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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksessa selvitettiin, miten erilaisilla lainsäädäntötoimilla on onnistuttu purka-
maan sosiaaliturvaan, ulosottoon ja verotukseen liitettyjä kannustinloukkuja. Tarkas-
tuksessa käsiteltiin työtulojen ja työttömyysturvan verotuksen eroja sekä verotuksen ja 
sosiaaliturvan muodostamaa kokonaisuutta työnteon kannustimina. Lisäksi kerättiin tie-
toa siitä, missä määrin ihmiset tuntevat työtulojen verotuksen kannustimet ja kokevatko 
työttömyysturvan saajat, että niillä on vaikutusta halukkuuteen vastaanottaa työtä.

Kannustinloukkuja ovat esimerkiksi tilanteet, joissa työstä saatava tulo ei kasvata mer-
kittävissä määrin käyttöön jääviä tuloja tai työ- ja etuustulon yhdistäminen vaatii henki-
löltä erityistä vaivaa ja aiheuttaa mahdollisia katkoksia tuloihin. Henkilöllä ei myöskään 
välttämättä ole tietoa siitä, miten työ- ja etuustuloja voi yhdistää tai miten yhdistäminen 
vaikuttaa käytettävissä oleviin tuloihin. 

Työttömyysturvalainsäädännöstä tarkastettiin kahden säädäntömuutoksen onnistu-
mista. Toisella muutoksella pyrittiin helpottamaan ansiotulojen ja työttömyysturvan 
yhteen sovittamista ja toisella lisäämään työttömien työnhakijoiden kannusteita yritys-
toiminnan aloittamiseen. Lisäksi tarkastuksen kohteena oli ulosottokaaren säädäntö-
muutos, joka koski palkan ulosmittauksen aloittamisen lykkäysoikeutta.  Tarkastuksessa 
selvitettiin, miten tarkoituksenmukainen keino lykkäysoikeus on ulosottovelallisten 
pitkä aikaistyöttömien työn tarjonnan lisäämiseksi. 

Tarkastus päätettiin käynnistää, koska työnteon kannusteiden lisääminen verotuksen, 
sosiaaliturvan ja ulosoton keinoin on ollut useiden hallituksien tavoitteena. Tarkastus on 
ajankohtainen, koska erilaiset kannustimet ja kannustinloukut ovat myös sosiaaliturva-
uudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean työn keskiössä. 

Tarkastuksella tuotetaan uutta tietoa keinoista purkaa työttömyys-, tulo-,  byrokratia- ja 
informaatioloukkuja. Lainsäädäntötoimien työllisyysvaikutuksia ei tarkastuksessa pystyt-
ty selvittämään. Toimien onnistumisesta ja edellytyksistä erilaisten kannustin loukkujen 
purkamiseksi tehtiin kuitenkin johtopäätöksiä, joiden perusteella voidaan  arvioida nii-
den merkitystä työllisyydelle. 

Soviteltujen työttömyysetuuksien maksuviiveet ovat lyhentyneet 
ja vähentyneet, mutta ansainta- ja maksuperusteisuuden 
päällekkäisyys on ongelma

Työttömyysetuuksien sovittelu uudistettiin ansaintaperusteisesta maksuperusteiseksi, 
mikä on vähentänyt ja lyhentänyt etuuksien maksuviiveitä. Uudistus on vaikuttanut mer-
kittävämmin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan kuin ansiosidonnaisten työttömyys-
etuuksien sovitteluun. Vaikka sovittelu muuttui pääasiassa maksuperusteiseksi, osa 
sovittelu tilanteista ratkaistaan edelleen ansaintaperusteisesti. Ansaintaperustaista tar-
kastelua edellyttävät lisäksi työssäoloehdon täyttymisen seuranta ja sovitellun etuuden 
saantiin vaikuttava työaikaseuranta. 
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Maksu- ja ansaintaperusteisuuden päällekkäisyys lisää hallinnollista työtä toimeen-
panossa, aiheuttaa monimutkaisia tulkintatilanteita ja tekee järjestelmästä asiakkaille 
vaikeaselkoisen. Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan olisi tärkeää 
arvioida, missä määrin työttömyysturvan toimeenpanon maksuperusteisuutta voitaisiin 
selkiyttää tai laajentaa. Tämä parantaisi myös tulorekisterin hyödynnettävyyttä. 

Kynnys aloittaa yritystoiminta työttömyysetuudella on 
madaltunut, mutta toiminnan pää- tai sivutoimisuuden arviointi 
on edelleen epäselvää

Työttömyysturvalain muutos on helpottanut yritystoiminnan aloittamista työttömyys-
etuudella. Muutoksella siirrettiin yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden arviointi 
yritystoiminnan aloitushetkestä neljän kuukauden kuluttua tehtäväksi ja tämä on ma-
daltanut kynnystä kokeilla yritystoiminnan harjoittamista. Se on myös lisännyt yritys-
toiminnan aloittamisen taloudellisia kannustimia, koska oikeus työttömyysetuuteen säi-
lyy ensimmäisen neljän kuukauden ajan, vaikka toiminta olisi päätoimista. 

Tarkastuksen perusteella työttömyysetuuden ja yritystoiminnan yhteensovittamisen 
perusongelma on kuitenkin säilynyt ennallaan, koska pää- tai sivutoimisuuden arvioin-
nin kriteerit ovat edelleen epäselvät. Päätökset pää- tai sivutoimisuudesta vaihtelevat 
huomattavasti eri TE-toimistojen välillä, jolloin yritystoimintaa harkitsevan asiakkaan 
työttömyysturvaoikeuden arviointi ei toteudu samalla tavalla koko maassa. Vaikka yritys-
toiminnan aloittamisen kannustimet lisääntyivät, voi pää- tai sivutoimisuuden arvioinnin 
epäselvyys edelleen aiheuttaa epävarmuutta yritystoiminnan aloittamista harkitsevalle.

Palkan ulosmittauksen lykkäyshakemuksista suuri osa hylätään

Ulosottokaareen tehdyllä uudistuksella pyrittiin lisäämään ulosottovelallisten työnteon 
kannusteita säätämällä palkan ulosmittauksen lykkäysoikeudesta pitkäaikaistyöttömille 
velallisille. Lykkäämisen ehto on, että henkilö on työllistyessään tulorajaulosmittauksen 
piirissä ja on saanut työttömyysetuutta vähintään 258 päivän ajalta. Lykkäystä voi saada 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Tarkastuksen perusteella lykkäysoikeutta on haettu suunnilleen se määrä, kuin 
valmistelu vaiheessa arvioitiin. Merkittävä osa hakemuksista kuitenkin hylätään. Tätä 
selittää todennäköisesti se, että lainsäädäntö sopii huonosti yhteen ulosoton toimeen-
panon kanssa, kriteerit ovat hakijoille epäselviä ja ulosotossa huomioitavien nettotulojen 
 ar viointi on vaikeaa. 

Käytännössä lykkäys kuitenkin tapahtuu usein automaattisesti, koska tieto työllisty-
misestä saavuttaa ulosottoviranomaiset viiveellä. Ulosottokaareen tehtävien uudistusten, 
joilla tavoitellaan velallisten työnteon kannustimien lisäämistä, valmistelussa tulisi huo-
mioida tarkkaan toistuvaistulon ulosmittauksen käytännön prosessit.
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Työttömyysturvan saajat eivät koe, että työttömyysturvan 
kireämpi verotus verrattuna työtulojen verotukseen vaikuttaisi 
halukkuuteen vastaanottaa työtä

Työttömyysturvan verotus on huomattavasti työtulojen verotusta kireämpää. Tämä joh-
tuu ensisijaisesti työtulovähennyksestä, joka tehdään automaattisesti työtulojen veroista. 
Yksi peruste työttömyysturvan kireämmälle verotukselle on se, että työtulojen kevyempi 
verotus kannustaisi siirtymään työttömyydestä työllisyyteen. 

Tarkastuksessa osana Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta kerätyn kyselyaineiston 
perusteella ihmiset eivät tunne työttömyysturvan ja työtulojen verotuksen eroa kovin hy-
vin. Työttömyysturvan saajat eivät koe verotuksen eron vaikuttavan halukkuuteen vas-
taanottaa työtä. Kyselyn perusteella yli puolet työttömyysturvaa saavista työttömistä ja 
työvoiman ulkopuolisista kuitenkin kokevat pystyvänsä arvioimaan tarkasti tai melko tar-
kasti työllistymisen vaikutukset käytettävissä oleviin tuloihinsa. 

Taloudellisten kannustimien voidaan olettaa vaikuttavan ihmisten valintoihin sitä pa-
remmin mitä paremmin ne tunnistetaan. Tarkan arvion tekemistä voisi helpottaa, jos käy-
tettävissä olisi helppokäyttöinen laskuri, joka huomioisi kaikki taloudellisiin kannusti-
miin vaikuttavat osa-alueet. Tarkastuksessa saatiin viitteitä siitä, että työtulovähennys on 
työnteon kannustimena valtiontalouden kannalta kallis toimenpide. Työttömyys turvan 
kireä verotus voi puolestaan lisätä toimeentulotuen tarvetta. 

Tarkastusviraston suositukset

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tulisi
 – kiinnittää erityistä huomiota lainsäädännön toimeenpanon prosesseihin sekä hyödyn-

tää kattavasti toimeenpanon asiantuntemusta valmistellessaan työttömyysturvalain-
säädännön uudistuksia, joilla pyritään edistämään työnteon ja yritystoiminnan aloit-
tamisen kannusteita. Näin sujuvoitettaisiin lainsäädännön toimeenpanoa, mikä voisi 
vähentää byrokratia- ja informaatioloukkujen riskiä.

Oikeusministeriön tulisi
 – ulosottovelan kannustinloukkujen purkamisessa kehittää ratkaisuja, jotka nopeuttavat 

velasta eroon pääsyä.
 – huomioida kattavasti ulosmittauksen toimeenpanon käytännöt valmistellessaan 

toistuvais tulon ulosmittaukseen vaikuttavia uudistuksia ja pyrkiä näin varmistamaan, 
että ulosotto olisi velallisen näkökulmasta mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä.

Valtioneuvoston tulisi
 – sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa kiinnittää erityistä huomiota työttömyys ja tulo-

loukkujen lisäksi byrokratia- ja informaatioloukkuihin ja erilaisten kannustinloukkujen 
mahdollisiin päällekkäisyyksiin. 

 – varmistaa, että sosiaaliturvan ja verotuksen kannustimiin liittyvistä uudistuksissa vastuu-
ministeriöt ja niiden alaiset virastot huolehtivat siitä, että uudistusten vaikutuksista tie-
dotetaan riittävästi keskeisille kohderyhmille.



Sisällys

Tarkastusviraston kannanotot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

1 Mitä tarkastettiin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

2 Yhteenveto tarkastuksen kannustinloukkuja koskevista päätelmistä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13

3 Onko työttömyysturvan ja työtulojen verotuksen erolla edellytykset toimia tehokkaana 
työnteon kannustimena?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   19

3.1 Ansiotuloverotus on osa työnteon kannustimien monimutkaista kokonaisuutta  .  .  .  .  .  .    20
3.2  Työtulovähennyksen enimmäismäärää on kasvatettu vuosittain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    24
3.3 Verotuksen kannusteita ei tunneta kovin hyvin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    27
3.4 Työllistymisen vaikutukset verotukseen voivat realisoitua työllistyneelle viiveellä  .  .  .  .  .    29

4 Onko työttömyysetuuden sovittelun uudistus helpottanut työttömyysetuuden ja 
ansiotulojen yhteensovittamista?    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   36

4.1  Lainvalmistelu perustui oletukseen maksuviiveistä ja niiden aiheuttamasta 
byrokratialoukusta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    37

4.2 Työttömyysetuuksien sovittelun viiveet ovat vähentyneet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    40
4.3 Maksuperusteisuus on sujuvoittanut sovittelun toimeenpanoa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    46

5 Onko työttömien työnhakijoiden yritystoiminnan aloittamiseen kannustanut uudistus 
saavuttanut tavoitteensa?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   52

5.1 Työttömyysturvalain uudistukselle oli tarve, valmistelu sujui tavanomaisesti   .  .  .  .  .  .  .    53
5.2 Uudistuksen toimeenpano ei ole sujunut ongelmitta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    55
5.3 TE-toimistot katsoivat uudistuksen onnistuneen pääosin hyvin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    62

6 Onko lykkäysoikeudella edellytyksiä toimia välineenä ulosoton kannustinloukkujen 
purkamisessa?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   65

6.1 Valmistelun tietopohja oli puutteellinen ulosoton lykkäysoikeuden uudistuksessa   .  .  .  .    66
6.2 Ulosmittauksen lykkäysoikeus on osoittautunut vaikeaksi käytännössä    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    69
6.3 Lykkäysoikeudella ei ole saavutettu kaikkia sille asetettuja tavoitteita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    71

Liite: Miten tarkastettiin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   75

Viitteet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   80



9



10

1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen aiheena on erilaisten sosiaaliturvajärjestelmään, 
 verotukseen ja ulosottoon liittyvien kannustin-, byrokratia- ja 
informaatioloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano. 
Aihetta tarkastettiin keskittymällä neljään lainsäädännölliseen 
toimeen, joilla on pyritty lisäämään työnteon tai yritystoiminnan 
aloittamisen kannusteita. Kaikkia tarkastukseen valikoitua lain-
säädännöllisiä toimia ei ole suoraan kohdistettu tunnistettujen 
kannustin-, byrokratia- tai informaatioloukkujen purkamiseen, 
mutta kaikilla on pyritty lisäämään erilaisia kannusteita. Tarkastus 
kohdistui seuraaviin lainsäädäntötoimiin:

 – tuloverolaissa (1535/1992) säädettyyn työtulovähennykseen
 – työttömyysturvalain (1290/2002) muutokseen osa-aikaisen ja  

lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi 
(HE 220/2018 vp)

 – työttömyysturvalain muutokseen työttömien työn hakijoiden 
yritystoiminnan aloittamisen kannusteiden lisäämiseksi 
(HE 121/2017 vp)

 – ulosottokaaren (705/2007) palkan ulosmittauksen lykkäys-
uudistukseen.

