvuusavustusjaksojen ajallinen pituus kyselyjen vastausten mukaan (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

60 päivän ajan (4 kuukautta kestävä työ tai koulutus)

63%

45 päivän ajan (3 kuukautta kestävä työ tai koulutus)

16%

30 päivän ajan (2 kuukautta kestävä työ tai koulutus)

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kyselyn vastausten perusteella liikkuvuusavustusta on hyödynnetty erityisesti pisimpiin avustuskelpoisiin työ- ja koulutusjaksoihin. Reilu kolmasosa vastaajista on saanut
avustusta myös lyhyempiin avustuskelpoisiin jaksoihin. Kysyntää näyttäisi siis olevan
erityisesti pidempikestoisille jaksoille.
Liikkuvuusavustuksen tunnettuus on haastattelututkimuksessa nostettu keskeisimmäksi syyksi avustuksen vähäiselle käytölle. Työnhakijoiden kohdalla avustusta ei
tunneta laajasti ja sen käyttöä ei huomioida systemaattisesti työnhakijoiden keskuudessa keinona työnhaussa. Kyselyn vastausten perusteella liikkuvuusavustusta hyödyntäneistä henkilöistä hieman yli puolet ei ollut kuullut avustuksesta ennen kuin päätyivät hakemaan sitä. Vastaajista 15 % oli hyödyntänyt avustusta myös aiemmin tai
tunsi sen käytön hyvin. Kelan asiakasjoukossa avustus tunnetaan ja sen mahdollisuudet tiedostetaan asiantuntija-arvioiden mukaan paremmin vain pienessä joukossa
työnhakijoita. Suuri osa Kelan asiakkaista ei tunne avustusta riittävän hyvin, jotta se
osattaisiin huomioida työnhaun osana.
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Kuvio 12.

Liikkuvuusavustuksen tunnettuus asiakasnäkökulmasta (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

En ollut kuullut liikkuvuusavustuksesta, enkä tuntenut sitä
aikaisemmin

51%

Olin kuullut liikkuvuusavustuksesta ja tunsin sen, mutta en ollut
hyödyntänyt sitä aikaisemmin

33%

Olin kuullut liikkuvuusavustuksesta/hakenut
liikkuvuusavustusta aikaisemmin ja tunsin sen käytön

15%
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Haastatteluista muodostuneen kokonaiskuvan perusteella liikkuvuusavustus on tukimuoto, jota tuodaan hyvin vaihtelevasti esimerkiksi neuvonnassa esille. Avustus on
työttömyyskassojen nettisivuilla varsin näkyvästi esillä, mutta sitä ei erityisen painokkaasti tuoda asiakaspalveluissa esille. Tähän ei esimerkiksi työttömyyskassoilla ole
erityisen hyviä mahdollisuuksia, sillä palveluissa ei voida käytössä olevien tietojen perusteella tunnistaa asiakkaita, joiden tilanteeseen avustus sopii. Työttömyyskassoilla
on kuitenkin ollut ajoittain kampanjoita koskien erilaisten etuusmuotojen hyödyntämistä.
TE-toimistoissa on alueellisia eroja siinä, miten laajasti liikkuvuusavustusta tarjotaan
työnhakijoille työnhaun osana. Arvioiden mukaan tiiviimmän aluerakenteen alueilla,
joissa työ ja asuminen sijaitsevat lähellä toisiaan ja joissa työtä löytyy oman työssäkäyntialueen sisältä, avustusta hyödynnetään vähemmän. Sen sijaan Pohjois- ja ItäSuomen alueella, joista muutetaan suurempiin kasvukeskuksiin työn perässä sekä
työvoimapulasta kärsivillä eteläisemmän Suomen tiiviimmin asutuilla alueilla, avustusta hyödynnetään enemmän. Yleisesti TE-toimiston asiakasprosessissa liikkuvuusavustus on kuitenkin jäänyt selvästi taka-alalle suhteessa muihin palveluihin ja vastaavan kaltaisiin etuuksiin. TE-toimiston palvelupaletti on laaja ja siinä liikkuvuusavustus ei ole noussut erityisen vahvasti esille. Avustus tunnetaan TE-toimiston asiantuntijoiden joukossa kohtuullisen hyvin, mutta sen käyttö ei nouse esille asiakastapaamisessa systemaattisesti. TE-toimiston palveluiden näkökulmasta haaste avustuksen
hyödyntämisen lisäämiseen on sähköisten palvelujen lisääntyminen asiakasprosessissa, joissa avustusta ei ole markkinoitu asiakkaille. Koska henkilökohtaisia tapaamisia on vähemmän, avustusta voidaan markkinoida asiakkaalle vähemmän ja vastuu
jää monilta osin asiakkaalle itselleen ottaa selvää liikkuvuusavustuksen kaltaisista tukimuodoista. Verrattain uutena etuusmuotona liikkuvuusavustus ei toistaiseksi ole
saanut vahvaa ja näkyvää asemaa asiakkaan työllistymistä edistävänä keinona.
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Selvityksessä tehdyn kyselyn perusteella liikkuvuusavusta ohjaudutaan hyödyntämään erityisesti asiakkaan itsenäisen tiedonhaun tai aiempien tietojen ja hyödyntämiskokemusten pohjalta. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista ohjautuu käyttämään liikkuvuusavustusta itsenäisen tiedonhaun pohjalta. Tämän lisäksi vastauksissa korostuu
lähipiiriltä ja tuttavilta saatu tieto liikkuvuusavustuksesta (jonkin, muu -vastaukset)
sekä työttömyyskassoilta saatu tieto. Harvempi asiakas on ohjautunut hyödyntämään
liikkuvuusavustusta TE-toimiston tai työnantajien ohjaamana.

Kuvio 13.

Asiakkaan ohjautuminen hyödyntämään liikkuvuusavustusta (Selvityksen kysely,
helmikuu 2022, n=788).

Löysin itsenäisesti netistä tai muista lähteistä tietoa
avustuksesta ja päätin hakea sitä

41,66 %

Itsenäisesti omaan aiempaan tietooni pohjautuen

23,78 %

Jokin muu, mikä?

14,45 %

Työttömyyskassani ohjaamana

11,96 %

TE-toimiston ohjaamana

6,18 %

Työnantajan ohjaamana

1,18 %

Kelan ohjaamana

0,79 %
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Liikkuvuusavustuksen huono tuntemus näkyy asiakasnäkökulmasta myös siinä, että
avustusta haetaan merkittävissä määrin tilanteissa, joissa työsuhde on jatkunut jo pidemmän aikaa. Hakijoissa on merkittävä määrä myös niitä, joiden hakemus hylätään,
koska se on toimitettu liian myöhään (yli 3 kk työsuhteen alkamisen jälkeen). Liikkuvuusavustus näyttäytyy tämän perusteella siis etuusmuotona, jota ei osata käyttää
suunnitelmallisesti työnhaun osana, vaan avustuksesta tullaan tietoiseksi ja sitä hyödynnetään sen jälkeen, kun työsuhde on jo alkanut. Tässä suhteessa avustus näyttäytyykin tehottomana keinona, jossa tuki kohdistuu lisärahoituksena jo päätöksen
tehneille ilman, että sillä olisi ollut kannustevaikutusta. Avustusta käytetään, mutta se
ei ole selkeästi integroitunut osaksi asiakaspalveluja ja asiakkaiden työllistymistä edistävää prosessia.
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Kelan internet-sivuilla tieto liikkuvuusavustuksesta ei ole erityisen näkyvästi esillä. Lisäksi varsinainen hakemuslomake on työttömyyskassojen sivuilla, jonne Kelan asiakkaat ohjautuvat Kelan sivuilta. Tämän on koettu aiheuttavan osin epäselvyyttä asiakkaille, mistä avustus haetaan ja mikä taho siitä vastaa. Kelassa liikkuvuusavustusta
voitaisiin nostaa vahvemmin esiin Kelan etuutena ja vahvistaa avustuksen profiilia
suhteessa muhin etuuksiin.
Yleisesti liikkuvuusavustuksen huono tuntemus työnhakijoiden joukossa näyttää olevan keskeisin haaste sen käytön vähäisyydelle. Toisaalta avustuksella ei ole monillekkaan työnhakijoille sellaista kannustinvaikutusta, että sen käyttö koettaisiin tarkoituksenmukaiseksi. Niiden asiakkaiden osalta, jolle liikkuvuusavustus voisi sopia, ongelmana on, että he eivät laajasti tunne avustuksen hyödyntämismahdollisuuksia. Avustuksen hyödyntäminen on jäänyt suurilta osin asiakkaiden oman aktiivisuuden varaan
ja asiakkaan vastuulle. Avustuksen hyödyntämisessä tämä toimii niiden kohdalla,
jotka kykenevät ja osaavat hankkia tietoa erilaisista kannusteista ja eduista, tai jotka
sattuvat saamaan omien verkostojen kautta tietoa erilaisista etuusmahdollisuuksista.
Lisäksi avustuksen markkinoinnissa on myös jonkin verran eroja riippuen siitä, mihin
viiteryhmään asiakas kuuluu. Osalle asiakkaista tietoa annetaan viranomaisten ja
työttömyyskassojen neuvonnassa enemmän ja osan kohdalla vähemmän. Siten tietoa
avustuksesta kohdistuu osalle potentiaalisista asiakkaista enemmän ja osalle vähemmän. Liikkuvuusavustuksen hyödyntämismahdollisuuksista tulisikin viestiä laajasti eri
asiakasryhmille sekä kohdennetusti tietyille asiakasryhmille ja saattaa heitä paremmin
tietoisiksi avustuksen hyödyntämismahdollisuuksista.
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4

Liikkuvuusavustuksen
toimeenpanon toimivuus

Nykymuotoisen liikkuvuusavustuksen toimeenpanosta vastaavat Kela sekä työttömyyskassat. Kela ja työttömyyskassat myöntävät ja maksavat avustuksen asiakkailleen. TE-toimisto puolestaan voi nostaa liikkuvuusavustuksen esiin omien asiakaspalveluiden osana sekä hoitaa hallinnollisesti liikkuvuusavustuksen hyödyntämisen työmarkkinakelpoisuuteen liittyvät asiat. Asiakasnäkökulmasta liikkuvuusavustus vaatii
asiakkaalta todistuksen työsopimuksesta sekä liikkuvuusavustushakemuksen toimittamisen avustuksen myöntäjälle.
Vuonna 2017 voimaan astuneessa liikkuvuusavustuksen lainsäädännön uudistuksessa tavoitteena oli selkeyttää sääntelyä työnhakijan alueellisen liikkuvuuden tukemisesta ja yksinkertaistaa siten säännösten toimeenpanoa.
Nykymuotoisena liikkuvuusavustuksen hakemis- ja myöntämisprosessia on pidetty toimivana. Keskeisintä on ollut, että prosessi on suoraviivainen ja avustuksen käyttö on
pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Avustuksen myöntäminen ei vaadi asiakas- ja myöntäjätahoilta useisiin muihin etuuksiin verrattuna merkittäviä resursseja
vieviä järjestelyjä. Vastaavasti asiakasnäkökulmasta liikkuvuusavustuksen haku- ja
myöntöprosessi koetaan pääosin sujuvaksi ja helpoksi. Tässä suhteessa lainsäädännön tavoitteet ovat toteutuneet. Avustuksen myöntäjätahojen haastatteluiden perusteella toimeenpanoa on syytä jatkaa pitkälti nykymuotoisesti, huomioiden kuitenkin
tiettyjä kehittämistarpeita toimeenpanon selkeyttämiseen, toimijoiden roolitukseen
sekä avustuksen tunnettuuden parantamiseen liittyen.
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Kuvio 14.

Liikkuvuusavustusta hyödyntäneiden henkilöiden vastauksia liikkuvuusavustuksen
käyttöön liittyviin väittämiin (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

Liikkuvuusavustuksen haku- ja käsittelyprosessi toimii sujuvasti

53%

Liikkuvuusavustuksen myöntöehdot ovat toimivat ja ne
kannustavat hyödyntämään avustusta

46%

Avustuksen myöntämisperusteet ovat selkeät ja helposti
ymmärrettävät

10%

0%
Täysin samaa mieltä

Osittain samaa mieltä

42%

22%

28%
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Ei samaa eikä eri mieltä

5% 8%2%

35%

31%

Viranomaiset ja työttömyyskassojen edustajat osaavat neuvoa
minua liikkuvuusavustuksiin liittyvissä kysymyksissä hyvin

Liikkuvuusavustus on riittävän hyvin esillä työnhakijoiden
asiakaspalvelussa ja mahdollisuudesta hyödyntää
liikkuvuusavustusta on saatavissa riittävästi tietoa (mm. netin
kautta, työttömyyskassoista, TE-toimistosta jne.)
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Nykyisessä avustuksen toimeenpanon roolituksessa asiakasprosessi ja avustuksen
tarjoaminen sekä maksaminen on eritetty eri toimijoille. Esimerkiksi TE-toimiston asiakasprosessissa liikkuvuusavustus ei kuulu asiakkaille systemaattisesti tarjottaviin keinoihin, eikä sitä nosteta erityisen suunnitelmallisesti asiakkaille esille. Tähän on vaikuttanut myös sähköisten palvelujen toimintamalli, jonka puitteissa liikkuvuusavustuksen kaltaisten palveluiden tarjoamista asiakkaille (tai tämän kaltaisen palvelutarpeen
tunnistamista) ei voida tehdä erityisen toimivasti. Liikkuvuusavustuksen käyttöön ohjaus TE-palveluprosessissa vaatisi vahvempaa henkilökohtaista palvelua ja asiakkaan
tilanteen tunnistamista.
TE-toimistoissa liikkuvuusavustus tunnetaan kohtalaisen hyvin asiantuntijoiden keskuudessa, mutta TE-toimiston rooli avustuksen tarjoamissa on epäselvä. Koska liikkuvuusavustuksen maksavat muut tahot, olisi TE-toimistoille edullista ottaa liikkuvuusavustus kiinteämmäksi osaksi asiakkaille tarjottavaa palvelupakettia ja huomioida sen
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käyttö myös palvelutarpeen arvioinnissa. Liikkuvuusavustuksen tunnettuuden ja hyödyntämisen lisäämisen kannalta olisi tärkeää, että avustuksen asemaa saataisiin nostettua TE-toimistoissa. Lisäksi avustusta voitaisiin tarjota suunnitelmallisemmin erityisesti työnhakijoiden palveluiden siirtymävaiheessa (esim. koulutusten jälkeen) sekä
potentiaalisimmille asiakasryhmille (mm. nuoret, työvoimapulasta kärsivien ammattiryhmien työttömäksi jääneet työnhakijat jne.).
Eri toimijoiden rooli avustuksen käytössä on osin epäselvä. Kassat kokevat omaksi
roolikseen pääasiassa tuen maksamisen ja näkevät TE-toimiston olevan keskeinen
toimija asiakkaiden suuntaan avustuksen tarjoamisessa. TE-toimistoissa puolestaan
liikkuvuusavustus on jäänyt taka-alalle ja siihen liittyvä toimeenpanon vastuun koetaan olevan ensisijaisesti avustuksen maksajatahojen vastuulla. Rooleja ja tehtäviä
liikkuvuusavustuksen käytössä olisi syytä selkeyttää ja lisätä yhteistyötä avustuksen
toimeenpanosta ja käytöstä vastaavien tahojen välillä. Myös tulevassa TE2024 uudistuksessa, jossa työvoimapalveluiden vastuu siirtyy kunnille, olisi syytä varmistaa, että
liikkuvuusavustus huomioidaan tulevissa asikaspalveluprosesseissa yhtenä työllistymistä edistävänä välineenä.
Avustuksen myöntöehtoja pidetään pääosin selkeinä ja varsin helposti ymmärrettävinä. Myöntöehtoja on tarkennettu soveltamisohjeilla, jotka täydentävät ongelmatilanteissa lakisäädöksiä. Sekä työttömyyskassat, että Kelan hakemuskäsittelijät kokevat,
että soveltamisohjeet ovat selkeät ja ongelmatilanteisiin on saatavissa apua riittävästi.
Työttömyyskassojen kohdalla mm. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ja Kelan kohdalla Kelan osaamiskeskus vastaavat neuvonnasta. Avustushakemusten käsittelyssä
ja myöntämisessä keskeisimmät haasteet ovat liittyneet työmatkan keston tulkintaan
niissä tapauksissa, joissa kesto menee lähelle 3 tunnin (tai 2 tunnin) aikarajaa sekä
tilanteissa, joissa suorinta työmatkaa eri kulkuvälinevaihtoehdoista johtuen on hankala
tulkita. Lisäksi esimerkiksi koulutusperusteessa on noussut epäselvyyksiä siitä, mikä
määritellään työsuhteeseen liittyväksi/työllistymistä edistäväksi koulutukseksi. Lisäksi
koronapandemian aikana etätyön mahdollisuuksien lisääntyessä myös tulkinta kysymykseen milloin työtä olisi mahdollista tehdä etänä ja milloin työ vaatii matkustamista
työpaikalle, on aiheuttanut epäselviä tilanteita.
Asiakasnäkökulmasta keskeisimmät haasteet avustuksen myöntämisessä liittyvät
epäselvyyksiin ja väärinymmärryksiin myöntöehdoista. Näitä asioita ovat olleet mm.
väärinymmärrykset avustuskelpoisen ajanjakson pituudesta, kun esimerkiksi avustusta myönnetään 4 kuukautta kestävään työhön, mutta avustusta maksetaan 60 päivän ajalta. Asiakkaat eivät ole ymmärtäneet tukikelpoisten päivien määrää oikein. Lisäksi liikkuvuusavustuksen hakuaika (jolloin avustusta on mahdollista hakea työnhaun
alkamisen jälkeen) on aiheuttanut useiden hakijoiden kohdalla hylkäyspäätöksen. Liikkuvuusavusta haetaan liian myöhään johtuen muun muassa siitä, että hakuaika ei ole
tiedossa. Lisäksi hakijoille on tullut yllätyksenä, että liikkuvuusavustuskelpoista aikaa
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ei ole voinut jatkaa alun perin esimerkiksi 2 kuukauden mittaiseksi sovitun työsuhteen
jatkuessa pidempään. Lisäksi aiemmat työsuhteet ja niiden perusteella työttömyysetuuden hylkääminen vaikuttavat seuraavan kuukauden liikkuvuusavustuskelpoisuuden edellytysten täyttymiseen. Tämän myötä myös uuden työn vastaanottaminen
on hankaloitunut, kun liikkuvuusavustusta ei ole voitu myöntää. Näitä asioita esiintyy
silloin tällöin, mutta ei erityisen yleisesti. Joka tapauksessa näiden ongelmien ratkaiseminen vaatii erityisesti viestinnällisiä toimia ja asiakkaille epäselvyyksiä aiheuttavien
asioiden edelleen selkeyttämisestä ja yksiselitteisyyden lisäämistä.
Koska avustuksen heikko tunnettuus on noussut esille keskeisenä haasteena, olisi
tunnettuuden parantamiseen syytä kohdistaa huomiota myös viestinnällisin keinoin.
Liikkuvuusavustusta markkinoidaan vaihtelevasti eri toimijoiden kohdalla. Viestinnässä on syytä huomioida kaksi erillistä tasoa: liikkuvuusavustuksen profiilin yleinen
nosto työnhakijoiden suuntaan sekä täsmäviestintä erityisryhmille. Yleisesti viestintää
voitaisiin tehdä yhtenäisemmin ja pohtia yhteistyössä toimeenpanosta vastaavien toimijoiden kesken, miten liikkuvuusavustus saataisiin yhteisillä voimavaroilla vahvemmin esiin.
Työnhakijoiden lisäksi keskeinen kohderyhmä liikkuvuusavustuksen tunnettuuden ja
käytön lisäämisessä ovat myös työnantajat sekä positiivisen rakennemuutosalueiden
toimijat. Näiden rooli avustuksen markkinoinnissa ja käytössä voisi olla nykyistä vahvempi. Erityisesti aloilla ja työnantajille, jotka kärsivät työvoimapulasta, liikkuvuusavustus voisi toimia nykyistä laajemmin yhtenä kannustekeinoina työvoiman houkutteluun. Työnantajien ja työvoiman houkuttelusta vastaavien tahojen tietoisuutta on syytä
lisätä liikkuvuusavustuksesta ja sen käyttömahdollisuuksista.
Yleisesti liikkuvuusavustuksen toimeenpanomallia pidetään nykyisellään hyvänä. Keskeistä jatkossa ei ole muuttaa toimintaa suuresti, vaan hioa edellä mainittuja ongelmakohtia kuntoon. Taulukkoon 1 on koottu yhteenvetona toimeenpanon toimivia asioita
ja haasteita.
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Taulukko 1. Yhteenveto liikkuvuusavustuksen toimeenpanon toimivista asioista ja haasteista.
Toimivat asiat
•

Haasteet/ongelmakohdat

Avustuksen myöntöehdot ovat toimivia
ja avustushakemuksen
käsittelyprosessi on lähes aina sujuvaa
ja riittävän kevyttä.