Kohteena olevista lainsäädäntötoimista vastasivat valtiovarain-
ministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeino-
ministeriö ja oikeusministeriö. 

Tarkastuksessa arvioidaan erilaisia aineistoja hyödyntäen, ovat-
ko lainsäädäntötoimet olleet tarkoituksenmukaisia siten, että ne 
ovat lisänneet työn vastaanottamisen tai yritystoiminnan aloit-
tamisen houkuttelevuutta. Tämän perusteella pääteltiin, ovatko 
toimet olleet työllisyyden tai etuusmenojen näkökulmasta merkit-
täviä, vaikka niiden työllisyysvaikutuksia ei pystytty selvittämään 
tarkastuksessa.

Tarkastukseen sisältyvät neljä erilaisia kannusteita ja kannustin-
loukkuja käsittelevää osakokonaisuutta ovat valtiontaloudellisesti 
merkittäviä. Verotuksen kannusteiden tarkasteleminen liittyy suo-
raan valtion verotuloihin ja välillisesti työllisyyteen sekä sosiaali-
turvamenoihin. Työttömyysturvalainsäädäntöön tehdyt muutok-
set vaikuttavat välillisesti työllisyyteen ja sosiaaliturvamenoihin. 
Ulosottokaaren uudistus liittyy ulosoton perintätulokseen, työlli-
syyteen ja sosiaaliturvamenoihin.
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Tarkastuksessa selvitettiin työn ja työttömyysetuuksien ve-
rotuksen eroja, joista keskeisin on työtulovähennys. Työtulo-
vähennys tekee työtulojen verotuksesta huomattavasti kevyempää 
työttömyysturvan verotukseen verrattuna. Verotuksen ero lisää 
työllistymisen taloudellisia kannusteita. Valtion tuloverotuksen 
työtulovähennys tuli voimaan vuonna 2009, ja sillä korvattiin 
valtion verotuksen ansiotulovähennys (HE 112/2008 vp). Työtulo-
vähennyksellä tavoitellaan muun muassa työllisyyden kasvua ja 
työtuntien määrän lisäystä. Tarkastuksessa selvitettiin, miten hy-
vin eri työmarkkina-asemassa olevat tuntevat verotuksen kannus-
teet ja kokevatko he niiden vaikuttavat heidän valintoihinsa. Työ-
tulovähennyksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan yleisemminkin, 
millaisen kokonaisuuden verotus ja sosiaaliturva muodostavat 
työnteon kannusteiden näkökulmasta.

Osa-aikaisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämi-
seksi tehdyn työttömyysturvalain muutoksen (HE 220/2018  vp) 
keskeisin tavoite oli lyhentää soviteltujen työttömyysetuuksien 
maksuviiveitä. Lyhentämisen katsottiin vähentävän ansiotulo-
jen ja työttömyysetuuksien yhteensovittamiseen liittyvää epä-
varmuutta ja lisäävän halukkuutta vastaanottaa osa-aikaista tai 
lyhyt kestoista työtä. Muutos oli osa pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen työllisyys pakettia ja hallituksen ”sujuvoitetaan sää-
döksiä” -kärkihanketta. Muutos tuli voimaan huhtikuussa 2019. 
Tarkastuksessa selvitettiin, miten työttömyyysturvalain muutos 
on vaikuttanut soviteltujen työttömyysetuuksien maksuviiveisiin 
ja toimeenpanon sujuvuuteen.

Työttömien työnhakijoiden kannusteita yritystoiminnan aloit-
tamiseen pyrittiin lisäämään työttömyysturvalainsäädännön 
muutoksella (HE 121/2017 vp). Muutos tuli voimaan vuoden 2018 
alussa, ja se oli osa pääministeri Sipilän hallituksen kärki hanketta 
”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden 
edellytyksiä parantamalla”. Hankkeen toimenpiteet muodostivat 
niin sanotun yrittäjyyspaketin. Muutoksen tavoite oli, että yritys-
toiminnan aloittaminen sivutoimisesti olisi työttömälle aiempaa 
sujuvampaa. Työttömyysturvalakia muutettiin siten, että aloitetun 
yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen 
neljän kuukauden aikana, ja oikeus työttömyysetuuteen säilyy tä-
män ajan. Tarkastuksessa arvioitiin, miten muutoksen toimeen-
pano on onnistunut ja onko uudistus edistänyt yritystoiminnan 
aloittamista työttömänä työnhakijana.

Ulosottokaaren palkan ulosmittauksen lykkäysoikeudella 
(HE 150/2017 vp) pyrittiin lisäämään ulosottovelallisten työnteon 
kannusteita säätämällä vähintään vuoden työttömyysetuutta saa-
neille velallisille oikeus lykätä palkan ulosmittauksen  aloittamista 
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enintään kuudella kuukaudella työllistymisestä. Lykkäysoikeus 
kohdistettiin tulorajaulosmittauksen piiriin työllistyville velalli-
sille ja se tuli voimaan helmikuussa 2018. Tarkastuksessa arvioi-
tiin uudistuksen valmistelua ja palkan ulosmittauksen lykkäys-
oikeuden toimivuutta työnteon kannusteena.

Tarkastuksessa vastattiin neljään tarkastuskysymykseen:
1. Onko etuuksien ja työtulojen verotuksen eroilla edellytykset 

toimia tehokkaana kannustimena työn tarjonnan lisäämiseksi?
2. Onko soviteltujen työttömyysetuuksien uudistus pienentä-

nyt työtulojen ja työttömyysetuuksien yhteensovittamisen 
byrokratia loukkua?

3. Onko itsensä työllistämisen ja yritystoiminnan aloittamisen kan-
nusteiden lisäämiseen tähdännyt uudistus edistänyt työttömien 
työnhakijoiden yritystoiminnan aloittamista?

4. Onko ulosottokaareen tehdyllä uudistuksella saavutettu sille 
asetettuja tavoitteita?

Ensimmäisen tarkastuskysymyksen kriteeri pohjautuu usei-
den eri hallitusohjelmien tavoitteeseen lisätä työnteon kannus-
teita verotuksen keinoin. Toisen tarkastuskysymyksen kriteerit 
ovat peräisin työttömyysetuuden sovittelun muutosta koskevas-
ta hallituksen esityksestä, jossa keskeisimmäksi tavoitteeksi on 
kuvattu soviteltujen työttömyysetuuksien maksuviiveiden vä-
hentyminen. Kolmannen tarkastuskysymyksen kriteerit ovat pe-
räisin työttömyys etuudella aloitetun yritystoiminnan muutosta 
koskevasta hallituksen esityksestä, jonka keskeinen tavoite oli 
lisätä työttömien kannusteita yritystoiminnan aloittamiseen. 
Neljännen tarkastus kysymyksen kriteeri perustuu syksyn 2016 
budjetti riihessä tehtyihin työllisyyden vahvistamiseen tähtääviin 
päätöksiin. Tavoitteena oli ulosottovelallisten työllisyyteen kan-
nustaminen ja pienituloisten ulosottovelallisten aseman paranta-
minen, mikä johti lykkäysoikeutta koskevan hallituksen esityksen 
valmisteluun.

Tarkastuksella pyrittiin vastaamaan eduskunnan ja lainsäädän-
tötyön tarpeisiin saada tietoa työttömyysturvalainsäädännöstä, ve-
rotuksen ja sosiaaliturvan muodostamasta kokonaisuudesta sekä 
ulosottojärjestelmän uudistamisesta työnteon kannusteita lisää-
väksi.
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2 Yhteenveto tarkastuksen 
kannustinloukkuja koskevista 
päätelmistä

Erilaisten kannustinloukkujen ajatellaan vähentävän haluk-
kuutta vastaanottaa työtä tai aloittaa yritystoimintaa työttömä-
nä työn hakijana. Tarkastuksessa selvitettiin, miten erilaisilla 
lainsäädäntö toimilla on onnistuttu lisäämään kannusteita ja pur-
kamaan erilaisia työttömyysturvaan, ulosottoon ja verotukseen lii-
tettyjä kannustinloukkuja. Tässä yhteenvetoluvussa kuvataan tar-
kastuksen kokonaisuuden kannalta keskeiset käsitteet ja vedetään 
yhteen havaintolukujen 3, 4, 5, ja 6 keskeiset havainnot erityisesti 
kannustin loukkujen näkökulmasta.

Kannustinloukut jaetaan työttömyys-, tulo-, 
byrokratia- ja informaatioloukkuihin

Kannustinloukkuja ovat esimerkiksi tilanteet, joissa työstä saata-
va tulo ei kasvata merkittävissä määrin käyttöön jääviä tuloja tai 
työ- ja etuustulon yhdistäminen vaatii henkilöltä erityistä vaivaa ja 
aiheuttaa mahdollisia katkoksia tuloihin. Henkilöllä ei myöskään 
välttämättä ole tietoa siitä, miten työ- ja etuustuloja voi yhdistää 
tai miten yhdistäminen vaikuttaa käytettävissä oleviin tuloihin. 
Loukut jaetaan tyypillisesti byrokratia- ja informaatioloukkuihin 
sekä varsinaisiin kannustinloukkuihin, eli työttömyys- ja tulo-
loukkuihin.
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Työttömyys-, tulo-, informaatio- ja byrokratialoukut

Tutkimuskirjallisuudessa eniten käsiteltyjä kannustinloukkuja ovat 
 työttömyys- ja tuloloukut1. Tämä johtuu osittain siitä, että niiden syvyys 
voidaan laskea. 

Työttömyysloukku tarkoittaa sitä, että siirtyminen työlliseksi synnyttää 
henkilölle taloudellista hyötyä vain vähän tai ei ollenkaan tai se heikentää 
taloudellista tilannetta. Työttömyysloukun syvyyttä kuvaa työllistymis-
veroaste. Sillä tarkoitetaan työttömästä työlliseksi siirtymisen  vaikutusta 
verotukseen, kotitalouden sosiaaliturvaetuuksiin ja tulosidonnaisiin 
asiakas maksuihin. Henkilön on yleensä arvioitu olevan työttömyys-
loukussa, kun työllistymisveroaste on yli 80 prosenttia2. 

Tuloloukun syvyyttä arvioidaan laskemalla henkilön efektiivinen 
marginaali veroaste. Sillä tarkoitetaan osuutta, joka henkilöllä jää saa-
matta brutto palkan lisäyksestä. Laskelmassa huomioidaan bruttopalkan 
lisäyksen vaikutus myös saatuihin sosiaaliturvaetuuksiin ja tulosidonnai-
siin palvelu maksuihin.

Työttömyys- ja tuloloukku johtuvat verotukseen ja etuuspäätöksiin liit-
tyvistä säännöistä3. Lainsäädäntöuudistusten vaikutuksia työllistymis-
veroasteeseen ja efektiiviseen marginaaliveroasteeseen lasketaan esi-
merkiksi SISU-mikrosimulointimallin avulla. Työttömyys- ja tuloloukkujen 
purkamisen käyttäytymisvaikutuksiin liittyy epävarmuutta, vaikka itse 
loukkujen syvyyttä voidaan arvioida laskemalla.

Työttömyys- ja tuloloukkujen lisäksi kannusteisiin vaikuttavat  byrokratia- 
ja informaatioloukut. Byrokratia- ja informaatioloukkuja synnyttää esi-
merkiksi sosiaaliturvajärjestelmän sekä verotuksen monimutkaisuus, 
kokonaisuuden toimeenpanosta vastaavien instituutioiden määrä ja 
viran omaisissa asioinnin hankaluus.

Informaatioloukku on usein yhteydessä taloudellisiin kannusteisiin. Sillä 
tarkoitetaan tilannetta, jossa työn vastaanottamista ehkäisee henkilön 
epätäydellinen informaatio4, esimerkiksi tietämättömyys työttömyys-
etuuksien ja työtulojen verotuksen eroista. 

Informaatioloukut ovat subjektiivisia, koska niihin vaikuttaa henkilön 
tietämys järjestelmän toiminnasta ja siihen kytkeytyvistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista.5 Silti puutteellinen tieto voi olla hyvin yleistä. Osa esi-
merkiksi työttömyysetuusoikeutta koskevista päätöksistä perustuu har-
kintaan, ja tietoa joidenkin valintojen vaikutuksista etuuden saantiin voi 
olla hyvin vaikea saada etukäteen. Näin ollen myös informaatioloukuissa 
voi olla objektiivisia piirteitä.

Byrokratialoukulla tarkoitetaan etuuksiin liittyvää paperityötä ja asiointi-
pakkoa, joka voi syntyä esimerkiksi lyhytkestoisen työn vastaanottami-
sesta. Työtulojen ja etuuksien yhteensovittaminen voi aiheuttaa myös 
viivästyksiä tukien maksatukseen tai jopa katkaista ne.6

Byrokratialoukut voivat olla subjektiivisia tai objektiivisia. Etuuksien ha-
kemisen ja käsittelyn vaatima aika tai epävarmuus etuuden maksuaika-
taulun muutoksista voi olla objektiivinen tosiasia. Toisaalta käsitykset 
etuusbyrokratian ongelmista voivat olla myös hyvin subjektiivisia.7
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Kannustinloukkujen purkamisella tavoitellaan 
työllisyyden kasvua

Kannustinloukkujen purkamisella pyritään lisäämään erilaisten 
tulomuotojen hankkimista sekä aktiivisuutta työmarkkinoilla. 
Näin halutaan lisätä verotuloja sekä vähentää sosiaaliturvamenoja. 
Työllisyyden kasvattaminen on ollut kaikkien hallitusten keskei-
simpiä tavoitteita 1990-luvun lamasta lähtien. Yhdeksi keinoksi 
saavuttaa tavoite on nähty erilaisten sosiaaliturvajärjestelmän ja 
verotuksen kannusteiden lisääminen. 

Viime vuosina on kiinnitetty enenevissä määrin huomiota myös 
ulosottojärjestelmän ja työn tarjonnan väliseen suhteeseen8. On 
tärkeää kuitenkin huomioida, että ulosottovelka eroaa sosiaali-
turvasta ja verotuksesta siinä, että se on luonteeltaan väliaikaista, 
ja velan maksamiseen mahdollisimman nopeasti liittyy merkittä-
viä taloudellisia ja muita kannusteita, jotka vaikuttavat esimerkiksi 
lainan, työn tai vuokra-asunnon saantiin. 

Kannustinloukkujen purkaminen ei automaattisesti johda 
työllisyyden lisääntymiseen. Henkilöiden työllisyyteen ja työ-
markkinoille kiinnittymiseen vaikuttavat monet eri rakenteelliset, 
ajalliset, institutionaaliset ja yksilölliset tekijät9. Kannustimet ja 
kannustinloukut muodostavat yhden työllistymiseen vaikuttavan 
kokonaisuuden. Kannustinloukkujen purkaminen tekee työllisty-
misestä tai yritystoiminnan aloittamisesta houkuttelevampaa ja 
helpompaa, mutta ei yksistään riitä selittämään henkilön valintoja. 

Tarkastuksen kohteena olleet lainsäädäntötoimet ovat en-
nemminkin melko teknisiä kuin suuria reformeja. Yhdessä ne 
muodostavat kuitenkin hyvän kokonaisuuden, jonka kautta tar-
kastella erilaisia kannusteita ja kannustinloukkuja. Toimet kytkey-
tyvät lainsäädäntötarpeisiin, jotka ovat kummunneet laajoista työn 
murrosta, pienituloisuutta, ylivelkaantumista ja etuusjärjestelmän 
monimutkaisuutta koskevista yhteiskunnallisista keskusteluista. 
Aiheet ovat ajankohtaisia, ja niissä korostuu paine kehittää etuus- 
ja palvelujärjestelmää, verotusta sekä ulosottojärjestelmää. 

Kannustimet ja 
kannustinloukut 
muodostavat yhden 
työllistymiseen 
vaikuttavan 
kokonaisuuden.
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Kannustinloukkujen purkamisessa tulisi pyrkiä 
huomioimaan työttömyys-, tulo-, byrokratia- ja 
informaatioloukut kokonaisuutena

Kannustinloukkujen purkamiseen tähtäävien uudistusten valmis-
telussa tulisi selvittää, jääkö säädäntöön tai toimeenpanoon mui-
ta tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti vaikeuttavia loukkuja. 
Jotta kannustinloukut onnistuttaisiin purkamaan, valmistelussa 
olisi ensisijaisen tärkeää huolehtia kattavasta tietopohjasta. Myös 
toimeenpanijoiden asiantuntemusta tulisi hyödyntää valmistelus-
sa laajasti, jotta lainsäädännön tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja uu-
distuksen toimeenpanna mahdollisimman hyvin.

Työttömyysturvan saajat eivät koe työtulojen 
ja työttömyysturvan välisen verokannusteen 
vaikuttavan työn vastaanottamiseen

Tarkastuksen havainnot tukevat käsitystä, että verotus ja sosiaali-
turva muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden. Työvoima-
tutkimuksen perusteella verovelvolliset eivät tunne työtulojen ja 
työttömyysturvan verotuksen eroja kovin hyvin, ja valtaosalle 
vero velvollisista verotuksen kannusteet tai etuuksien pienenemi-
nen eivät vaikuta merkittävästi työllistymisvalintoihin. Työttö-
myysturvan saajat kuitenkin kokevat pystyvänsä arvioimaan mel-
ko hyvin erilaisten valintojen vaikutuksia käytettävissä oleviin 
tuloihin. 

Olisi tärkeää saada tarkempaa tutkimustietoa siitä, millaisia 
tosi asiallisia käyttäytymisvaikutuksia työtulojen ja työttömyys-
turvan verotuksen erolla on. Työtulojen verotuksen keventäminen 
on kannusteita lisäävänä toimena valtiontalouden näkökulmasta 
kallis, ja työttömyysturvan kireä verotus voi puolestaan kasvattaa 
toimeentulotuen tarvetta.

Työttömyysturvan kireä 
verotus voi kasvattaa 
toimeentulotuen 
tarvetta.
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Työttömyysetuuksien ja ansiotulojen 
yhteensovittamisen byrokratialoukku on 
pienentynyt, mutta työttömyysetuuden sovittelu 
on hakijoille edelleen epäselvää

Työttömyysetuuksien sovittelun muuttamisella ansainta-
perusteisesta maksuperusteiseksi pyrittiin vähentämään sovitel-
tujen työttömyys etuuksien maksuviiveitä. Ansaintaperusteisessa 
sovittelussa palkkatietoja täytyi odottaa, koska työttömyysetuuden 
sovittelu kohdistui sille jaksolle, jonka aikana työ tehtiin. Maksu-
perusteisessa järjestelmässä työntekokuukaudelta saa täyden 
etuuden ja soviteltu etuus kohdistuu jaksolle, jonka aikana palk-
ka maksetaan. Muutoksen ajateltiin helpottavan työtulojen ja 
työttömyys etuuksien yhteensovittamista ja lisäävän lyhyt kestoisen 
tai osa-aikaisen työn vastaanottamista. 

Tarkastuksen perusteella soviteltujen työttömyysetuuksien 
maksuviiveet ovat lyhentyneet. Ansiotulojen ja työttömyysturvan 
yhteensovittamisen aiheuttama epävarmuus on vähentynyt eli ob-
jektiivinen byrokratialoukku on pienentynyt. Työttömyyskassojen 
saamien yhteydenottojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
hakijat eivät ole kovin hyvin tietoisia työttömyysetuuden sovitte-
lun säännöistä ja käytänteistä. Tiedonpuute sovittelun ehdoista 
voi olla informaatioloukku. Se voi myös ylläpitää subjektiivista 
byrokratia loukkua eli hakijoiden käsityksiä ja kokemuksia ansio-
tulojen ja työttömyysturvan yhteensovittamisen aiheuttamasta 
epävarmuudesta.

Kannusteet aloittaa yritystoiminta 
työttömyysetuudella paranivat, mutta 
yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden 
arviointi on edelleen epäselvää

Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus arvioitiin aiemmin heti 
yritys toiminnan alkaessa. Uudistuksella arviointia siirrettiin nel-
jällä kuukaudella eteenpäin. Oikeus työttömyysetuuteen säilyy siis 
ensimmäisen neljän kuukauden ajan, vaikka yritystoiminta olisi 
päätoimista. Tarkastuksen perusteella uudistus on onnistunut ta-
voitteissaan ainakin jossain määrin, ja työvoimahallinnon toimeen-
panijat suhtautuvat siihen pääasiassa myönteisesti. 

Ansiotulojen ja 
työttömyysturvan 
yhteensovittamisen 
aiheuttama epävarmuus 
on vähentynyt.

Pää- ja sivutoimisuuden 
arviointi voi olla 
byrokratialoukku ja 
vähentää halukkuutta 
yritystoiminnan 
aloittamiseen.
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Yritystoimintaa koskevien työvoimapoliittisten lausuntojen 
määrä on lisääntynyt hienoisesti uudistuksen voimaantulon jäl-
keen vuosina 2018 ja 2019, mutta samalla työttömien saamien 
yritys toiminnan starttirahojen määrä on vähentynyt. Startti-
rahojen määrän laskua voi selittää se, että yhä useampi on aloit-
tanut yritystoiminnan työttömyysetuuden turvin. Työttömyys-
etuudella aloitetun yritystoiminnan kannusteet vaikuttaisivat 
parantuneen. 

Pää- tai sivutoimisuuden arviointi itsessään ei muuttunut ja se 
koetaan työ- ja elinkeinotoimistoissa edelleen epäselväksi.  Arvion 
tekemiselle ei ole yksiselitteisiä kriteerejä, mikä voi aiheuttaa 
yritys toimintaa harkitsevissa epävarmuutta yritystoiminnan vai-
kutuksista työttömyysturvaoikeuteen. On mahdollista, että pää- 
tai sivutoimisuuden arvioinnin epäselvyys on byrokratialoukku ja 
että se voi vähentää halukkuutta aloittaa yritystoiminta. Uudistus 
ei purkanut byrokratialoukkua, vaan siirsi sitä neljällä kuukaudella 
eteenpäin. Uudistuksen myötä työ- ja elinkeinotoimistolla on käy-
tettävissä neljän kuukauden ajalta kertynyttä näyttöä työnhakijan 
yritystoiminnan toteutuneesta työmäärästä.

Palkan ulosmittauksen lykkääminen siirtää 
kannustinloukun ajallisesti eteenpäin, mutta ei 
pura sitä

Tulorajamittauksen piiriin työllistyville pitkäaikaistyöttömille 
luotu oikeus lykätä palkan ulosmittausta lisää kuukausittain käy-
tettävissä olevan tulon määrää hetkellisesti, kun ulosmittaus siir-
tyy ajallisesti eteenpäin. Velka kasvaa kuitenkin korkoa lykkäyksen 
ajalta ja täten lykkäys kasvattaa ulosottovelallisuuden kestoa ja 
maksettava kokonaissummaa. 

Ulosmittauksen lykkäysoikeus on osoittautunut käytännössä 
vaikeaksi, ja merkittävä osa lykkäyshakemuksista hylätään. Tar-
kastuksen perusteella lykkäysoikeus ei vaikuta lisäävän työnteon 
kannusteita merkittävästi edes väliaikaisesti. 

Lykkäysoikeus ei vaikuta 
lisäävän työnteon 
kannusteita 
merkittävästi.
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3 Onko työttömyysturvan 
ja työtulojen verotuksen 
erolla edellytykset toimia 
tehokkaana työnteon 
kannustimena?

Ansiotuloverotus ja sosiaaliturva muodostavat yhdessä moni-
mutkaisen kokonaisuuden, joka vaikuttaa verovelvollisen käteen 
jääviin tuloihin ja siten työllistymisen taloudellisiin kannustimiin. 
Työtulovähennys tekee työtulojen verotuksesta kevyempää kuin 
työttömyysturvan, ja se on ansiotuloverotuksen keskeinen väline 
kannustettaessa työllistymään. Työtulovähennyksen kustannukset 
ovat nousseet vuosien aikana, ja se pienentää verotuloja nykyisin 
lähes 3,5 miljardia euroa vuodessa.

Verotuksen kannustimet voivat näkyä käytettävissä olevissa 
tuloissa viiveellä, sillä ennakonpidätys määräytyy verokortin mu-
kaan eikä välttämättä vastaa oikeaa verotuksen tasoa. Lopullinen 
veron määrä on laskettavissa vasta kun vuoden kaikki tulot ja vä-
hennykset ovat tiedossa. Tämän vuoksi verokannustimia voi olla 
vaikea havaita. 

Tarkastusta varten tehdyn kyselyn tulokset viittaavat siihen, 
ettei verotuksen kannusteilla tai etuuksien pienenemisellä koeta 
olevan suurta vaikutusta valintatilanteissa koskien työllistymistä. 
Samalla vastaajat kuitenkin kokevat osaavansa melko hyvin ar-
vioida työllistymisen vaikutukset käytettävissä oleviin tuloihin. 
Tämän vuoksi olisi syytä harkita tarkkaan kovin kalliiden vero-
kannustimien lisäämistä tai rakentamista. Kustannukset ovat suu-
ret ja koostuvat suurelta osin jo työssä olevien veroista tehdyistä 
vähennyksistä, eikä niiden tunnettuus ja toimivuus kannustimena 
ole välttämättä riittäviä.
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3.1 Ansiotuloverotus on osa työnteon 
kannustimien monimutkaista 
kokonaisuutta

Verotuksen tarkoitus on pääasiallisesti fiskaalinen eli kerätä varoja 
yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi. Ansiotuloverotuksen 
suuruuteen vaikuttavat monet osatekijät. Ansiotuloverotuksen ta-
so riippuu tulonlähteestä, sen suuruudesta ja erilaisista vähennyk-
sistä. Verotuksella tasataan myös tuloeroja, ja sitä voidaan käyttää 
edistämään muita tavoitteita, kuten työllisyyden kasvattamista. 