•

Työmatkan keston tulkinta aiheuttaa
ajoittain haasteita

•

Etätyön mahdollisuuksien
lisääntyminen aiheuttaa lisääntyviä
haasteita avutustukikelpoisuuden
määrittämiseen

•

Lainsäädäntö ja soveltamisohjeet ovat
selkeitä.

•

Yleisesti sekä kassat, että Kelan
hakemuskäsittelijät kokevat, että
ongelmatilanteisiin on saatavissa apua
riittävästi (mm. TYJ:stä ja Kelan
osaamiskeskuksesta).

•

Koulutusperuste on aiheuttanut
epävselviä tilanteita. Osin epäselvää
mikä määritellään työsuhteeseen
liittyväksi/työllistymistä edistäväksi
koulutukseksi.

•

Työttömien työnhakijoiden
näkökulmasta avustuksen
hyödyntäminen arvioidaan suhteessa
muihin etuuksiin helpoksi. Avustus on
suoraviivainen etuus hyödyntää, mikä
on myös jatkossa tärkeää avustuksen
käytön edistämisessä.

•

Kelalla ja työttömyyskassoilla ei ole
sähköistä järjestelmää
liikkuvuusavustusta varten.

•

Asiakkaan näkökulmasta epäselvyyttä
aiheuttavat asiat:
o Määräaikaisen työsuhteen
jatkuminen ja
liikkuvuusavustuksen
myöntöoikeus vain työsuhteen
ensimmäiseen osaan
o Avustuskelpoisen jakson aikakausi
ja tukikelpoiset päivät
ymmärretään väärin
o Liikkuvuusavustusjaksoa
edeltävän työssäolon vaikutus
avustuskelpoisuuteen
o Liikkuvuusavustuksen hakuaika –
asiakkaat kysyvät avustusta
myöhässä
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5

Liikkuvuusavustuksen hyötyjen ja
vaikutusten arviointi

Työn keskeinen selvitettävä näkökulma on ollut, minkälaisia vaikutuksia liikkuvuusavustuksella on ollut työnhakijoiden työn vastaanottamista koskeviin päätöksiin ja työvoiman liikkuvuuteen sekä miten vaikuttavaa liikkuvuusavustuksen käyttö on ollut asiakkaiden työmarkkinatilanteiden parantamisessa. Selvityskysymyksiin on tuotettu tietoa asiakaskyselyllä sekä tulorekisteriaineiston tiedoilla. Lisäksi työssä on tarkasteltu
yleisemmin liikkuvuusavustuksen kaltaisen tukimuodon toimivuutta työvoiman alueellisessa liikkuvuuden edistämisessä aiempien tutkimusten tietojen pohjalta.

5.1

Työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen
vaikuttaminen politiikkatoimilla aiempien
tutkimusten mukaan

Suomessa on tehty paljon tutkimusta työvoiman alueellisesta liikkuvuudesta, mutta
vain vähän tutkimusta liikkuvuusavustuksen kaltaisten taloudellisten tukien toimivuudesta tai tukien vaikutuksista. Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että
alueellinen liikkuvuus on yhteydessä työmarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan, mutta
taloudellisten kannustimien vaikutukset alueelliseen liikkuvuuteen ja sitä kautta työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueelliseen kohtaantoon ovat suhteellisen vähäiset.
Alasalmen ym. (2020) 4 alueellisen liikkuvuuden nykytilaa ja laajuutta selvitelleen tutkimuksen perusteella työvoiman alueellisessa liikkuvuudessa ei ole nykyisellään ilmiselviä pullonkauloja, joita voitaisiin hoitaa yleisillä liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävillä
toimilla. Alueellisten työmarkkinoiden viimeaikainen kehitys viittaa tutkimuksen tulosten mukaan enemmänkin siihen, että alueellinen kohtaanto ei olisi ensisijainen ongelma Suomen työmarkkinoilla, sillä työmarkkinoiden kohtaanto on heikentynyt eniten
alueilla, joille työvoiman liikkuvuus suuntautuu. Tutkimuksen mukaan merkittävä vaikutus työttömyyteen vaatisi erittäin suurta työttömien liikkuvuuden nousua, ja työttömät muuttavat jo nykyisin työllisiä useammin.

4 Alasalmi, Juho, Henna Busk, Veera Holappa, Janne Huovari, Valtteri Härmälä, Ossi
Kotavaara, Olli Lehtonen, Toivo Muilu, Jarmo Rusanen ja Hilkka Vihinen (2020). Työn
ja työvoiman alueellinen liikkuvuus ja monipaikkainen väestö. Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:12.
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Nykyisellään käytössä on kolme pääsiallista taloudellista kannustetta työn vastaanottamiseen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta tai matkakuluvähennyksen tapauksessa myös työssäkäyntialueen sisältä. Näistä avustuksista liikkuvuusavustus on
suunnattu työttömille työnhakijoille ja työasuntovähennys sekä matkakuluvähennys
palkansaajille, ja joissain tapauksissa myös opiskelijoille sekä työttömille. Näiden toimenpiteiden ohella suunnitteilla on työnantajan maksamien muuttokulujen osittainen
verovähennysoikeus (Alasalmi ym. 2020). Verotukseen ja sosiaalietuuksiin liittyvien
kannusteiden lisäksi myös asuntokauppojen varainsiirtoverolla on vaikutusta muuttoihin, mutta sen vaikutus liikkuvuuteen maan eri osien välille on varsin vähäistä (Eerola
ym. 2018) 5.
Alueelliseen liikkuvuuteen kohdentuvista tuista merkittävin rahallisesti on matkakulujen verovähennysoikeus. Viime vuosina matkakuluvähennystä on saanut noin 750
000 henkilöä vuosittain. Yhteensä vähennysten määrä on ollut tällä vuosikymmenellä
noin 1,5 mrd. euroa vuodessa. Matkakuluvähennyksen lisäksi verotuksessa voi vähentää työasunnosta johtuvia kuluja. Vähennyksen enimmäismäärä nousi 250 eurosta
450 euroon kuukautta kohden vuoden 2019 alusta alkaen. Vuositasolla vähennysoikeuden kokonaismäärä voi siten olla enimmillään 5 400 euroa, joka 47,2 prosentin
marginaaliverolla tarkoittaa nettona n. 2 850 euroa vuodessa. Työasuntovähennystä
on myönnetty noin 10 000 henkilölle vuosittain, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonan euron kokonaismäärää. Vähennyksen kasvu vuoden 2019 alussa saattaa kasvattaa vähennysten määrää. (Alasalmi ym. 2020). Liikkuvuusavustus puolestaan otettiin nykyisessä muodossaan käyttöön vuoden 2017 alussa ja uudistettiin jälleen vuonna 2018.
Toistaiseksi liikkuvuusavustusta on myönnetty vuosittain noin 2700 – 3800 henkilölle
ja euromääräisesti liikkuvuusavustusta on myönnetty vuosien 2018–2021 aikana yhteensä noin 4–5 miljoonaa euroa vuosittain.
Alasalmen ym. (2020) mukaan taloudellisilla kannusteilla (ennustetun korkeamman
asuinseutukunnan ulkopuolisen työllistymispalkan muodossa) on positiivinen vaikutus
liikkuvuuteen, mutta käytännössä taloudellisten kannusteiden merkitys on kuitenkin
vähäinen. Tämä johtuu erityisesti siitä, että liikkuvuutta merkittävästi lisätäkseen
asuinseutukunnan ulkopuolella saatavan työllistymispalkan tulisi olla useita satoja euroja kuussa nykyisiä tuloja korkeampi. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että taloudelliset kannustimet toimivat tehokkaimmin siellä, missä seutukunnan ulkopuoliset työllistymismahdollisuudet ovat lähellä. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaiset kannusteet lisäisivät liikkuvuutta erityisesti siellä missä liikkuvuutta on jo verrattain paljon ja olisivat toisaalta tehottomimpia alueilla, joilla niille todennäköisesti olisi eniten tarvetta. Julkisina