Etuustuloa ja työstä saatavaa tuloa kohdellaan verolainsäädän-
nössä eri tavoin. Erilaisella kohtelulla pyritään ohjaamaan vero-
velvollisten työn tarjontaan liittyviä päätöksiä. Työtulovähennys 
on näiden verotuserojen näkökulmasta keskeinen komponentti, 
sillä se tekee työstä saatavan tulon verotuksesta kevyempää kuin 
työttömyysturvatulon. Myös kunnallisverotuksen ansiotulo-
vähennys osaltaan tekee työtulon verotuksesta työttömyysturvan 
verotusta kevyempää. Työtulosta taas maksetaan työttömyys- ja 
eläkevakuutusmaksuja, joita ei makseta työttömyysturvasta. 

Työttömyysturvan, etuuksien ja työtulon verotuksen erot

Verohallinto kertoo sivuillaan esimerkkejä eri tulolajien  veroprosenteista 
eri tulotasoilla. Esimerkiksi 16 000 euron vuositulon veroprosentti on 
palkkatuloista 2 %, etuustuloista 19,5 % ja eläkkeestä 10,5 %10. Palkas-
ta peritään veron lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Nämä 
vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennettäviä, joten ne osaltaan pie-
nentävät verotettavaa tuloa ja siten maksettavan veron määrää. 

Eri tulolajien veroprosenttien erot johtuvat pääasiassa vähennyksistä, 
joita myönnetään työtuloille mutta ei etuustuloille. Palkkatulosta tehdään 
tulonhankkimisvähennys ja kunnallisveron ansiotulovähennys. Lisäksi 
ansio tuloveroista tehdään työtulovähennys, joka tehdään ensisijaisesti 
valtion verosta. Valtion veroa ei kuitenkaan makseta matalista tuloista, 
jolloin työtulovähennys tehdään kunnallisverosta ja sairausvakuutus-
maksuista. Tällä tavoin työtulovähennys osaltaan tekee kunnallis verosta 
progressiivisen. Nämä vähennykset tehdään automaattisesti Vero-
hallinnon toimesta. Lisäksi on vähennyksiä, joita verovelvollinen voi tehdä 
aiheutuneita kuluja vastaan.

Osa työttömistä voi saada työttömyysturvan lisäksi muita etuuksia, 
kuten asumistukea ja toimeentulotukea. Nämä etuudet ovat verosta va-
paita, joten ne eivät vaikuta verotuksen suuruuteen, mutta ne vaikuttavat 
käytettävissä oleviin tuloihin. 

Henkilön tuloverotuksen taso muodostuu monesta eri tekijästä, joi-
den tasoja säädetään eri tavoin. Kunnallisveroprosentin taso määrätään 
kunnassa. Kunnallisveroon vaikuttavien vähennysten tasoista säädetään 
laissa. Valtionvero ja siihen vaikuttavista vähennyksistä säädetään laissa. 
Vakuutusmaksujen taso määräytyy kyseisestä vakuutuksesta korvattu-
jen kulujen määrän ja vakuutusrahaston suuruuden mukaan. Vakuutus-
rahastoille on määritelty tietyt rajat, joiden mukaan ne pyrkivät säätä-
mään vakuutusmaksujen määrä, siten että maksut riittävät korvaamaan 
rahastoille kuuluvat kulut mutta eivät kasvata rahastoa liian suureksi.

Työttömyysturvatulojen 
työtuloja kireämmän 
verotuksen oletetaan 
toimivan työnteon 
kannustimena.
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Palkkatulojen ja työttömyysturvatulojen välinen ero vero-
tuksessa on vaihdellut eri tulotasoilla vuosien aikana riippuen 
lainsäädännöstä. Tarkastuksessa laskettiin verotuksen taso eri 
tulo tasoilla ja eri tulolajeilla SISU-mikrosimulointimallilla, joka 
sisältää kunkin vuoden vero- ja etuuslainsäädännön. Tehdyistä 
esimerkkilaskelmista on nähtävissä, että nykyisellä lainsäädän-
nöllä työttömyysturvatuloja verotetaan huomattavasti kireämmin 
kuin työstä saatavia tuloja. Verotuseron odotetaan kannustavan 
työn vastaanottamiseen. 

Kuviossa 1 on esitetty verojen ja pakollisten vakuutusmaksujen 
osuus tuloista eri tulotasoilla eri vuosina. Laskelmissa on huo-
mioitu vain veroviranomaisen viran puolesta tekemät vähennyk-
set. Kunnallisvero on määritelty 21 prosentiksi. Jos huomioitaisiin 
muita vähennyksiä kuten kotitalousvähennys, niin se vaikuttai-
si kuvioon verotuksen tasoa alentaen. Kuviosta havaittava tulo-
tasojen verotuksen keventyminen vuosien myötä johtuu verotuk-
seen tehdyistä indeksitarkistuksista. Lisäksi joinakin vuosina on 
tehty suurempia veronkevennyksiä. 

Kuviosta 1 voi havaita, että 5 000 euron tulotasolla verojen ja 
maksujen osuus työttömyysturvatuloista on ollut vuodesta 2020 
lähtien hieman pienempi kuin samansuuruisista palkka tuloista. 
Tämä johtuu siitä, että 5 000 euron palkkatulosta maksetaan 
sairaus vakuutusmaksun lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutus-
maksuja, joita ei makseta työttömyysturvatuloista. Lisäksi kuvios-
ta 1 voi havaita, että vuodesta 2016 lähtien 20 000 euron työttö-
myysturvatulojen verotus on ollut kireämpää kuin 30 000 euron 
työ tulojen. Kuviosta nähdään myös, että 15 000 vuosi tuloilla ve-
rojen ja maksujen osuus työttömyysturvatuloista on noin 10 
prosentti yksikköä korkeampi kuin työtuloista. Mitä suurempi on 
kunnallis veroprosentti, sitä suuremmaksi työttömyysturva- ja työ-
tulojen välinen verotusero muodostuu.
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Kuvio 1: Verojen ja maksujen prosenttiosuus tuloista eri tulolajeista eri 
tulotasoilla, kun kunnallisvero on 21 %. Lähde: SISU-malli.

Työttömyysturvatuloja verotetaan näin ollen huomattavasti ki-
reämmin kuin työstä saatavia tuloja. Verotuseroa perustellaan työl-
listymisen kannustimilla. Tarkastuksessa laskettiin  SISU-mallilla, 
miten työttömyysturvatulojen kireä verotus voi johtaa toimeen-
tulotukimenojen kasvuun. Kireämpi verotus pienentää netto-
tuloja, mikä voi kasvattaa nettotuloihin perustuvan toimeentulo-
tuen tarvetta. Jos esimerkiksi nettotulot ja asumistuki eivät riitä 
asumisen kustannuksiin, kotitaloudelle syntyy toimeentulotuen 
tarve. 

Kuviossa 2 on kuvattu esimerkkikotitalouden avulla, miten 
toimeen tulotuen määrä muuttuu työmarkkinatukea ja yleistä 
asumis tukea saavalla, jos kunnallisveroprosentti kasvaa eli verotus 
kiristyy. Kunnallisveroprosentti on tässä tapauksessa olennainen, 
koska se on ainoa, joka voi samalla tulotasolla olla eri suuruinen 
asuinpaikasta riippuen.
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Kuvio 2: Toimeentulotuen määrä yksinhuoltajakotitaloudessa, jossa on kaksi 
lasta. Perhe asuu asumistuen kuntaryhmässä 3, ja asunnon vuokra on 850 
€/kk. Lähde: SISU-malli.

Verotus tapahtuu vuositasolla ja toimeentulotukea haetaan tar-
peen mukaan ensisijaisesti kuukausi kerrallaan. Korkea ennakon-
pidätys voi aiheuttaa toimeentulotuen tarpeen ja vastaavasti vero-
palautukset voivat poistaa sen. Kelalta saatujen tietojen mukaan 
työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavat toimittavat vain 
harvoin muutosverokortin Kelaan. Tämä voi viitata siihen, että 
asiakkaat eivät aktiivisesti seuraa ennakonpidätyksen suuruuden 
oikeellisuutta. 

Samansuuruisen vuositulon verojen määrä vaihtelee sen 
mukaan, mistä tulot koostuvat 

Kun tulot koostuvat eri suuruisin osin palkkatuloista ja työttömyys-
turvatuloista, verotuksen taso vaihtelee. Tarkastuksessa tätä 
tarkasteltiin SISU-mallilla erilaisilla 20 000 euron vuositulo-
yhdistelmillä. Kuviossa 3 on esitetty verojen ja maksujen osuus 
20 000 euron vuosituloista erilaisina palkka- ja työttömyysturva-
tulon yhdistelminä. Vertailun vuoksi taulukossa esitetään myös ve-
rojen ja maksujen osuus 30 000 euron palkkatuloista. 

Kuviosta havaitaan, että 20 000 euron vuosituloista veroja ja 
maksuja maksetaan vähiten yhdistelmästä, jossa on jonkin verran 
työttömyysturvatuloja ja enin osa palkkatuloja. Tällä yhdistelmällä 
henkilölle jää verojen ja maksujen jälkeen hieman enemmän rahaa 
käteen, kuin jos tulot koostuisivat pelkistä palkkatuloista. Tämä 
johtuu pakollisista vakuutusmaksuista, joita ei peritä työttömyys-
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turvatuloista. Mitä suuremmaksi työttömyysturvatulojen osuus 
tuloista kasvaa, sitä suuremmaksi kasvaa myös verojen osuus, 
mikä johtuu ansiotuloverotukseen rakennetuista kannustimista 
kuten työtulovähennyksestä ja kunnallisverotuksen ansiotulo-
vähennyksestä. 

Kuvio 3: Vuoden 2021 verojen ja maksujen prosenttiosuus 20 000 euron 
vuosituloista kahdella eri kunnallisveroprosentilla. Lisäksi verrokkina 
30 000 euron palkkatulot. Lähde: SISU-malli.

3.2  Työtulovähennyksen enimmäismäärää on 
kasvatettu vuosittain

Valtion tuloverotuksen työtulovähennys tuli voimaan vuonna 
2009, ja sillä korvattiin valtionverotuksen ansiotulovähennys 
(HE 112/2008). Työtulovähennys on yksi väline, jolla verotukses-
ta pyritään tekemään työn tekemiseen kannustava, koska vähen-
nystä ei tehdä etuustuloista. Kun verovähennys kohdistuu vain 
työstä saatuun tuloon, on verotuksen osalta kannattavaa siirtyä 
työttömyys turvatuloilta työtuloille. 

Työtulovähennystä perustellaan positiivisilla työllisyys-
vaikutuksilla. Tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että työ tulon 
verotuksen keventäminen ei välttämättä juurikaan lisää työn 
 tarjontaa11. Ihmiset eivät välttämättä tunne verojärjestelmään 
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 luotuja kannusteita, jolloin he eivät voi niihin reagoida. Mikäli 
näitä kannusteita ei tunneta, ne tulevat kalliiksi niin valtiolle kuin 
kunnille. Koska työllistymiseen vaikuttavat myös monet muut te-
kijät, verotus ei välttämättä ole ratkaisevin tekijä työllistymisessä.

Valtiontalouden näkökulmasta työtulovähennys on merkittävä. 
Se voi myös olla kannustimena kallis, koska se vähennys kohdistuu 
kaikille työllisille eikä vain niille, joita kannustetaan työllistymään. 
Vuonna 2020 esitetyn työtulovähennyksen enimmäismäärän ko-
rotuksen arvioitiin vähentävän verotuloja 133 miljoonalla eurolla, 
josta valtion osuus oli 55 miljoonaa (HE 142/2020). Kuviossa 4 nä-
kyy työtulovähennyksen määrä vuosina 2014–2019. Vuonna 2019 
sen kustannus oli lähes 3,5 miljardia euroa.

Kuvio 4: Työtulovähennyksen kustannus eli summa, jolla työtulovähennys 
on vähentänyt vero- ja sosiaaliturvamaksutuloja 2014–2019. Lähde: 
Verohallinto.

Työtulovähennyksen suuruus on kasvanut merkittävästi sen 
voimaantulon jälkeen. Alun perin työtulovähennyksen enimmäis-
määrä oli 600 euroa (HE 112/2008). Vuoden 2021 alusta enim-
mäismäärä nostettiin 1 840 euroon (HE 142/2020). 

Työtulovähennyksen vuosittainen kasvu johtuu pääasiassa in-
deksitarkistuksista. Verotukseen tehdään vuosittain tarkistukset, 
jottei verotus kiristyisi tulotason nousun myötä. Indeksitarkistus 
tehdään veroasteikkoon, ja muutoksia tehdään myös kunnallis-
veron perusvähennyksen sekä työtulovähennyksen parametrei-
hin, kuten vähennyksen enimmäismäärään ja siihen oikeuttavaan 
enimmäistulotasoon. Työtulovähennykseen on tehty indeksi-
tarkistuksen lisäksi myös suurempia muutoksia, kun verotusta on 
kevennetty hallitusohjelmien mukaisesti. 

Työtulovähennys on yksi 
suurimmista verotuista.
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Työtulovähennys on kohdennettu erityisesti pieni- ja keski-
tuloisiin, mutta sitä saa aina 131 000 vuosituloihin saakka. Näin 
ollen se keventää erityisesti pieni- ja keskituloisten mutta myös 
suurituloisten verotusta. Kuviosta 5 nähdään veroista vähenne-
tyn työtulovähennyksen määrän jakautuminen eri tulotasoille 
vuosina 2014–2019. Kuviosta havaitaan, että jakauma on säilynyt 
hyvin saman muotoisena. Veroista vähennetty määrä jakautuu eri 
tulo tasojen välillä niin, että eniten vähennystä tehdään 30 000–
35 000 euroa ansaitsevien veroista. Tämä johtuu siitä, että heitä 
on lukumääräisesti paljon ja työtulovähennyksen määrä alkaa pie-
nentyä ansiotulojen ylittäessä 33 000 euroa. Matalilla tulotasoilla 
henkilöiden verojen määrä on pieni, joten niistä vähennystä ei voi 
aina tehdä enimmäismäärää. 

Kuvio 5: Veroista vähennetyn työtulovähennyksen määrä eri tulotasoilla. 
Kuvio perustuu Verohallinnon tilastotietokannan12 tietoihin.

Verotuksen tasoon voi vaikuttaa myös itse, mikäli tuntee 
verotus järjestelmän vähennykset hyvin ja pystyy valitsemaan, mi-
ten tulot jakautuvat pääomatulojen ja ansiotulojen kesken. Tällöin 
työtulovähennystä voi hyödyntää oman verotuksen keventämi-
seen. Näin toimivia ei kuitenkaan liene paljon, mutta se selittänee 
pienen kumpareen noin 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien koh-
dalla. 
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3.3 Verotuksen kannusteita ei tunneta kovin 
hyvin 

Tarkastuksen osana tehtiin kysely kannustimien tunnettuudesta ja 
merkittävyydestä. Kysely toteutettiin Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimuksen13 kyselytutkimukseen liitetyllä viidellä lisäkysymyk-
sellä vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä. Kysymyksistä yksi 
esitettiin kaikille, yksi ainoastaan työllisille ja kolme oli suunnattu 
työttömyysturvan saajille.

Vastaajien enemmistö ei tunne työttömyysturvan ja työtulojen 
verotuksen eroja. Verotuksen eroista tiesi hieman suurempi osuus 
työttömistä kuin työllisistä ja työvoiman ulkopuolella olevista. Tä-
mä voi selittyä sillä, että henkilö havaitsee eron käteen jäävissä tu-
loissa työttömäksi jäämisen jälkeen.

Kuvio 6: 20–64-vuotiaiden työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolisten 
vastausjakaumat, 2. vuosineljännes 2021. Lähde: Työvoimatutkimus, 
Tilastokeskus. 

Työttömyysturvaa saaville esitettiin kyselyssä kolme kysymystä. 
Vastaajista yli 60 prosenttia koki, ettei verotuksella ole vaikutus-
ta, kun he harkitsevat työllistymistä (kuvio 7). Eri työmarkkina- 
asemassa olevien vastauksissa ei ollut merkittävää eroa. On 
mahdollista, että vastaajat eivät koe verokannusteen vaikuttavan 
päätöksentekoonsa siksi että kyselyn perusteella kannustetta ei 
tunneta kovin hyvin.

Tiesitkö, että työtulojen verotus on kevyempää kuin 
työttömyysturvan verotus?
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Vaikuttaako työtulojen kevyempi verotus verrattuna työttömyys
turvaan siihen, kuinka halukas olet vastaanottamaan työtä?

EiKyllä En osaa sanoa

Työllinen Työtön Työvoiman 
ulkopuolinen Kaikki yhteensä
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61,3 % 63,4 % 67,8 % 64,0 %

23,9 % 23,6 % 18,6 % 22,2 %

14,7 % 13,0 % 13,6 % 13,8 %

Kuvio 7: 20–64-vuotiaiden työttömyysturvaa saavien työllisten, työttömien 
ja työvoiman ulkopuolella olevien vastausjakaumat, 2. vuosineljännes 2021. 
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus.  
Työllinen voi saada työttömyysturvaa, jos hän on osa-aikatyössä ja hakee 
kokoaikatyötä. 
Työvoiman ulkopuoliseksi luetaan työttömyysturvaa saava, joka ei ole 
aktiivisesti hakenut työtä viimeisen neljän viikon aikana. 
Työttömäksi luetaan henkilö, joka tutkimusviikolla on vailla työtä vailla, on 
aktiivisesti hakenut työtä viimeisen neljän viikon aikana ja voisi aloittaa työn 
kahden viikon kuluessa.

Enemmistö työttömyysturvaa saavista (noin 60 prosenttia) 
koki, ettei etuuksien pienenemisellä työllistyessä ole vaikutusta 
heidän työllistymispäätökseensä (kuvio 8). On mahdollista,  että 
pienet erot taloudellisessa tilanteessa eivät välttämättä nouse rat-
kaiseviksi tekijöiksi, koska työtä hakiessa ja vastaanottaessa on 
huomioitava monta tekijää.

Kuvio 8: 20–64-vuotiaiden työttömyysturvaa saavien työllisten, työttömien 
ja työvoiman ulkopuolisten vastausjakaumat, 2. vuosineljännes 2021. 
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus. Käsitteet on määritelty kuvion 7 
kuvatekstissä.

Vaikuttaako etuuksien mahdollinen pieneneminen tai  
menettäminen siihen, kuinka halukas olet vastaanottamaan työtä?

EiKyllä En osaa sanoa
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26,2 % 28,0 % 26,9 % 27,1 %

14,6 % 14,1 % 11,8 % 13,6 %
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Kuinka tarkkaan pystyt laskemaan työllistymisen  
vaikutukset käteen jääviin tuloihisi?
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10,6 % 12,7 %15,3 %

18,8 % 19,1 %
19,4 %

Etuudet ja verotus muodostavat monimutkaisen kokonaisuu-
den, mutta kyselyn vastausten perusteella työttömät ja työvoiman 
ulkopuoliset kokevat, että he pystyvät melko hyvin arvioimaan 
työllistymisen vaikutukset käytettävissä oleviin tuloihin (kuvio 9).

Kuvio 9: 20–64-vuotiaiden työttömyysturvaa saavien työttömien ja 
työvoiman ulkopuolisten vastausjakaumat, 2. vuosineljännes vuonna 2021. 
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus. Käsitteet on määritelty kuvion 7 
kuvatekstissä.

3.4 Työllistymisen vaikutukset verotukseen 
voivat realisoitua työllistyneelle viiveellä

Verotukseen rakennettuja kannustimia voi olla vaikea havaita, 
koska työ- ja etuustulojen erilainen verotus yhdessä sosiaaliturvan 
kannusteiden kanssa muodostaa monimutkaisen kokonaisuuden. 
Työllistyminen vaikuttaa verotuksen tasoon sekä etuustulojen 
ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen suuruuteen. Verotuksessa 
muuttuu muun muassa työtulovähennyksen ja vakuutusmaksujen 
suuruus. Etuustulot vähenevät muiden tulojen noustessa. Jos työs-
tä saatavat tulot ovat pienet, voi asumistuen määrä kuitenkin kas-
vaa. Tämä johtuu asumistuen ansiotulovähennyksestä, jota ei teh-
dä työttömyysturvan saajien asumistuesta. Ansiotulovähennyksen 
saaminen kuitenkin edellyttää, että henkilö vaatii asumistuen tar-
kistamista. Mikäli työn vastaanottaminen edellyttää paikkakunnan 
vaihtoa, voi myös kunnallisveron taso muuttua. 
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Mitä useammasta tukimuodosta työttömän henkilön tulot muo-
dostuvat, sitä vaikeampaa voi olla hahmottaa, mikä on työllistymi-
sen lopullinen vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin. Niihin vai-
kuttavia päätöksiä tekevät useat tahot, kuten Verohallinto, Kela ja 
työttömyyskassat. Kunkin tahon verkkosivuilla on laskuri, jolla voi 
laskea tietyn etuuden tai verotuksen vaikutuksen käytettävissä 
oleviin tuloihin. Mikäli haluaa saada tarkan kokonaiskuvan omasta 
tilanteestaan, täytyy yhdistää näiden eri laskurien tulokset. Lisäksi 
on vielä arvioitava eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrä, 
jotta saa lopullisen kuvan siitä, minkä suuruiset käytettävissä ole-
vat tulot ovat työllistymisen jälkeen. Arvion tekemistä voisi hel-
pottaa laskuri, joka huomioisi kaikki käytettävissä oleviin tuloihin 
vaikuttavat osa-alueet eli verot, maksut ja sosiaaliturvan.

Verotuksen kannustimet ovat vaikeampia tunnistaa, eivätkä nii-
den vaikutukset ole yhtä välittömiä kuin etuuksien. Työllistymi-
sen vaikutukset etuuksiin ovat lähes välittömästi nähtävissä, mut-
ta vaikutukset veroihin eivät välttämättä realisoidu heti. Verojen 
ennakon pidätys työtuloista ja etuustuloista toimitetaan verokortin 
mukaan. Jotta verotuksen vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin 
on heti hyödynnettävissä, on huolehdittava ennakonpidätyksen oi-
keasta tasosta. Jotta pystyisi säätämään verotuksen tason oikeaksi, 
on tiedettävä koko kuluvan vuoden tulot. Tällainen ei ole lähes-
kään aina mahdollista, sillä kaikilla ei välttämättä ole tiedossa töi-
den kestoa, tuntimäärää, erilaisten lisien määrää ja mahdollisten 
työttömyysjaksojen kestoa. Sen vuoksi ennakonpidätys perustuu 
aina vain arvioon. Lopullinen veron määrä ja vaikutus käytettä-
vissä oleviin tuloihin realisoituu vasta verotuksen valmistuttua 
veron palautuksena tai jäännösverona. 

Ihmisille on todennäköisesti olennaista se, miten muutokset 
työn teon määrässä vaikuttavat käteen jääviin tuloihin, eikä niin-
kään se, johtuuko niiden muutos etuus- vai verojärjestelmästä. 
Työn tarjontaa ja työuraa koskeviin päätöksiin vaikuttavat talo-
udellisten tekijöiden lisäksi myös monet muut tekijät14. Siksi ta-
loudelliset kannusteet eivät aina välttämättä ole ratkaiseva tekijä. 
Toisaalta tieto työnteon kannusteista ja se, että kannusteet olisivat 
helposti havaittavissa, antaisivat paremmat edellytykset tehdä tie-
toisia valintoja.

Työllistymisen vaikutusta 
käytettävissä oleviin 
tuloihin on vaikea 
arvioida – arviointia 
helpottaisi laskuri, joka 
huomioisi etuudet, verot 
ja maksut.
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Laskelmat eivät aina täysin kuvaa tosielämän valintatilanteita

Arvioidessaan työllistymisen taloudellista kannattavuutta, työtä 
hakevan on otettava huomioon useita tekijöitä ja mahdollisesti 
asioi tava usean tahon kanssa. Tilanteet voivat olla hyvin monen-
laisia riippuen elämäntilanteesta. 

Kuvioiden 10, 11 ja 12 esimerkeissä on laskettu SISU-mikro-
simulaatiomallilla, miten henkilön tai perheen taloudellinen tilan-
ne muuttuu, kun kotitaloudessa yksi henkilö työllistyy eri palkka-
tason töihin. 

Laskennallisesti vaihtoehtoja voi olla lukematon määrä, eivät-
kä simulaatiot välttämättä anna aina täysin oikeaa kuvaa valinta-
tilanteista. Arkielämässä henkilöllä on yleensä vain muutamia 
työllistymisvaihtoehtoja, jotka sopivat hänen osaamiseensa, si-
jaintiinsa ja elämäntilanteeseen ja joissa on tarvetta työvoimalle. 
Simulaatiomalli laskee aina sosiaaliturvan tason lain mahdollis-
taman enimmäismäärän mukaan. Se ottaa näin ollen huomioon 
myös pienet toimeentulotuen summat ja vähäisetkin muutokset 
asumistuessa. Toimeentulotuki on tukena viimesijainen ja tarve-
harkintainen, ja sen hakemista varten on selvitettävä monia tietoja. 
On myös havaittu, että sitä mahdollisesti alikäytetään15. Näin ollen 
tilanteessa, jossa henkilö ei ole hakenut toimeentulotukea, vaikka 
olisi siihen oikeutettu, taloudelliset kannustimet ovat suuremmat 
kuin simulaatiomalli laskee.