Eerola, E., Harjunen, O., Lyytikäinen, T. & Saarimaa, T. (2018), Effects of Real Estate
Transfer Taxes: Evidence from a Natural Experiment. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 17/2018.
5
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tukina toteutettuina tällaisista toimenpiteistä muodostuisi hyvin kalliita, eikä niiden kehittäminen todennäköisesti olisi taloudellisesti kestävää.
Holm ym. (2008) 6 korostavat työvoiman alueelliseen liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä
koskevan tutkimuksen tuloksissa kannusteiden konteksti- ja tilannesidonnaisuutta.
Aina, kun erilaiset tulosidonnaiset järjestelmät toimivat yhdessä, muodostuu perheen
koosta, tuloista ja muista olosuhteista riippuvaisia kytkentöjä, jotka ovat tilannekohtaisia. Pienet muutokset eri tekijöissä, kuten palkassa, perheen koossa tai asumiskustannuksissa eivät olennaisesti muuta tuloksia. Kannustimet ovatkin voimakkaasti riippuvaisia siitä, onko henkilö ansiosidonnaisen työttömyysturvan vai työmarkkinatuen
piirissä. Mahdolliset kannustinongelmat syntyvät yleensä työttömän henkilön työllistyessä. Tutkijat nostavat tutkimuksessaan esiin myös erot toimialoittaisessa liikkuvuudessa. Asuinseutukuntaa muuttaneista työssä olevista ja toiseen seutukuntaan pendelöivistä on valtaosa töissä teollisuudessa, kaupassa, liike-elämän palveluissa, rakentamisessa, liikenteessä ja terveydenhuollon alalla. Teollisuudessa ja rakentamisessa pendelöinti on suhteellisesti tärkeämpi työvoiman liikkuvuuden muoto kuin
asuinpaikan muuttaminen. Terveydenhuollossa puolestaan asuinseutukunnan muuttaminen on tärkeämpi työvoiman liikkuvuuden muoto kuin pendelöinti.
Buskin ym. (2020) 7 tutkimuksessa on havaittu, että ammatillinen ja alueellinen liikkuvuus tapahtuvat samanaikaisesti, eli ne täydentävät toisiaan ja niiden välillä on positiivinen kausaalisuhde. Näin ollen politiikkatoimet, jotka lisäävät ammatillista liikkuvuutta, voivat lisätä myös alueellista liikkuvuutta. Tällaiset politiikkatoimien vaikutukset
eivät yleisesti ottaen olisi kuitenkaan erityisen suuria. Ammatillinen ja alueellinen liikkuvuus ovat toisiaan täydentäviä erityisesti silloin, kun työntekijä pyrkii etenemään
urallaan vaihtamalla vapaaehtoisesti ammattia, ja toisaalta silloin, kun työntekijä kohtaa toimipaikan lakkaamisen tai supistumisen seurauksena työttömyyttä.
Liikkuvuus- ja muuttopäätökset perustuvat pääsääntöisesti pidemmän aikavälin hyötyjen ja haittojen arviointiin, jolloin lyhytkestoiset rahalliset kannustimet eivät välttämättä
ole kovin toimivia. Yleisesti nähdään, että työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen voidaan vaikuttaa vahvemmin työ- ja elinkeinopolitiikan, elinvoimapolitiikan, liikennepolitiikan ja asuntopolitiikan toimin.

Holm, P., Nivalainen, S. ja Volk, R. (2008), Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206.
7 Busk, H., Holappa, V., Hyartt, M., Laamanen, J-P. ja Vainionmäki, J. (2020). Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot. Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:10.
6
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Alasalmi ym. (2020) päätyvätkin tutkimuksessaan johtopäätökseen, että uudet voimakkaat subventiot liikkumiseen eivät ole perusteltuja, sillä työttömyyden hoitoon alueellisen liikkuvuuden yleinen lisääminen on yksittäisenä toimena varsin tehoton väline. Lisäksi taloudellisten kannusteiden vaikutus liikkuvuuteen olisi pieni. Uhkana on,
että tällöin tuetaan toimintaa, joka tapahtuisi joka tapauksessa. Sen sijaan tutkijat näkevät, että politiikan tulisi mahdollistaa liikkuvuus erityisesti kaavoittamalla riittävästi
asuntoja, varmistamalla vuokra-asuntojen tarjonta sekä kehittämällä liikenne- ja viestintäinfrastruktuuria. Lisäksi tutkijat näkevät, että uudelleen kouluttautuminen olisi parempi vaihtoehto työllistymisen kannalta kuin muutto. Liikkuvuutta voitaisiin edistää
myös kohdennetusti tarjoamalla kohderyhmille tehokkaammin tietoa muiden alueiden
työpaikoista, minkä ohella julkista työnvälitystä voisi tehostaa kartoittamalla ja tarjoamalla työpaikkavaihtoehtoja nykyistä enemmän työttömien oman työssäkäyntialueen
ulkopuolelta. Tämä edellyttäisi yksilöllisempää työnhaun ohjausta.
Tutkijat myös näkevät, että etätyö ja monipaikkaisuus laajentavat tietyissä työtehtävissä työmarkkina-aluetta ja siten parantavat todennäköisyyttä työllistymiselle ja uuden työpaikan löytämiselle. Etätyöllä on todennäköisesti myös kasvava merkitys keskusten ulkopuolisten alueiden työvoiman saannin ja palveluiden tarjonnan kannalta,
kun väestö keskittyy. Etätyö edellyttää nopeita tietoliikenneyhteyksiä ja varsinkin julkisen sektorin osalta mahdollisten hallinnollisten esteiden poistamista. (Alasalmi ym.
2020).

5.2

Liikkuvuusavustuksen hyödyt ja
vaikutukset asiakasnäkökulmasta

Selvityksen kyselyssä työttömyyskassojen liikkuvuusavustusta hyödyntäneille asiakkaille kysyttiin asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia avustuksen hyödyistä ja vaikutuksista sekä lisäarvosta työn vastaaottamista koskevissa päätöksissä. Kyselyn kohteena olivat vuosien 2019–2021 aikana liikkuvuusavustusta saaneet ja vastauksia kyselyyn saatiin 788 henkilöltä.
Selvityksen kyselyn mukaan kolmasosa vastaajista olisi ottanut työpaikan vastaan ilman liikkuvuusavustustakin ja hieman alle puolet olisi saattanut ottaa työpaikan vastaan ilman avustustakin. Tässä suhteessa liikkuvuusavustus on ollut ”lisäraha”, joka
koetaan positiivisena lisänä liikkumispäätöstä tehtäessä, mutta ei ratkaisevana kannusteena. Avustus on ollut kuitenkin päätöstä tukeva ja rohkaiseva tekijä. Vastaajista
noin neljäsosa koki, että ilman avustusta, he eivät olisi ottaneet työpaikkaa lainkaan
vastaan. Kokonaisuutena siis liikkuvuusavustus tukee työllistymistä, mutta se ei
useallekaan ole ollut ehto työn vastaanottamiselle.
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Kuvio 15.

Liikkuvuusavustuksen merkitys työ-/koulutuspaikan vastaanottamiseen selvityksen kyselyn vastaajajoukossa (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

Olisin ottanut työ-/koulutuspaikan vastaan ilman avustustakin

29%

Avustus toimi kannusteena, mutta olisin saattanut ottaa työ/koulutuspaikan vastaan muutenkin

46%

Avustus oli asiassa ratkaiseva tekijä, enkä olisi ottanut työ/koulutuspaikkaa vastaan ilman avustusta

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Kannustemielessä avustus voi merkitä erityyppisiä asioita erilaisille asiakkaille. Osalle
avustus saattaa mahdollistaa taloudellisesti työn vastaanottamisen kompensoimalla
matkan tai muuton aiheuttamat kustannukset. Näissä tilanteissa haaste on, että tuen
loppuessa työn jatkaminen saattaa muuttua kannattamattomaksi. Osalla työ on kannattavaa ottaa vastaan ilman avustustakin, mutta sitä hyödynnetään, koska se on
saatavissa ehtojen täyttyessä. Kyselyn vastaajista suurimmalle osalle (noin 70 %)
avustuksen euromääräinen suuruus on ollut riittävä, jotta sillä on koettu olevan merkitystä työn tai koulutuspaikan vastaanottamista koskevissa päätöksissä. Avustus on
siis nykymuotoisena euromääräisesti riittävän tuntuva lisä tuloihin suurelle osalle sitä
hyödyntäneistä. Toisaalta osa vastaajista myös toi esille, että taloudellinen tuki koettiin riittämättömäksi työn vastaanottamisen todellisiin kuluihin nähden.
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Kuvio 16.

Selvityksen kyselyyn vastanneiden näkemyksiä väittämään ”liikkuvuusavustuksen
rahallinen kannuste on riittävän suuri, jotta sillä on vaikutusta työn/koulutuspaikan
vastaanottamiseen” (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

Täysin samaa mieltä
30 %

Osittain samaa mieltä
39 %
Täysin eri mieltä
6%

Osittain eri mieltä
15 %
Ei samaa eikä eri mieltä
10 %

Koska avustusta ei tunneta laajasti työnhakijoiden joukossa ja avustusta voi hakea takautuvasti työnsuhteen alkamisen jälkeen, on keskeistä tarkastella millä tavoin ja
kuinka laajasti avustus on vaikuttanut työnhakuun. Selvityksen kyselyn perusteella
liikkuvuusavustuksella on ollut osalle asiakkaista selvä vaikutus työnhakuvaiheessa
tehtyihin valintoihin ja päätöksiin. Osalle hakijoista avustus on toiminut kannusteena
hakea työtä oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta sekä suunnannut työnhakua laajemmin erilaisiin työsuhteisiin ja ammattialoille. Tässä avustus on toiminut tarkoituksenmukaisesti ja se on suunnannut työttömien työnhakijoiden työpaikkojen etsintää
eri tavoin, kuin ilman sitä olisi tehty. Toisaalta merkittävä osa vastaajista ei tunnista
avustuksella olleen merkittävää vaikutusta työnhakuun. Tässä joukossa liikkuvuusavustuksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta työnhaun suuntaamiseen ja päätöksiin,
vaan avustusta on haettu, koska sitä on ehtojen täyttyessä ollut saatavissa.
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Kuvio 17.