Esimerkeistä nähdään, että työllistyminen parantaa taloudellis-
ta tilannetta usein ainakin jonkin verran. Henkilön omista arvoista 
ja valinnoista riippuu, paraneeko tilanne riittävästi. Esimerkiksi 
yksinelävän ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavan työllisty-
minen osa-aikatöihin voi olla taloudellisesti yhdenvertainen sii-
hen, että hän tekee kokoaikatyötä. Tilanne muuttuu ajan kuluessa, 
kun osa-aikaisuus pienentää työttömyyspäivärahan perusteena 
olevaa palkkaa ja siten työttömyyspäivärahaa. Jos työllistyminen 
aiheuttaa paikkakunnan vaihdoksen, voi kunnallisveron muuttu-
minen joko nostaa tai pienentää kannusteita. Yksinhuoltajan las-
kelmien osalta on huomioitava, että niissä on huomioitu elatustuki, 
jota  Kela maksaa, ellei sitä voi saada lasten toiselta vanhemmalta. 
Useimmiten lasten elatustuen kuitenkin maksaa toinen vanhempi. 
Sen suuruus riippuu vanhempien keskinäisestä sopimuksesta.
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Laskettaessa verotuksen määrää on huomioitava, että se laske-
taan aina vuosituloista. Todellisessa elämässä tilanteet voivat vaih-
tua milloin tahansa vuoden aikana. Esimerkkitilanteet on laskettu 
siten, että verrataan tilannetta, jossa kotitalouden jäsen on työttö-
mänä koko vuoden, tilanteeseen, jossa hän työllistyy koko vuodek-
si. Mikäli työllistyminen tapahtuu kesken vuoden, verotuksen 
loppu tulema voi muuttua, koska silloin vuositulon suuruus olisi 
eri kuin, jos hän olisi työllistynyt vuoden alussa, mikä vaikuttaa 
vero tuksen tasoon. Verotuksen kannalta vuoden kokonaistulot rat-
kaisevat, eikä ole merkitystä sillä, työllistyykö henkilö osa- 
aikaisesti koko vuodeksi vai vain osaksi vuotta ja on muun ajan 
työttömänä. Mikäli henkilöllä ei ole tiedossa koko vuoden työtilan-
netta ja tuloja, voi verotuksen lopputuleman arvioiminen olla vai-
keaa. Muuttamalla veroprosenttia voi muuttaa tulon saanti hetkenä 
käytettävissä olevaa tuloa. Sosiaaliturvan kannalta voi olla merki-
tystä sillä, onko osan vuodesta työssä ja osan työttömänä vai tekee-
kö koko vuoden osa-aikaista työtä, koska turvan tasoon vaikuttaa 
usein hakemishetken työllisyys- ja taloudellinen tilanne.

Verotuksen 
lopputuleman 
arvioiminen voi olla 
vaikeaa.
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Kuvio 10: Esimerkki työllistymisen vaikutuksista kotitalouden käytettävissä 
oleviin tuloihin eri työtuloilla. Lähde: SISU-malli.

Ansiot kokoaikatyössä

Ansiot työttömänä:

Asumistuki 593 € 
Lapsilisä 326 €
Elatustuki 335 €
Työmarkkinatuki 894 €
Toimeentulotuki 45 €
Vero ja maksut -157 €

Käytettävissä 2 034 €

35-vuotias Mari on 
jäänyt työttömäksi. Hän 
asuu Hämeenlinnassa 
4- ja 8-vuotiaiden 
lasten kanssa vuokra-
asunnossa, jonka 
vuokra on 850 euroa 
kuukaudessa. Hän pohtii 
erilaisia vaihtoehtoja 
työllistyä ja niiden 
taloudellisia vaikutuksia. 

Työmarkkinatuki
894 €

Vaihtoehto 3

Bruttopalkka 500 €
Asumistuki 593 € 
Lapsilisä 326 €
Elatustuki 335 €
Työmarkkinatuki 794 €
Toimeentulotuki 0 €
Vero ja maksut -200 €

Käytettävissä 2 347 €

Ansiot osa-aikatyössä

Osa-aikatyö
vai 

kokoaikatyö?

Vaihtoehto 2

Bruttopalkka 2 000 €
Asumistuki 409 €
Lapsilisä 326 €
Elatustuki 335 €
Työmarkkinatuki 0 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut -370 €

Käytettävissä 2 700 €

Vaihtoehto 1

Bruttopalkka 3 000 € 
Asumistuki 73 € 
Lapsilisä 326 €
Elatustuki 335 €
Työmarkkinatuki 0 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut -788 €

Käytettävissä 2 947 €
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Ansiot kokoaikatyössä

Ansiot työttömänä:

Asumistuki 158 € 
Ansiopäiväraha 1 476 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut 279 €

Käytettävissä 1 354 €

32-vuotias Pekka on jäänyt 
työttömäksi. Hän asuu 
Helsingissä yksin vuokra-
asunnossa, jonka vuokra on 
750 euroa kuukaudessa.  
Hän pohtii erilaisia 
vaihtoehtoja työllistyä 
ja niiden taloudellisia 
vaikutuksia. 

Päivärahan perusteena 
oleva palkka 2 500 €

Vaihtoehto 3

Bruttopalkka 1 450 €
Asumistuki 0 € 
Ansiopäiväraha 901 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut -396 €

Käytettävissä 1 955 €

Ansiot osa-aikatyössä

Osa-aikatyö
vai 

kokoaikatyö?

Vaihtoehto 2

Bruttopalkka 1 750 €
Asumistuki 167 € 
Ansiopäiväraha 0 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut -240 €

Käytettävissä 1 677 €

Vaihtoehto 1

Bruttopalkka 2 500 €
Asumistuki 0 € 
Ansiopäiväraha 0 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut -568 €

Käytettävissä 1 932 €

Pekka muuttaa Kajaaniin ja  
kunnallisvero nousee 21 %:iin.

Kuvio 11: Esimerkki työllistymisen vaikutuksista kotitalouden käytettävissä 
oleviin tuloihin eri työtuloilla. Lähde: SISU-malli.
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Ansiot kokoaikatyössä

Ansiot työttömänä: 

Asumistuki 84 € 
Lapsilisä 200 €
Päivähoitomaksut 0 €
Työmarkkinatuki 894 €
Puolison bruttopalkka 2 500 €
Vero ja maksut -726 €

Perheen käytettävissä olevat 
tulot 2 951 €

35-vuotias Sanna on jäänyt 
työttömäksi. Hän asuu 
miehensä kanssa Oulussa 
4- ja 8-vuotiaiden lasten 
kanssa vuokra-asunnossa, 
jonka vuokra on 970 euroa 
kuukaudessa. Hän pohtii 
erilaisia vaihtoehtoja  
työllistyä ja niiden  
taloudellisia vaikutuksia. 

Vaihtoehto 3

Bruttopalkka 1 000 €
Puolison bruttopalkka 2 500 €
Asumistuki 0 € 
Lapsilisä 200 €
Päivähoitomaksut 0 €
Työmarkkinatuki 544 €
Toimeentulotuki 0 €
Vero ja maksut -768 €

Perheen käytettävissä olevat 
tulot 3 474 €

Ansiot osa-aikatyössä

Osa-aikatyö
vai 

kokoaikatyö?

Vaihtoehto 2

Bruttopalkka 2 500 €
Puolison bruttopalkka 2 500 €
Asumistuki 0 €
Lapsilisä 200 €
Päivähoitomaksut 96 €
Työmarkkinatuki 0 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut -1 137 €

Perheen käytettävissä olevat 
tulot 4 063 €

Vaihtoehto 1

Bruttopalkka 2 000 €
Puolison bruttopalkka 2 500 €
Asumistuki 0 € 
Lapsilisä 200 €
Päivähoitomaksut 43 €
Työmarkkinatuki 0 €
Toimeentulotuki 0 €
Verot ja maksut -939 €

Perheen käytettävissä olevat 
tulot 3 761 €

Puolison bruttopalkka
2 500 €

Kuvio 12: Esimerkki työllistymisen vaikutuksista kotitalouden käytettävissä 
oleviin tuloihin eri työtuloilla. Lähde: SISU-malli.
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4 Onko työttömyysetuuden 
sovittelun uudistus 
helpottanut 
työttömyysetuuden 
ja ansiotulojen 
yhteensovittamista? 

Uudistamalla työttömyysetuuksien sovittelua ansaintaperustei-
sesta maksuperusteiseksi on onnistuttu lyhentämään soviteltu-
jen työttömyysetuuksien maksuviiveitä. Uudistus on voinut lisätä 
työttömyysetuutta saavien halukkuutta vastaanottaa osa-aikaista 
tai lyhytkestoista työtä eli pienentää työttömyysetuuksien ja ansio-
tulojen yhteensovittamisen byrokratialoukkua. 

Maksuviiveet ovat lyhentyneet erityisesti Kelan toimeen-
panemien peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksatuksessa. 
Ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien sovittelussa viiveet ovat 
lyhentyneet huomattavasti vähemmän. Sovittelu on myös muut-
tunut sujuvammaksi Kelan ja työttömyyskassojen näkökulmasta. 
Jonkin verran ongelmia toimeenpanossa aiheuttavat edelleen lo-
mautustilanteet, työajan ja työssäoloehdon täyttymisen seuranta 
sekä erityinen sovittelujakso. Pääsääntöisesti toimeenpanijat kui-
tenkin katsoivat, että sovittelun maksuperusteisuus yhdessä tulo-
rekisterin käyttöönoton kanssa on tehnyt työttömyysetuuksien so-
vittelusta sujuvampaa. 

Uudistuksen valmisteluvaiheen puutteena voidaan pitää sitä, 
että työttömyysetuuksien sovittelun viiveiden yleisyyttä ja kestoja 
ei selvitetty. Viiveiden muutoksille ei voitu asettaa selkeitä tavoit-
teita, koska ansaintaperusteisen sovittelun viiveistä ei ollut tarkkaa 
tietoa. Maksuviiveiden lyhentymisen oletettiin kasvattavan työlli-
syyttä, kun työttömyysetuuden ja ansiotulojen yhteensovittamisen 
helppous lisäisi epätyypillisten työsuhteiden houkuttelevuutta. 
Oletus on ongelmallinen, koska viiveistä eikä uudistuksen vaiku-
tuksesta niihin ollut tarkkaa tietoa. Tietoa ei ollut myöskään sii-
tä, muodostavatko työttömyysetuuksien sovittelun maksuviiveet 
byro kratialoukun ja lisääkö niiden vähentäminen työn tarjontaa.
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Soviteltu työttömyysetuus

Työttömyysetuus maksetaan soviteltuna tilanteissa, joissa etuuteen 
oikeutetun henkilön työtulot ylittävät työttömyysetuuden suojaosan 
(300 €/kk). Suojaosan ylittävästä tulosta 50 prosenttia vähennetään 
maksettavasta etuudesta. Soviteltua työttömyysetuutta voidaan 
maksaa henkilölle, joka saa työtuloja osa-aikaisesta tai enintään kaksi 
viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä. Soviteltuun työttömyysetuuteen 
ei ole oikeutta, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteeseen. 
Soviteltua etuutta voi saada myös, jos päivittäistä työaikaa on lyhennetty 
lomautuksen johdosta. Tietyin edellytyksin sitä voidaan maksaa myös 
yritystoiminnasta tai omasta työstä tuloja saavalle. 

Soviteltu työttömyysetuus on merkittävä osa koko työttömyys-
turvajärjestelmää. Vuoden 2019 aikana ansiopäivärahaa saaneista 38 
prosenttia ja peruspäivärahaa saaneista 38 prosenttia sai päivärahaa 
soviteltuna. Työmarkkinatuen saajista 20 prosenttia sai etuutta 
soviteltuna vähintään kerran vuoden 2019 aikana. Kaikkiaan soviteltua 
työttömyysetuutta sai vuoden aikana noin 174 000 henkilöä.16 
Ansiopäivärahaa maksettiin Finanssivalvonnan mukaan vuonna 2019 
soviteltuna 304 miljoonaa euroa. Ansiopäivärahan rahoitukseen 
osallistuvat valtio, työnantajat ja palkansaajat, ja pieni osa rahoitetaan 
työttömyyskassojen jäsenmaksuilla. Työmarkkinatukea maksettiin Kelan 
tilastojen mukaan soviteltuna 97 miljoonaa euroa ja peruspäivärahaa 38 
miljoonaa euroa vuonna 2019. Työmarkkinatuen rahoitukseen osallistuvat 
valtio ja kunnat ja peruspäivärahan rahoitukseen valtio ja palkansaajat.

4.1  Lainvalmistelu perustui oletukseen 
maksuviiveistä ja niiden aiheuttamasta 
byrokratialoukusta

Työttömyysetuuksien sovittelu muutettiin maksuperusteiseksi 
siten, että lyhytkestoista tai osa-aikaista palkkatyötä tekevän an-
saitsema tulo sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä 
etuuden hakujaksona, jonka aikana tulo maksetaan. Ansainta-
perusteisessa sovittelussa tulo soviteltiin yhteen työttömyys-
etuuden kanssa sinä hakujaksona, jonka aikana työ tehtiin. 
Uudistuksella tavoiteltiin soviteltujen työttömyysetuuksien 
maksu viiveiden vähentymistä, jonka ajateltiin lisäävän epätyypil-
lisen työn vastaan ottamista. Hallituksen esitys (HE 220/2018) an-
nettiin edus kunnalle marraskuussa 2018 ja uudistus tuli voimaan 
1.4.2019. 
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Uudistuksella haluttiin myös edistää tulorekisterilain (53/2018) 
hyödyntämistä silloin, kun työttömyysetuus maksetaan sovitel-
tuna. Ansaintaperusteisessa sovittelussa tulorekisterissä olevan 
tiedon hyödyntäminen olisi pidentänyt maksuviiveitä entisestään, 
koska tulotiedot tallennetaan rekisteriin viiveellä. Maksuperustei-
sessa sovittelussa palkkatieto on pääsääntöisesti ehditty tallentaa 
tulorekisteriin ennen työttömyysetuuden sovittelua. 

Tarkastuksessa keskityttiin siihen, millaiseen tietopohjaan pe-
rustuivat lain valmistelussa hyödynnetyt kuvaukset ongelmista, 
jotka hankaloittavat työttömyysetuuksien ja ansiotulojen yhteen-
sovittamista. Uudistuksen tavoite oli lisätä työllisyyttä vähentä-
mällä ansiotulojen ja työttömyysetuuksien yhteensovittamisesta 
aiheutuvaa epävarmuutta eli purkaa oletettua byrokratialoukkua. 
Tavoite rakentui kolmen epävarman oletuksen varaan: 

 – Ansaintaperusteinen sovittelu aiheuttaa merkittäviä maksu-
viiveitä silloin, kun palkka maksetaan työntekokuukauden 
 jälkeen. 

 – Viiveitä saadaan lyhennettyä siirtymällä maksuperusteiseen 
 sovitteluun. 

 – Viiveiden lyhentyminen lisäisi työllistymistä lyhytkestoiseen tai 
osa-aikaiseen työhön. 

Valmistelussa ei selvitetty, millaisia ja kuinka yleisiä ansainta-
perusteisen sovittelun viiveet olivat. Näin ollen ei voitu arvioida 
sitäkään, miten ne tulisivat muuttumaan maksuperusteisessa so-
vittelussa. Tavoitellut työllisyysvaikutukset olivat riippuvaisia 
maksuviiveiden vähentymisestä, mutta viiveiden ja työllisyyden 
välisestä yhteydestä eli byrokratialoukusta ei ole tutkimustietoa. 
Riippumatta siitä, onko muutoksilla positiivisia työllisyys-
vaikutuksia, työttömyysetuuksien sovittelun muuttuminen suju-
vammaksi ja maksuviiveiden väheneminen ovat lähtökohtaisesti 
tavoiteltavia asioita niin työttömyysetuutta ja ansiotuloja saman-
aikaisesti saavien kuin viranomaisten hallinnollisen työn vähene-
misen näkökulmastakin. 

Tarkastuksessa selvitettiin, millaisia maksuviiveet olivat 
ansainta perusteisessa sovittelussa ja miten viiveet ovat muuttu-
nut maksuperusteisuuden myötä. Lisäksi kerättiin tietoa, onko 
uudistus helpottanut työttömyysetuuksien sovittelua toimeen-
panijoiden näkökulmasta. Uudistuksen toteutustavasta johtuen 
sen vaikutuksia työllisyyteen ei ole mahdollista selvittää luotetta-
vasti.

Valmisteluvaiheessa ei 
selvitetty viiveiden 
kestoja eikä yleisyyttä.
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Maksuviivettä mitattiin työttömyysjakson päättymispäivän ja 
sovitellun etuuden maksupäivän välisellä ajalla

Ansaintaperusteisuuden ajateltiin aiheuttavan viiveitä työttömyys-
etuuden sovitteluun sellaisissa tapauksissa, joissa palkka makse-
taan vasta työntekokuukauden jälkeen. Ansaintaperusteisessa jär-
jestelmässä palkkatietoja täytyi odottaa, koska työttömyys etuuden 
sovittelu kohdistui sille jaksolle, jonka aikana työ tehtiin. Maksu-
perusteisessa järjestelmässä työntekokuukaudelta saa täyden 
etuuden ja soviteltu etuus kohdistuu jaksolle, jonka aikana  palkka 
maksetaan. Tämä oletettavasti vähentää maksatuksen  viivettä, 
koska palkka on maksettu ennen kuin jakso päättyy. Kuvio 13 
avaa esimerkinomaisesti uudistuksen perustana ollutta ajatus-
ta ansainta perusteisen ja maksuperusteisen sovittelun maksu-
viiveiden eroista.

Kuvio 13: Esimerkki ansaintaperusteisen ja maksuperusteisen 
työttömyysetuuden sovittelun viiveiden eroista.

Tammikuu

Tammikuu

5.1.  
Täyden 
etuuden 
maksu 
joulu kuulta

5.1.  
Täyden 
etuuden 
maksu 
joulu kuulta

21.2.  
Sovitellun 
etuuden 
maksu 
tammi kuulta

5.2.  
Täyden 

etuuden 
maksu 

tammi kuulta

21.4.  
Sovitellun 
etuuden 
maksu 
maaliskuulta

5.4.  
Täyden 

etuuden 
maksu 

maalis kuulta

5.3.  
Täyden 
etuuden 
maksu 
helmi kuulta

5.3.  
Sovitellun  
etuuden 
maksu  
helmi kuulta

15.2.  
Palkan-
maksu 

tammi kuun 
työstä

15.2.  
Palkan-
maksu 

tammi kuun 
työstä

15.4.  
Palkan-
maksu 

maalis kuun 
työstä

15.4.  
Palkan-
maksu 

maalis kuun 
työstä

Helmikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Huhtikuu

1.–31.1. 
Osa-aika- tai  
keikka työssä

1.–31.1. 
Osa-aika- tai  
keikka työssä

1.–31.3. 
Osa-aika- tai  
keikka työssä

1.–31.3. 
Osa-aika- tai  
keikka työssä

1.–28.2. 
Työttömänä

1.–28.2. 
Työttömänä

1.–30.4. 
Työttömänä

1.–30.4. 
Työttömänä

Ansaintaperusteinen soviteltu työttömyysetuus ennen 1.4.2019

Maksuperusteinen soviteltu työttömyysetuus 1.4.2019 jälkeen

Työttömyysjakson päättymispäivän ja  
sovitellun etuuden maksupäivän välinen aika  

21 päivää

Työttömyysjakson päättymispäivän ja  
sovitellun etuuden maksupäivän välinen aika  

21 päivää

Työttömyysjakson päättymispäivän ja  
sovitellun etuuden maksupäivän välinen aika 

5 päivää
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Tarkastuksessa maksuviiveitä mitattiin kuviossa 13 esitetyl-
lä mittarilla eli työttömyysjakson päättymispäivän ja sovitellun 
etuuden maksupäivän välisellä etäisyydellä. Työttömyysturvalain 
(L 1290/2002) mukaan työttömyysetuushakemukset on käsitel-
tävä ilman aiheetonta viivytystä ja päätös etuudesta on annettava 
viimeistään kolmantenakymmenentenä kalenteripäivänä hake-
muksen vireille tulosta. 

Laissa määritelty käsittelyaika ei kuitenkaan kuvaa maksu-
viiveitä kovin hyvin. Ansaintaperusteisessa mallissa hakija ei vält-
tämättä kiirehtinyt hakemuksen jättämisen kanssa, kun joka ta-
pauksessa täytyi odottaa palkkatietoja ennen etuuden sovittelua. 
Tämä saattoi johtaa siihen, että mitatut käsittelyajat ovat lyhyem-
piä kuin aika, jonka hakija odotti työttömyysjakson päättymisen 
ja jaksolle kohdennetun etuuden maksatuksen välissä. Tarkastuk-
sessa suunniteltu ja hyödynnetty kuviossa 13 esitetty tapa mitata 
viiveitä tavoittaa maksuviiveiden ilmiön oletettavasti paremmin. 

4.2 Työttömyysetuuksien sovittelun viiveet 
ovat vähentyneet

Tarkastuksessa verrattiin työttömyysjakson päättymispäivän ja 
maksupäivän välistä etäisyyttä ennen ja jälkeen uudistuksen. Tu-
losten mukaan viiveet ovat vähentyneet erityisesti Kelan toimeen-
panemissa työttömyysetuuksissa. Muutos ei ole yhtä merkittävä 
Yleisen työttömyyskassan aineistolla tarkasteltuna. 

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan sovittelun maksuviiveet 
ovat vähentyneet selkeästi

Kelan aineistolla tarkasteltiin maksuviiveen muutosta 
työmarkkina tuen ja peruspäivärahan sovittelussa. Kuviosta 14 
nähdään, että maksuviiveet ovat uudistuksen myötä selkeästi ly-
hentyneet. Vuoden 2018 mediaanit ja keskiarvot kuvaavat ansainta-
perusteista sovittelua. Maksuperusteinen sovittelu tuli voimaan 
huhtikuussa 2019, ja se alkoi näkyä toimeenpanossa touko kuussa. 
Viiveet ovat lyhentyneet edelleen vuonna 2020.
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Kuvio 14: Kelan maksamien soviteltujen työmarkkinatukien ja 
peruspäivärahojen maksuviiveiden keskiarvot ja mediaanit touko–
joulukuussa vuosina 2018, 2019 ja 2020.

Luokiteltaessa viiveiden kestoja (kuvio 15) huomataan, että eri-
tyisesti 0–7 päivän kuluessa maksuun menevien etuuksien osuus 
on merkittävästi kasvanut. Ennen uudistusta niiden osuus oli noin 
20 prosenttia, kun maksuperusteisessa sovittelussa niiden osuus 
on pääsääntöisesti yli 40 prosenttia. Erityisesti 15–21 päivän viivei-
den osuus on puolestaan pienentynyt. 
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Kuvio 15: Kelan soviteltuna maksamien työmarkkinatukien ja perus-
päivärahojen eri pituisten maksuviiveiden osuudet ansaintaperusteisessa 
(touko–joulukuu 2018) ja maksuperusteisessa sovittelussa (touko–joulukuu 
2019). Pylväiden vieressä olevat prosentit kuvaavat 0–28 päivän viiveiden 
osuutta.
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Kuviosta 15 nähdään, että työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 
sovittelussa on uudistuksesta huolimatta edelleen pitkiäkin viivei-
tä. Kelan asiantuntijoiden mukaan suurin osa pidemmistä viiveistä 
selittyy sillä, että etuuden saajat laittavat hakemuksensa vireille 
myöhemmin kuin se olisi mahdollista. Tämä johtuu Kelan näke-
myksen mukaan usein siitä, että monilla hakijoilla tulojen perus-
teella laskettava soviteltu etuus jää euromäärältään pieneksi eivät-
kö hakijat välttämättä pidä suurta kiirettä pienen etuuden 
saamiseksi. Näkemys viittaa siihen, että maksuviiveistä mahdolli-
sesti aiheutunut byrokratialoukku on ansaintaperusteisessa mal-
lissa koskettanut lähinnä pieniä ansiotuloja saaneita. 

Hallituksen esityksessä arvioitiin, että maksuperusteinen so-
vittelu voisi vähentää toimeentulotuen tarvetta maksuviiveiden 
lyhentyessä. Tarkastuksessa asiaa selvitettiin Kelan rekisteri-
aineistoilla ja havaittiin, että soviteltua työmarkkinatukea ja 
perus päivärahaa saavien perustoimeentulotuen hakemisessa ei 
ole nähtävissä muutosta. Toisaalta sovitellun työttömyysetuuden 
maksuviiveet ovat keskimääräistä pidemmät niillä, jotka hakevat 
perustoimeentulotukea.

Ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien sovittelussa 
maksuviiveiden muutos on ollut vähäinen

Ansiosidonnaisen työttömyysetuuden sovittelua edustaa Yleisen 
työttömyyskassan aineisto. Kuviosta 16 nähdään, että YTK:n ai-
neistolla tarkasteltuna soviteltujen ansiosidonnaisten työttömyys-
etuuksien maksuviiveet eivät ole lyhentyneet yhtä merkittävästi 
kuin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Muutos on huomatta-
vasti pienempi mutta kuitenkin selvästi havaittavissa. 

Maksuviiveiden oletettu 
byrokratialoukku on 
ansaintaperusteisessa 
mallissa saattanut 
koskea lähinnä pieniä 
ansiotuloja saaneita. 



44

Kuvio 16: Yleisen työttömyyskassan maksamien soviteltujen ansio-
päivärahojen maksuviiveiden keskiarvot ja mediaanit touko–joulukuussa 
2018 ja 2019. 

Luokiteltaessa maksuviiveitä (kuvio 17) havaitaan, että ly-
hyimpien viiveiden osuus on kasvanut huomattavasti vähemmän 
verrattuna Kelan toimeenpanemiin työmarkkinatukeen ja perus-
päivärahaan. Selvimmin ovat vähentyneet pidemmät 15–21 päivän 
maksuviiveet. 
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Kuvio 17: Yleisen työttömyyskassan soviteltuna maksamien ansio-
sidonnaisten työttömyysetuuksien eri pituisten maksuviiveiden osuudet 
ansaintaperusteisessa (touko–joulukuu 2018) ja maksuperusteisessa 
sovittelussa (touko–joulukuu 2019). Pylväiden vieressä olevat prosentit 
kuvaavat 2–28 päivän viiveiden osuutta.
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YTK:n asiantuntijoiden mukaan yksi keskeinen syy maksu-
viiveille on se, että valtaosa hakemuksista saapuu kassaan kuun 
vaihteessa ja käsittelyyn syntyy ruuhkaa. Hakemusten käsittele-
minen välittömästi edellyttäisi useampaa sataa käsittelijää, jois-
ta kaikille ei olisi työtehtäviä tasaisesti koko kuukaudelle. Lisä-
henkilöstön palkkaaminen kohottaisi toiminnan kustannuksia 
eikä siten olisi tarkoituksenmukaista. Lakiuudistus ei vähentänyt 
YTK:ssa hakemusten käsittelyn vaatimaa työmäärää ja siksi viivei-
den mini moiminen on vaikeaa, vaikka teoriassa maksuperustei-
suus mahdollistaisi lyhyemmät maksuviiveet. 