Liikkuvuusavustuksen vaikutus asiakkaiden työnhakuun selvityksen kyselyn vastausten perusteella (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

Avustus kannusti minua hakemaan työpaikkoja/koulutusta
oman työssäkäyntialueeni ulkopuolelta
Avustus kannusti minua hakemaan osa-aikaisia ja/tai
määräaikaisia työsuhteita

Avustus kannusti minua etsimään vakinaisempaa työsuhdetta

15%

Avustus innosti minua hakemaan töitä laaja-alaisemmin eri
ammatti- ja osaamisalueilta

15%

Avustus vaikutti päätökseeni muuttaa toiselle paikkakunnalle
työn perässä

12%

20%

Avustus kannusti minua hankkimaan lisää työreferenssejä

11%

20%

Avustus innosti minua hakeutumaan koulutukseen ja
4% 8%
kehittämään osaamistani
0%
Täysin samaa mieltä

Osittain samaa mieltä

27%

Ei samaa eikä eri mieltä

34%

7%

5%

42%

50%
Osittain eri mieltä

22%

31%

5%

52%
25%

26%

11%

26%

23%

20%

6%

34%

25%

26%

6%

29%

23%

21%

6%

25%

25%

23%

Avustus on suunnannut työnhakuani sesonkien mukaan
alueellisesti muuttuvissa työmarkkinatilanteissa ja
16%
kannustanut minua hakemaan sesonkien mukaan töitä eri…

16% 6% 11%

31%

37%

75%

100%

Täysin eri mieltä

Selvityksen kyselyssä kartoitettiin tietoa myös siitä, missä työmarkkinatilanteessa
avustusta hyödyntänet henkilöt ovat olleet kolme kuukautta liikkuvuusavustusjakson
jälkeen. Tietoa kartoitettiin erityyppisten asiakasryhmien näkökulmasta, riippuen siitä,
minkä statuksen vastaajat ilmoittivat työmarkkina-asemakseen liikkuvuusavustusjaksoa edeltävältä ajalta.
Liikkuvuusavustusjaksoa edeltävän 6 kuukauden aikana noin 50 prosenttia vastaajista
ilmoitti olleensa myös työsuhteessa, avustuskelpoisuuteen vaadittavan työttömyysjakson lisäksi. Pelkästään työttömänä liikkuvuusavustusta edeltäneellä 6 kuukauden jaksolla oli noin 40 % vastaajista. Liikkuvuusavustusjakson jälkeen taas suurin osa vastaajajoukosta, noin 77 prosenttia, on ilmoittanut olleensa työsuhteessa 3 kuukautta
liikkuvuusavustusjakson päättymisen jälkeen. Työttömänä vastaajajoukosta on ollut 3
kuukautta liikkuvuusavustusjakson jälkeen vain reilut 14 % vastaajista. Liikkuvuusavustusta hyödyntäneessä vastaajaryhmässä on siis ollut työttömiä vähemmän ja
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työssäolevia enemmän 3 kuukautta avustuksen käytön jälkeen, kuin liikkuvuusavustusjaksoa edeltäneen 6 kuukauden aikaisessa jaksossa. Myös ainoastaan työttömänä
liikkuvuusavustusjaksoa edeltäneenä aikana olleessa ryhmässä työssä olevien osuus
on ollut samaa luokkaa, kuin niissä vastaajaryhmissä, jossa ollaan oltu myös työssä
tai koulutuksessa ennen liikkuvuusavustusjaksoa. Kyselyn pohjalta liikkuvuusavustusta hyödyntäneissä asiakkaissa työllisyys on kehittynyt positiivisesti liikkuvuusavustusjakson jälkeen. 8

Kuvio 18.

Selvityksen kyselyn vastaajien työmarkkinastatus 3 kuukautta liikkuvuusavustusjakson päättymisen jälkeen. Vastaajat jaoteltu ryhmiin liikkuvuusavustusjaksoa
edeltäneen 6 kuukauden työmarkkina-aseman mukaan. Jokin muu, mikä? mm.
lomautettuna, sairaslomalla (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).
33,7 %
Kaikki

42,9 %

14,3 %
32,2 %

Työssä 6 kk aikana ennen liikkuvuusavustusjaksoa (myös
muita statuksia)

45,8 %

13,6 %
32,9 %

Koulutuksessa 6 kk aikana ennen liikkuvuusavustusjaksoa
(myös muita statuksia)

45,6 %

3,8 %
33,9 %

Työtön 6 kk aikana ennen liikkuvuusavustusjaksoa (ei muita
statuksia)

41,2 %

18,9 %
0,0 % 5,0 % 10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %45,0 %50,0 %

Olin vakituisessa työsuhteessa
Olin osa-aikaisessa ja/tai määräaikaisessa työsuhteessa
Olin koulutuksessa tai opiskelijan statuksella
Olin työttömänä ilman työsuhdetta
Viimeisen jaksoni päättymisestä ei ole kulunut vielä 3 kuukautta
Jokin muu, mikä?

Kyselyn tulokset työmarkkinastatuksen muutoksista ovat hyvin saman suuntaisia,
kuin luvussa 5.3. tehdyn Tilastokeskuksen tulorekisteritietoihin perustuvat tilastollisen
tarkastelun tulokset.
8
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Yleisemmin liikkuvuusavustuksen vaikutukset ja hyödyt nähdään useimmin lyhytkestoisen työllistymisen mahdollistamisessa sekä työmarkkina-aseman ja työllistymisen
mahdollisuuksien parantumisessa. Lisäksi avustus on mahdollistanut myös työreferenssien saamisen. Yli 60 % vastaajista kokee, että avustuksella on ollut vähintään
pieni vaikutus näihin asioihin. Huomionarviosta kuitenkin on, että moni vastaaja myös
kokee, että merkittäviä hyötyjä ei edellä mainittuihin asioihin ole avustuksesta ollut.
Osaamisen kehittämiseen suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin liikkuvuusavutuksella
koetaan olevan harvemmin vaikutusta.

Kuvio 19.

Liikkuvuusavustuksen hyödyntäjien arvioita avustuksen yleisemmistä vaikutuksista ja hyödyistä (Selvityksen kysely, helmikuu 2022, n=788).

Työllistyminen lyhytkestoisesti/määräaikaisesti
Työmarkkina-aseman parantuminen ja työllistymisen
mahdollisuuksien paraneminen

34%

37%

Uusien työreferenssien saaminen

33%

28%

Oman ymmärrykseni parantuminen eri alueiden työpaikoista ja
työmarkkinoista

25%

33%

Pysyvä/vakituinen työllistyminen

24%

36%

Osaamisen kehittyminen vastaamaan paremmin
työmarkkinoiden tarpeita
0%
Erittäin suuri vaikutus

Pieni vaikutus

8%

18%

10%

25%
Ei lainkaan vaikutusta

24%

14%

30%

12%

29%

50%

11%

16%

33%

30%

20%

22%

29%

42%

75%

100%

En osaa sanoa

Avustuksen hyödyt ja lisäarvo näyttäytyvät erityyppisille asiakasryhmille kyselyn ja
haastatteluiden mukaan eri tavoin. Esimerkiksi nuorille ja vastavalmistuneillle sekä pitkäaikaistyöttömille asiakkaille avustuksen hyöty näkyy mm. työreferenssien ja työkokemuksen saamisen mahdollistamisena, kun työtä voidaan taloudellisen kannusteen
avulla hakea laajemmalta alueelta. Liikkuvuusavustuksen turvin työllistymisen mahdollisuudet ovat parhaimillaan moninkertaistuneet ja työkokemuksen saanti on helpottunut. Tietyille asiakasryhmille avustuksen merkitys on taas tärkeämpi työn luonteesta
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johtuen. Erityisesti kausi- ja sesonkityötä tekeville pätkätyöläiselle avustuksen merkitys näkyy siinä, että eri puolella Suomea eri vuoden aikojen mukaan avoinna olevaa
työtä voidaan hakea laajemmin ja muuttaa paikkakunnalta toiselle.
Matalapalkkaisille etuus on suhteellisesti tärkeämpi ja merkittävämpi apu. Liikkuvuusavustus on koettu hyödylliseksi mm. matalapalkkaisen tai osa-aikaisen työn vastaanottamisessa, koska se on tehnyt työstä taloudellisesti kannattavaa. Liikkuvuusavustus
toimii työttömyyden jälkeisessä työsuhteessa monelle myös siltana pärjätä taloudellisesti ennen ensimmäistä palkkaa. Taloudellisen tuen vaikutus koettiin merkittäväksi
tilanteissa, joissa työn vastaanottamiseen liittyviä kuluja on pitänyt maksaa ennen ensimmäisen palkan saamista. Yleisesti taloudellinen tuki on tuonut turvaa muutoksiin,
jotka tavallisesti saattaisivat aiheuttaa taloudellista epävakautta pidemmäksi aikaa.

5.3

Tilastollinen tarkastelu
liikkuvuusavustusta hyödyntäneiden
työssäolostatuksesta

Selvityksessä toteutettiin tilastollinen tarkastelu Tilastokeskuksen tulorekisteriaineistoilla sekä Finanssivalvonnalta saaduilla anonymisoiduilla tiedoilla liikkuvuusavustuksen saajista. Tarkastelulla selvitettiin, miten liikkuvuusavustuksen saajien työssäolostatus sekä heidän työsuhteen tyyppi ja kesto ovat kehittyneet ennen ja jälkeen liikkuvuusavustuksen saannin.
Liikkuvusavustusta käyttäneistä henkilöistä ei ole olemassa omaa rekisteriä. Tämän
vuoksi tarkastelua varten Finanssivalvonnalta pyydettiin anonymisoituna tunnistetieto
henkilöistä, jotka olivat saaneet liikkuvuusavustusta työttömyyskassoista vuosina
2019–2021 sekä tieto liikkuvuusavustuksen maksatusjaksoista. Tämän jälkeen tulorekisteristä yhdistettiin Tilastokeskuksen toimesta tieto työssäolojaksoista sekä työsuhteiden tyypeistä ja kestoista kyseiselle kohdejoukolle. Yhdistetty aineisto analysoitiin
MDI:n toimesta Tilastokeskuksen tiloissa.
Tarkastelu käynnistettiin paikantamalla jokaiselle avustuksen saajalle ajankohta 3 ja 6
kuukautta ennen ensimmäisen liikkuvuusavustusjakson alkamista sekä ajankohta 3
kuukautta, 6 kuukautta ja 12 kuukautta liikkuvuusavustusjakson päättymisen jälkeen.
Mikäli avustuksen saajalla oli useampi avustusjakso, tarkasteltiin tilannetta viimeisen
avustusjakson päättymisen jälkeen. Lisäksi toinen vastaava tarkastelu toteutettiin
analysoimalla työssäolon tilannetta 6 kuukautta, 9 kuukautta ja 12 kuukautta jokaisen
avustusjakson alkamispäivän jälkeen.
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Tilastollisen tarkastelun tulkintojen osalta on huomioitava, että tulokset eivät sellaisenaan kerro liikkuvuusavustuksen erillisvaikutuksesta, sillä työssä ei ole esimerkiksi
verrokkianalyysilla selvitetty sitä, mitä olisi tapahtunut, mikäli avustusta ei olisi ollut
käytössä.

Työssäolostatus
Liikkuvuusavustusta myönnetään työttömälle henkilölle, joka on oikeutettu työttömyysturvaan työttömyysjaksoa edeltävän kuukauden ajalta. Liikkuvuusavustuksen saajat
ovat siis kaikki olleet työttöminä ennen liikkuvuusavustusjakson käynnistymistä. Avustusta hyödynnetään kuitenkin monenlaisista lähtökohdista. Osa henkilöistä on pidempään työttömänä olleita, osa on jäänyt juuri ennen avustusjaksoa työttömäksi pidemmistäkin työsuhteista ja osa taas tekee pätkätöitä, jolloin työmarkkinastatus vaihtelee
usein. Työssä tarkasteltiin liikkuvuusavustuksen saajien työssäoloa 3 ja 6 kuukautta
ennen ensimmäisen avustusjakson alkamista sekä 3, 6 ja 12 kuukautta viimeisen
avustusjakson päättymisen jälkeen. Tarkoituksena oli selvittää, onko avustuksen saajien työssäolostatus muuttunut avustusjakson tai jaksojen jälkeen vuosien 2019–2021
aikana.
Tulorekisterin tietojen mukaan tarkastellussa kohderyhmässä 3 kuukautta ennen liikkuvuusavustusjaksoa 53 % avustuksen saajista oli työsuhteessa ja 6 kuukautta ennen
avustusjakson alkua 55 % oli työsuhteessa. Seuraavassa tapahtunutta muutosta on
verrattu 6 kuukautta ennen sekä 3, 6 ja 12 kuukautta avustusjakson jälkeen tilanteissa.
Analyysin perusteella liikkuvuusavustusta käyttäneiden työllisyysstatus on avustusjakson jälkeen selvästi parantunut avustusjaksoa edeltäneeseen aikaan nähden. Vaikutus näkyy sekä lyhyemmällä (3–6 kk) että pidemmällä (12 kk) aikavälillä. Tilastojen
perusteella liikkuvuusavustusta käyttäneiden työllisyys parani 23 prosenttiyksikköä,
kun tarkastellaan työssäoloa 6 kk ennen liikkuvuusavustusjaksoa ja 3 kk liikkuvuusavustusjakson päättymispäivän jälkeen. Vastaavasti 6 kuukautta liikkuvuusavustusjakson päättymispäivän jälkeen työllisiä oli noin 22 prosenttiyksikköä enemmän kuin 6
kuukautta ennen liikkuvuusavustusjaksoa. Kun avustusjakson päättymisestä oli kulunut 12 kuukautta oli työssä olevien osuus 24 prosenttiyksikköä korkeampi, kuin 6 kuukautta ennen avustusjaksoa. (Kuva 20).
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Kuvio 20.

Liikkuvuusavustusta työttömyyskassoista saaneiden työssäolostatus vuosien
2019–2021 aikana ennen liikkuvuusavustuksen käyttöä ja käytön jälkeen (Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tulorekisteri)
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Vaikka luvut eivät sellaisenaan kerro liikkuvuusavustuksen erillisvaikutuksesta, voidaan tapahtunutta työllisyyden lisäystä pitää merkittävänä, etenkin kun avustusjakson
jälkeen parantunut työllisyys näyttää jäävän pidempiaikaiseksi. Kokonaisuutena liikkuvuusavustusjakson jälkeen työllisyystilanne on siis kehittynyt avustuksen saajilla positiivisempaan suuntaan suhteessa tilanteeseen ennen avustuksen saamista. Työssäolostatuksen paranemiseen löytyy monenlaisia syitä, joita osin voivat selittää avoimien työpaikkojen määrän kasvu ja osin avustuksen saajien yleinen aktivoituminen
työnhaussa. Tässä liikkuvuusavustus on ollut yhtenä keinona edesauttamassa työllistymistä. On myös huomioitava, että tarkastelu ei kohdentunut Kelan asiakkaisiin 9,
jotka ovat hyödyntäneet liikkuvuusavustusta. On oletettavaa, että Kelan asiakkaat
poikkeavat taustaltaan ja työllistymisedellytyksiltään työttömyyskassojen asiakkaista.
Mikäli tarkastelu olisi sisältänyt myös Kelan asiakkaat, olisi tällä saattanut olla vaikutusta tehdyn rekisterianalyysin tuloksiin.

Työsuhteen tyyppi ja kesto
Työssä selvitettiin myös mahdollisia muutoksia työsuhteen tyypeissä ja työsuhteiden
kestoissa ennen ja jälkeen avustusjakson. Tarkasteluasetelmana käytettiin vastaavaa

9 Kelalta ei ollut mahdollista saada tunnistetietoa Kelan liikkuvuusavustusta saaneista
asiakkaista.
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asetelmaa kuin edellä työssäolostatuksen suhteen, eli liikkuvuusavustusta saaneiden
tilannetta 6 kuukautta ennen ensimmäistä avustusjaksoa sekä 3, 6 ja 12 kuukautta viimeisen jakson päättymisen jälkeen vuosina 2019–2021.
Tulorekisterin tietojen mukaan selkein muutos työsuhteen tyypissä on tapahtunut kokoaikaisissa työsuhteissa, joiden osuus on kasvanut verrattuna tilanteeseen ennen
liikkuvuusavustuksen käyttöä. Kun liikkuvuusavustusjakson päättymisestä oli kulunut
3 kuukautta, oli kokoaikaisessa työsuhteessa lähes 8 prosenttiyksikköä suurempi
osuus avustuksen saajista, kuin ennen avustusjaksoa. Vastaavasti osa-aikaisten työsuhteiden osuus oli laskenut noin 2 prosenttiyksikköä. Huomioitavaa kuitenkin on, että
pidemmällä aikavälillä (6–12 kk) kokoaikaisten työsuhteiden osuus laskee samalle tasolle, kuin mitä se oli ennen liikkuvuusavustusjaksoa. Kokonaisuutena näyttääkin
siltä, että heti liikkuvuusavustusjakson jälkeen työsuhteissa on siirtymää vahvemmin
kokoaikaisuuteen. Tämä ei kuitenkin jää pysyväksi tilanteeksi. 10
Työsuhteen keston suhteen taas vakituisten työsuhteiden osuus on pidemmällä tähtäimellä kasvanut suhteessa tilanteeseen ennen avustusjaksoa. 3 kuukautta avustusjakson jälkeen vakituisten työsuhteiden osuus on ollut hieman pienempi, kuin ennen
avustusjaksoa. Tämän jälkeen avustusta hyödyntäneet ovat työllistyneet enemmän
vakituisiin työsuhteisiin, kuin tilanteessa ennen avustusjaksoa. 6 kuukauden jälkeen
vakituisten työsuhteiden osuus oli noin kaksi prosenttiyksikköä suurempi ja 12 kuukauden jälkeen yli neljä prosenttiyksikköä suurempi, kuin ennen avustusjaksoa. Saman aikaisesti määräaikaisen työnosuus on säilynyt ennallaan.

Tarkastelun tulosten luotettavuutta osin heikentää se, että tieto työsuhteen tyypistä
puuttuu merkittävästä osasta tulorekisterissä olevassa tiedosta. Mitä lähemmäs tarkasteluajassa (12 kk) tullaan nykyhetkeä, sitä suurempi osa (n. 25–30 %) työsuhteita koskevasta tiedosta on puuttellista.
10
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6

Johtopäätökset ja
kehittämissuositukset

Nykymuotoinen liikkuvuusavustus on ollut käytössä vuodesta 2017 lähtien. Avustuksella tuetaan työttömien työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta, eli kannustetaan työnhakijaa vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta. Liikkuvuusavustuksen voivat saada työttömyysavustukseen oikeutetut henkilöt, jos he ottavat vastaan vähintään kahden kuukauden mittaisen työn, joka perustuu työsuhteeseen. Työsuhteen lisäksi avustuksen voi saada
myös työhön liittyvään koulutukseen osallistumiseen. Avustuksen saamiseksi päivittäisen työ- tai koulutusmatkan tulee kokoaikatyössä kestää yli kolme tuntia, tai osa-aikatyössä keskimäärin vähintään kaksi tuntia. Avustuksen voi saada työmatkan lisäksi
myös muuttamiseen vastaavalta etäisyydeltä työpaikan lähelle. Työmatkan kesto lasketaan nopeimman liikennevälineen mukaan.
Seuraavaan on koottu selvityksen keskeiset johtopäätökset selvityksen tutkimuskysymysten teemoihin liittyen sekä keskeisimmät kehittämistarpeet ja niihin liittyvät suositukset. Johtopäätökset on koottu kuuden eri teeman alle. Työn lopulliset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset perustuvat eri näkökulmista ja eri menetelmin kootun tiedon kokonaisvaltaiseen tulkintaan.

Liikkuvuusavustuksen toimeenpano on pääosin onnistunutta
Liikkuvuusavustusta koskevan lainsäädännön uudistuksessa vuonna 2017 tavoitteena
oli selkeyttää sääntelyä työnhakijan alueellisen liikkuvuuden tukemisesta ja yksinkertaistaa siten säännösten toimeenpanoa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella liikkuvuusavustuksen nykymuotoinen toimeenpanomalli on lainsäädännön ja sen soveltamisen näkökulmasta varsin toimiva, joten tarvetta ei ole toteuttaa muutoksia lainsäädäntöön. Merkittäviä muutoksia ei myöskään tarvita avustuksen toimeenpanorakenteeseen. Kehittämistarpeet liittyvät lähinnä eri toimijoiden roolitusten selkeyttämiseen ja yhteistyön kehittämiseen, liikkuvuusavustuksen käytön markkinoinnin tehostamiseen sekä avustuksen tarjonnan integroimiseen tiiviimmin osaksi asiakkaiden työnhakuprosessia..
Myös asiakasnäkökulmasta avustuksen käyttö on pääosin sujuvaa ja helppoa. Kehittämistarpeet liittyvät lähinnä tekijöihin, joilla avustuksen käyttöä voitaisiin selkeyttää.
Nämä tarpeet liittyvät ennen kaikkea viestinnällisiin tekijöihin, joilla epäselvyyksiä aiheuttaneita asioita voidaan poistaa.
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Liikkuvuusavustuksen tunnettuus on heikko ja sen tunnettuutta olisi
syytä lisätä erityisesti siitä eniten hyötyvissä asiakasryhmissä
Liikkuvuusavustus on toistaiseksi jäänyt hyvin vähäisesti käytetyksi etuudeksi. Keskeisin syy tälle on, että avustusta ja sen käyttömahdollisuutta ei tunneta työnhakijoiden
keskuudessa, eikä sitä osata ottaa huomioon työllistymistä edistävissä tilanteissa,
joissa avustuksen käyttö olisi mahdollista. Avustuksella olisi potentiaalia toimia nykyistä tehokkaammin työvoiman liikkuvuuden edistämisessä. Erityisesti avustuksen
käyttöä olisi tärkeää lisätä niissä asiakasryhmissä, joille avustuksella olisi merkittävin
kannustevaikutus ja suurin hyöty (esimerkiksi vastavalmistuneet, nuoret, koulutuksen
ja palveluiden päättäneet, vieraskieliset ja työttömäksi jääneet ammattialoilla, joilla
kärsitään työvoimapulasta).
Nykymallissa asiakasprosessi ja avustuksen tarjoaminen asiakkaalle sekä avustuksen
myöntäminen ja maksaminen on liikkuvuusavustuksen toimeenpanossa eriytetty.
Tällä hetkellä liikkuvuusavustus ei esimerkiksi TE-toimistojen palveluprosessissa
nouse riittävän vahvasti esille kannusteena edistää työvoiman alueellista liikkuvuutta.
Samoin tietoisuus ja kyvykkyys tarjota avustusta asiakkaille vaihtelee TE-toimistoittain. Myös liikkuvuusavustusta myöntävillä tahoilla, työttömyyskassoissa ja Kelassa,
viestiminen liikkuvuusavustuksen käytön mahdollisuudesta ja liikkuvuusavustuksen
tarjoaminen asiakkaille vaihtelee suuresti. Mikäli liikkuvuusavustuksen käyttöä halutaan lisätä, tulisi avustuksen tunnettuuden lisäämiseen panostaa sekä TE-palveluissa
että maksajatahojen toimesta. Lisäksi Kelan palveluissa liikkuvuusavustuksen asemaa ja näkyvyyttä Kelan etuusmuotona tulisi vahvistaa.
Työnantajien rooli on toistaiseksi ollut vähäinen avustuksen hyödyntämisen edistämisessä. Sitä voitaisiin vahvistaa ja saattaa työnantajia paremmin tietoiseksi liikkuvuusavustuksen käytön mahdollisuudesta yhtenä mahdollisuutena työvoiman houkuttelussa. Erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille ja työnantajille voitaisiin tarjota nykyistä enemmän tietoa liikkuvuusavustuksesta ja aktivoida heitä tarjoamaan potentiaalisille työnhakijoille tietoa avustuksesta. Työnantajia ei toistaiseksi ole juurikaan tunnistettu toimijana avustuksen käytön lisäämisessä.

Voimakkaita subventioita liikkumiseen ei aiempien tutkimusten mukaan
pidetä perusteltuina
Liikkuvuusavustuksen vaikuttavuus syntyy siitä, että avustus tuo taloudellisen kannusteen vastaanottaa työtä oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Avustus kompensoi
työmatkasta ja muutosta aiheutuvia kuluja ja rohkaisee siten työnhakijaa ottamaan
työtä vastaan pidemmän matkan päästä ja näin parantamaan työvoiman kysynnän ja
tarjonnan alueellista kohtaantoa. Aihealueelta aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella työvoiman alueellisessa liikkuvuudessa ei kuitenkaan ole nykyisellään ilmiselviä
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pullonkauloja, joita voitaisiin hoitaa yleisillä liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävillä toimilla, sillä työmarkkinoiden kohtaanto on heikentynyt eniten alueilla, joille työvoiman
liikkuvuus suuntautuu. Tutkijat eivät myöskään pidä voimakkaita subventioita liikkumiseen perusteltuina, sillä työttömyyden hoitoon alueellisen liikkuvuuden yleinen lisääminen nähdään yksittäisenä toimena varsin tehottomana välineenä ja taloudellisten
kannusteiden vaikutus liikkuvuuteen pienenä. Syynä tähän on muun muassa se, että
liikkuvuutta merkittävästi lisätäkseen asuinseutukunnan ulkopuolella saatavan työllistymispalkan tulisi olla useita satoja euroja kuussa nykyisiä tuloja korkeampi. Uhkaksi
nähdään myös se, että kannusteella tuetaan toimintaa, joka tapahtuisi joka tapauksessa. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin liikkuvuusavustuksen ns. vuotovaikutus.
Toisin sanoen avustusta käytetään lisätukena, vaikka päätös ottaa työtä pidemmältä
on tehty liikkuvuusavustuksesta huolimatta. Liikkuvuusavustusta käyttäneille tässä tutkimuksessa tehdyn kyselyn perusteella vähintään 30 % vastaajista olisi ottanut työ- tai
koulutuspaikan vastaan ilman avustustakin.

Liikkuvuusavustusta käyttäneiden työllisyys on avustusjakson jälkeen
selvästi parantunut avustusjaksoa edeltäneeseen aikaan verrattuna
Tässä tutkimuksessa tehdyn tilastokeskuksen tulorekisteritietoihin perustuvan analyysin perusteella liikkuvuusavustusta käyttäneiden työllisyys on avustusjakson jälkeen
selvästi parantunut avustusjaksoa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Vaikutus näkyy
myös pidemmällä aikavälillä. Tilastojen perusteella liikkuvuusavustusta käyttäneiden
työllisyys parani keskimäärin yli 20 prosenttiyksikköä, kun tarkastellaan työssäoloa 3
ja 6 kuukautta ennen liikkuvuusavustusjaksoa sekä 3, 6 ja 12 kuukautta liikkuvuusavustusjakson jälkeen. Vastaavasti työsuhteen tyyppien osalta kokoaikatyön osuus on
lyhyemmällä aikavälillä kasvanut, mutta pidemmällä aikavälillä palautunut avustusjaksoja edeltävälle tasolle. Vakinaisen työn osuus kasvanut hieman avustusjaksojen jälkeen.
Luvut eivät sellaisenaan kerro liikkuvuusavustuksen erillisvaikutuksesta, sillä tässä
työssä ei ole selvitetty sitä, mitä olisi tapahtunut, mikäli avustusta ei olisi ollut käytössä. Työn vastaanottamista koskevissa päätöksissä liikkuvuusavustuksen merkitys
vaihteleekin tapauskohtaisesti, mutta pääosin sen merkitys on ollut rajallinen. Parhaimmillaan avustus toimii päätöksessä ratkaisevana tekijänä. Suurimmalle osalle
asiakkaista avustus on kuitenkin toiminut lisäkannusteena ja päätöstä vahvistavana
tekijänä työn vastaanottamisessa. Vaikka aiempien tutkimusten valossa liikkuvuusavustus yksittäisenä toimena on kansantalouden tasolla varsin tehoton väline, on sillä
kuitenkin yksilötasolla kannustevaikutusta työn vastaanottamiseen. Liikkuvuusavustuksen lisäarvo kannusteena määrittyykin pitkälti yksilötasolla tapauskohtaisesti ja tilannesidonnaisesti.
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Avustusta ei huomioida suunnitelmallisesti ja laajasti työnhakijoiden
joukossa työnhaun osana
Nykymuotoisen liikkuvuusavustuksen haaste vaikuttavuuden kannalta on, että avustusta ei huomioida suunnitelmallisesti osana asiakkaan työnhakuprosessia. Avustuksesta tullaan tietoiseksi usein vasta siinä vaiheessa, kun työ on jo vastaanotettu ja
avustuksen merkitys näkyy lähinnä lisärahana uuden työn aloittamiseen liittyvien kustannusten kattamisessa. Mikäli suurempi joukko työnhakijoita olisi tietoisia avustuksesta jo työtä haettaessa ja kykenisi suunnittelemaan työnhakua avustuksen tarjoamat mahdollisuudet huomioiden, lisäisi tämä selkeästi avustuksen vaikuttavuutta.
Nykymuotoisena liikkuvuusavustus on varsin helposti hyödynnettävissä oleva työvoiman alueellista liikkuvuutta edistävä keino, jonka on toimeenpano on kohtuullisen kevyttä. Liikkuvuusavustuksen käyttöä olisi helppo lisätä ja hyödyntää mm. työvoiman
kohtaanto-ongelmiin liittyvissä erityistilanteissa, kuten rakennemuutostilanteissa tai
äkillisissä ja kausiluonteisissa työvoimapulatilanteissa, joissa sillä voisi olla nykyistä
vahvempi rooli yhtenä välineenä tukea työvoiman liikkuvuutta.
Keskeisiä keinoja tehostaa liikkuvuusavustuksen vaikuttavuutta ovat liikkuvuusavustuksen aseman ja profiilin nostaminen työnhakijoiden asiakasprosessissa TE-toimistossa, liikkuvuusavustuksen näkyvämpi yleinen markkinointi ja viestintä, avustuksen
markkinointi kohdennetusti erityisille työnhakijaryhmille sekä avustuksen markkinoinnin lisääminen kohdennetusti erityisesti positiivisen rakennemuutoksen tilanteissa työvoimapulasta kärsivillä alueilla.

Näkökulmia liikkuvuusavustuksen vaikuttavuuden mittaamiseen
jatkossa
Liikkuvuusavustuksen vaikuttavuuden mittaamiseen liittyy useita haasteita, sillä avustuksen vaikuttavuus syntyy erityisesti siitä, että työnhakijoiden oletetaan ottavan vastaan avustuksen mahdollistamalla taloudellisella kannusteella työtä, jota he eivät
muuten ottaisi vastaan. Tämän todentaminen on haastavaa muilla keinoin, kuin selvittämällä avustusta hyödyntävien henkilöiden omia kokemuksia avustuksen hyödyistä
ja lisäarvosta. Tästä syystä yksi tärkeä tiedon tuottamisen keino on asiakkaiden kokemuksen kartoittaminen avustuksen käytöstä, hyödyistä ja vaikutuksista.
Mikäli liikkumisavustuksen käytöstä ja vaikuttavuudesta halutaan systemaattista tietoa, keskeistä olisi vahvistaa avustushakemuksiin ja myöntöihin liittyvien tietojen seurantaa. Avustuksen maksajien tulisi tällöin lisätä ja yhtenäistää tietojen seurantaa
avustuksen käytöstä, avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä. Tällä hetkellä tietoa

48

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2022:10

ei ole kootusti saatavilla esimerkiksi siitä, missä avustusta on haettu ja missä työpaikat sijaitsevat, johon avustusta on hyödynnetty. Lisäksi tietoa ei ole kootusti muista
hakemuksissa kysytyistä asioista. Näiden tietojen avulla avustuksen vaikuttavuuden
arviointia sekä avustuksen toimeenpanon kehittämistyötä voitaisiin tehdä nykyistä paremmin.
Lisäksi tietoa ei ole tuotettu kootusti avustuksen hakijoiden tilanteesta ennen liikkuvuusavustuksen hyödyntämistä ja avustusjakson jälkeen. Tietoa voitaisiin tuottaa mm.
tulorekisteristä sekä työttömyyskassojen, Kelan ja TE-toimiston tietojärjestelmistä.
Tarkastelu näkökulmina voi olla työmarkkina-aseman pitkäaikaisempi kehittyminen
sekä avustusta hyödyntäneiden asiakkaiden tulojen muodostuminen liikkuvuusavustusjakson jälkeen.

Kehittämistarpeet ja kehittämisehdotukset
Liikkuvuusavustuksen heikko tunnettuus erityisesti työnhakijoiden keskuudessa sekä
myös viranomaisten ja työnantajien kohdalla on keskeinen syy avustuksen vähäiselle
käytölle. Mikäli avustuksen käyttöä halutaan lisätä tulisi liikkuvuusavustuksen tunnettuutta lisätä viranomaisten, työnhakijoiden ja työnantajien kohdalla.
Nykyhetkellä liikkuvuusavustusta ei markkinoida kohdennetusti niille kohderyhmille,
joissa olisi erityisesti potentiaalia avustuksen hyödyntämiseen. Avustuksen käytön lisäämiseksi, kohdennettua viestintä olisi syytä vahvistaa erityisesti avustuksesta eniten hyötyville asiakasryhmille.
Kehittämissuositus 1. Viestintää ja tiedottamista liikkuvuusavustuksesta työnhakijoiden, työnantajien ja keskeisten viranomaisten suuntaan tulisi tehostaa
ja yhteistyötä asiassa lisätä työttömyyskassojen, Kelan sekä TE-toimiston välillä. Tietoisuutta avustuksesta tulisi lisätä yleisellä viestinnällä sekä erityisesti
kohdennetulla viestinnällä ennalta määritellyille asiakasryhmille.
Kehittämissuositus 2. Liikkuvuusavustusta tulisi markkinoida kohdennetummin
erityisesti siirtymävaiheissa oleville työnhakija-asiakasryhmille (mm. vastavalmistuneet, nuoret, työttömäksi jääneet, koulutuksen ja palveluiden päättäneet,
vieraskieliset).
Liikkuvuusavustuksen toimeenpanon vastuut ovat nykyhetkellä osin epäselvät. Tästä
syystä avustuksen toimeenpanossa on esiintynyt tehottomuutta.
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Kehittämissuositus 3. Liikkuvuusavustuksen toimeenpanosta vastaavien tahojen rooleja tulisi selkeyttää ja lisätä eri tahojen ymmärrystä toimeenpanon
vastuista.
Liikkuvuusavustuksen asema on jäänyt TE-toimiston asiakasprosessissa taka-alalle ja
sitä ei huomioida työnhaussa niin kattavasti, kuin se olisi avustuksen vaikuttavan toimeenpanon näkökulmasta tarkoituksenmukaista.
Kehittämissuositus 4. Liikkuvuusavustuksen profiilia tulisi nostaa TE-toimiston
asiakaspalveluissa sekä liittää se vahvimmin osaksi asiakasprosessia. Avustusmahdollisuus tulisi nousta työnhaussa esille siten, että työnhakijat kykenisivät nykyistä laajemmin huomioimaan sen yhtenä työllistymistä edistävänä
kannustimena. Esimerkiksi työtarjouksia ja liikkuvuusavustusta voitaisiin
markkinoida vahvemmin pakettina.
TE-palvelut siirtyvät kokonaan kuntien vastuulle TE2024 uudistuksen yhteydessä
vuonna 2024. Lisäksi vuoden 2022 aikana TE-palveluissa otetaan käyttöön ns. pohjoismainen työvoimapalvelumalli.
Kehittämissuositus 5. Uudistusten yhteydessä on pidettävä huoli siitä, että liikkuvuusavustus, yhtenä työvoiman alueellista liikkuvuutta edistävänä kannusteena integroidaan osaksi tulevien asiakasprosessien keinovalikoimaa.
Liikkuvuusavustus on jäänyt etuusmuotona Kelan palvelu- ja etuusvalikoimassa takaalalle ja se on jäänyt viestinnällisesti osin epäselväksi etuudeksi asiakkaille.
Kehittämissuositus 6. Liikkuvuusavustus tulisi nostaa selkeämmin ja vahvemmin KELA:n palveluissa ja nettisivuilla esiin yhtenä etuusmuotona ja sen asemaa tulisi korostaa nykyistä enemmän.
Liikkuvuusavustuksen myöntö- ja hakuvaiheessa on asiakkaille ilmennyt joitain asiakkaille epäselvyyksiä aiheuttaneita asioita. Myöntöperusteita voidaan näissä asioissa
edelleen selkeyttää asiakkaiden suuntaan.
Kehittämissuositus 7. Liikkuvuusavustuksen myöntämisperusteissa epäselvyyksiä asiakkaille aiheuttaneita kohtia tulee selkeyttää viestinnällisesti.
Etätyön lisääntyminen on tuonut enemmän epäselviä tilanteita tulkintaan, onko avustusta hakeva henkilö oikeutettu liikkuvuusavutukseen. Osassa työpaikoista avustuksen matka-aikaan ja pituuteen liittyvät kriteerit täyttyvät, mutta työtä olisi mahdollista
tehdä etätyönä.
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Kehittämissuositus 8. Liikkuvuusavustuksen myöntökriteereitä tulisi selkeyttää
tilanteissa, joissa työtä on mahdollista tehdä etätyönä. Selkeytystä on syytä
tehdä huomioiden erilaisten työtehtävien vaatimukset.
Liikkuvuusavustuksen käytön lisäämisessä työnantajien rooli ei ole toistaiseksi ollut
erityisen merkittävä. Työnantajien roolia voitaisiin kasvattaa erityistilanteissa, kuten
positiivisen rakennemuutoksen tilanteissa.
Kehittämissuositus 9. Liikkuvuusavustuksen käyttöä tulee pyrkiä lisäämään
työnantajien kautta ja kohdennetusti positiivisen rakennemuutoksen tilanteissa. Erityisesti työvoimapulasta kärsivien alojen ja paikkakuntien kohdalla
tietoisuutta tulee parantaa liikkuvuusavustuksesta ja avustuksen markkinointia
työvoiman houkuttelussa tulee lisätä myös työnantajien kautta.
Liikkuvuusavustuksen merkitys työn vastaanottamista koskevissa päätöksissä on ollut
rajallinen ja avustuksen käyttö on jäänyt vähäiseksi. Avustuksen käytön lisäämiseksi
erityisesti siitä selkeimmin hyötyville kohderyhmille ja avustuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi, voitaisiin toteuttaa kokeiluja, jossa avustuksen myöntöehtoja (esim.
avustuskelpoisen ajan pidentäminen, mahdollisuus hakea työsuhteen jatkolle avustusta, könttäsumma maksatus jne.) muutetaan määräajaksi. Kokeilut voisivat olla
myös alueellisia, jossa alueiden erityispiirteet huomioiden toteutetaan kokeiluja.
Kehittämissuositus 10. Liikkuvuusavustuksen vaikuttavuuden parantamiseksi
on syytä edelleen tutkia erilaisia keinoja sekä toteuttaa määräaikaisia kokeiluja. Kokeiluissa liikkuvuusavustuksen myöntöehtoja ja kannusteita voitaisiin
muuttaa määräaikaisesti ja testata muutosten vaikuttavuutta.
Tieto liikkuvuusavustuksen käyttäjistä ja käytöstä on hajanaista ja vaikeasti saatavaa.
Tällä hetkellä tietoa ei kerätä mm. avustuksen käytöstä alueellisesta näkökulmasta tai
sen käyttötarkoituksista. Lisäksi avustuksen saajista tietoa ei kerätä yhdenmukaisesti.
Kehittämissuositus 11. Jotta liikkuvuusavustuksen käyttöä voisi systemaattisesti seurata ja vaikutuksia arvioida, tulisi liikkuvuusavustuksen käyttäjistä ja
käytöstä rakentaa oma asiakasrekisteri tai rekisteröidä tiedot yhtenäisesti johonkin jo olemassa olevaan rekisterikantaan.
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Liitteet
LIITE 1. KELA:n tilastoja (KELASTO)
Maksetut liikkuvuusavustukset maakunnittain 1/2018-10/2021 ajalta (euroa) (vain KELA)
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Satakunta
Päijät-Häme
Etelä-Savo
Kanta-Häme
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Kainuu
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Ulkomaa ja tuntematon
Keski-Pohjanmaa
Ahvenanmaa
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LIITE 2. Selvityksen kysely
Vastaajien ikäjakauma

25–34-vuotiaat
24 %

35–44-vuotiaat
22 %

17–24-vuotiaat
2%
yli 64-vuotiaat
0%

45–54-vuotiaat
28 %

55–64-vuotiaat
24 %
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