Toinen viiveisiin keskeisesti vaikuttava tekijä YTK:ssa on työ-
aikarajan valvonta. Vaikka hakemus saapuu heti työttömyys-
jakson päätyttyä ja tiedot palkanmaksusta ovat olemassa, menee 
hakemus joka tapauksessa käsittelyjonoon. Tämä johtuu siitä, 
että työttömyys etuuden sovittelussa täytyy huomioida työaika-
rajat ja niitä tietoja ei pääsääntöisesti saada automaattisesti tulo-
rekisteristä. Ajoittain myös palkanmaksajien ilmoitusviiveet tulo-
rekisteriin hidastavat sovittelua. Palkanmaksajien tulisi ilmoittaa 
tiedot tulorekisteriin viiden päivän kuluessa, mutta YTK:n asian-
tuntijoiden mukaan tämä ei aina toteudu. Myös ansiosidonnaisen 
työttömyys etuuden sovittelussa viive luonnollisesti kasvaa, mikäli 
asiakas ei hae etuutta heti työttömyysjakson päätyttyä.

4.3 Maksuperusteisuus on sujuvoittanut 
sovittelun toimeenpanoa

Uudistus on työttömyyskassojen etuuskäsittelijöiden sekä Kelan, 
YTK:n ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön asiantuntijoiden 
mukaan ollut pääosin hyvä toimeenpanon näkökulmasta ja he kat-
sovat myös asiakkaiden hyötyneen uudistuksesta. Maksuperustei-
suus on sujuvoittanut hakemusten käsittelyä ja vähentänyt maksa-
tuksen viiveitä. Myös hakemusten lisäselvityspyyntöjen määrät 
ovat vähentyneet. Lainsäädännössä on kuitenkin vielä sovittelua 
koskevia yksityiskohtia, jotka hankaloittavat sujuvaa toimeen-
panoa. 

Maksuperusteisuus on 
tehostanut hakemusten 
käsittelyä ja vähentänyt 
maksatuksen viiveitä.
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Maksuperusteisuus on sujuvoittanut soviteltujen etuuksien 
käsittelyä

Tarkastuksessa tehtiin loppuvuonna 2020 kysely seitsemän työt-
tömyyskassan työttömyysetuuskäsittelijöille (Yleinen työttömyys-
kassa YTK, Opettajien työttömyyskassa, Rakennusalan työttö-
myyskassa, Palvelualojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa 
Finka, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa ja Korkeasti 
koulutettujen kassa). Työttömyyskassat valittiin siten, että joukko 
olisi sekä kokonsa että tekemänsä etuussovittelun määrän suhteen 
monipuolinen. Kyselyyn saatiin yhteensä 213 vastausta (vastaus-
prosentti 54).

Etuuskäsittelijöiden mukaan uudistus on pääosin onnistunut ja 
saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Kyselyn perusteella sovitel-
lun työttömyysetuuden käsittely muissa kuin lomautustilanteissa 
on yksinkertaista ja sujuvaa. 172 vastaajaa (81 %) piti käsittelyä 
yksin kertaisena ja 168 vastaajaa (83 %) sujuvana. Myös lisäselvitys-
pyyntöjä muissa kuin lomautustilanteissa edellytetään maksu-
perusteisessa sovittelussa enää harvoin tai melko harvoin asiak-
kaalta (63 %, n = 133) ja palkanmaksajalta (71 %, n = 147).

Kuvio 18: Etuuskäsittelijöiden vastauksia maksuperusteisuuteen siirtymisen 
vaikutuksista soviteltuun työttömyysetuuteen. Vastaajina on vain ennen 
uudistusta sekä sen jälkeen sovittelua tehneet käsittelijät. Lähde: VTV:n 
kysely työttömyyskassoille.

Etuuskäsittelijät pitävät 
sovitellun 
työttömyysetuuden 
käsittelyä 
yksinkertaisena ja 
sujuvana.
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Kuvioon 18 on koottu niiden käsittelijöiden vastauksia, jotka 
olivat tehneet sovittelua jo ennen lakimuutosta ansaintaperustei-
sesti. He vastasivat maksuperusteisuuteen siirtymisen vähentä-
neen maksatuksen viiveitä, tehneen käsittelystä sujuvampaa ja ly-
hentäneet käsittelyaikoja. Kuitenkin vain hiukan yli puolet 
vastaajista oli samaa tai osittain samaa mieltä, että uudistus olisi 
tehnyt ansiotulojen ja sovitellun työttömyysetuuden yhteen-
sovittamisesta hakijoille helpompaa. 

Hallituksen esityksessä arvioitiin, että maksuperusteisuus vä-
hentäisi työttömyysetuuden ennakkomaksuista johtuvia takaisin-
perintätilanteita. Kelan rekistereistä tarkasteltuna ennakkomaksu-
jen käyttö oli kuitenkin ansaintaperusteisessakin mallissa erittäin 
vähäistä. Kyselyn perusteella myöskään liikamaksusta aiheutuneet 
takaisinperintätilanteet eivät ole selvästi vähentyneet (kuvio 18). 

Työttömyysetuuksien toimeenpanosta saatiin tietoa myös 
 Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan sovittelun tilastois-
ta. Niiden perusteella tulotietojen odottaminen käsittelyssä on 
maksu perusteisuuden ja tulorekisterin yhteisvaikutuksesta vä-
hentynyt merkittävästi. Vuonna 2018 tulotietoja piti odottaa 
129 659 etuushakemuksen käsittelyssä. Vuonna 2019 määrä oli pu-
donnut kolmas osaan (41 970) ja vuonna 2020 alle kymmenesosaan 
(10 767). 

Työttömyysetuuksien sovittelussa on edelleen ongelmakohtia

Uudistuksesta huolimatta sovitteluun jäi, ja osittain sen myötä 
syntyi, tilanteita, jotka toimeenpanossa nähdään ongelmallisiksi. 
Sovittelussa siirryttiin huomioimaan tuloja maksuperusteisesti, 
mutta osa sovittelutilanteista, kuten työttömyysturvan omavastuu-
aika, työaikaseuranta ja työssäoloehdon seuranta, jäivät ansainta-
perusteiseen malliin. Haasteita aiheuttaa siis maksu- ja ansainta-
perusteisuuden päällekkäisyys. Lisäksi toimeenpanossa koetaan 
hankalaksi erityinen sovittelujakso.

Työssäoloehdon seuranta tuottaa lisätyötä sekä työttömyys-
kassoissa että Kelassa, koska sitä täytyy tehdä ansaintaperus-
teisesti, vaikka etuuden sovittelu on maksuperusteista. Kyselyn 
vastaajista yli puolet ilmoitti työssäoloehdon täyttymisen ansainta-
perusteisuuden teettävän lisäselvitystyötä usein tai melko usein. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työttömyysturvan kehit-
tämisen työryhmä suositti keväällä 2021 työssäoloehdon määräy-
tymistä tulon perusteella maksuajankohdan mukaan. Työryhmän 
mukaan tämä mahdollistaisi tulorekisterin nykyistä paremman 
hyödyntämisen, vähentäisi työnantajien hallinnollista taakkaa ja 
lisäisi työttömyysturvan ja työssäoloehdon läpinäkyvyyttä ja en-
nustettavuutta palkansaajan näkökulmasta.

Maksuperusteisuuteen 
siirtyminen on tehnyt 
käsittelystä sujuvampaa 
ja lyhentänyt 
käsittelyaikoja.

Haasteita 
toimeenpanossa 
aiheuttavat etenkin 
maksu- ja 
ansaintaperusteisuuden 
päällekkäisyys.
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Myös työaika vaikuttaa hakijan oikeuteen saada soviteltua 
etuutta. Etuuteen ei ole oikeutta, jos työaika ylittää 80 prosenttia 
enimmäistyöajasta tai jos kokoaikatyö kestää enemmän kuin kaksi 
viikkoa. Työajan seuranta tehdään palkan perusteena olevien työ-
tuntien perusteella. Jos palkka on maksettu työntekokuukauden 
jälkeen, työajan seurannassa huomioidaan sovittelujaksoa edel-
tävän jakson työtunteja. Myös tämä tuottaa lisätyötä käsittelyssä, 
koska tulorekisteristä ei aina saada työaikaa koskevia tietoja.

Työttömyysetuuden sovittelussa lomautustilanteet eivät ole 
yksin kertaisia. Suurin osa kyselyn vastaajista oli eri tai osittain eri 
mieltä käsittelyn yksinkertaisuudesta sekä sujuvuudesta lomautus-
tilanteissa (kuvio 19). Lomautustilanteiden käsittely edellyttää 
usein myös lisäselvityksiä asiakkaalta ja palkanmaksajalta.

Kuvio 19: Etuuskäsittelijöiden vastauksia sovitellun työttömyysetuuden 
hakemuksen käsittelyn sujuvuudesta ja yksinkertaisuudesta lomautus-
tilanteissa. Lähde: VTV:n kysely työttömyyskassoille. 

Myös tarkastuksessa haastatellut asiantuntijat pitivät lomau-
tusten käsittelyä ongelmallisena ja arvioivat etenkin poikkeusajan 
monimutkaistaneen lomautustilanteita entisestään. Hakija voi olla 
samalla maksujaksolla lomautettuna sekä lyhennetylle työ päivälle 
että lyhennetylle työviikolle. Lyhennetyllä työpäivällä sovittelu 
tehdään tavallisesti maksuperusteisesti. Lyhennetyllä työ viikolla 
kokonaisilta lomautuspäiviltä maksetaan täyttä päivärahaa ja 
mahdollinen sovittelu tehdään tavallisesti ansaintaperusteisesti. 

Koronakriisin aikana lomautuksia on ollut poikkeuksellisen 
paljon, ja toimeenpanon erityistilanteet lomautusten osalta ovat 
korostuneet. TYJ:n tilastojen mukaan ansiopäivärahaa saaneiden 
lomautettujen määrä viisinkertaistui vuonna 2020 edellisvuoteen 
verrattuna. TYJ:n asiantuntijat arvioivat, että normaalitilanteessa 
lomautettujen osuus ansiopäivärahaa saavista on noin 10 prosent-
tia. Samoin Kelan asiantuntija arvioivat, että normaalitilanteessa 
vain murto-osa etuuden saajista on lomautettuja.

Lomautustilanteiden 
käsittely on 
monimutkaista.
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Prosenttia

Edellä kuvattujen tilanteiden lisäksi erityinen sovittelujakso ja 
laskennallinen palkka ovat monimutkaisia toimeenpanna. Erityi-
nen sovittelujakso keskeytettiin väliaikaisilla lakimuutoksilla 
11.5.2020– 30.11.2021 alkavien etuuksien hakujaksoilta. Useat kyse-
lyn vastaajat totesivat, että erityisestä sovittelujaksosta pitäisi luo-
pua kokonaan, sillä se sujuvoittaisi ja yksinkertaistaisi etuuksien 
käsittelyä. Etuuskäsittelijät kokivat, että asiakkaiden oli hankala 
ymmärtää erityistä sovittelujaksoa ja siksi se lisäsi yhteydenottoja. 
Myös TYJ:n asiantuntijoiden mukaan erityinen sovittelujakso ja 
laskennallinen palkka sopivat huonosti maksuperusteiseen sovit-
teluun. 

Työttömyysetuuden sovittelun käytännöt ovat epäselviä 
hakijoille

Etuuskäsittelijöiden näkemyksen mukaan hakijoille ei ole aina sel-
vää, mille hakujaksolle soviteltu etuus kohdistuu ja mitä tuloja 
etuuden sovittelussa on huomioitu. Etuuskäsittelijöistä 108 eli 51 
prosenttia vastasi hakijoiden olevan tietoisia, että työttömyys-
etuuden sovittelu tapahtuu palkanmaksukuukauden aikana. Päin-
vastaista mieltä oli 82, eli 39 prosenttia vastaajista. 

Kuvio 20: Etuuskäsittelijöiden vastauksia hakijoilta tulevista kysymyksistä. 
Lähde: VTV:n kysely työttömyyskassoille.

Suurin osa vastasi hakijoilta tulevan usein tai melko usein ky-
symyksiä sovitellusta työttömyysetuudesta sekä sovittelussa huo-
mioiduista tuloista (kuvio 20). Useat käsittelijät totesivat myös, että 
asiakas ei tiedottamisesta huolimatta ymmärrä maksu perusteista 
sovittelua, mikä aiheuttaa virheellisiä hakemuksia, yhteydenottoja 
ja takaisinperintätilanteita. 

Erityinen sovittelujakso 
ja laskennallinen palkka 
sopivat huonosti 
maksuperusteiseen 
sovitteluun.

Hakijat eivät tunne 
työttömyysetuuden 
sovittelua hyvin.
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Etuuskäsittelijöiden vastausten perusteella ei ole täysin selvää, 
että uudistus olisi hakijan kannalta helpottanut ansiotulojen ja 
sovitellun työttömyysetuuden yhteensovittamista.  Käsittelijöistä 
vain vähän yli puolet oli samaa tai osittain samaa mieltä väit-
teen kanssa, että uudistus olisi tehnyt ansiotulojen ja sovitellun 
työttömyys etuuden yhteensovittamista hakijalle helpompaa. Nel-
jännes vastasi olevansa eri tai osittain eri mieltä (kuvio 18).

YTK:n ja TYJ:n asiantuntijoiden mukaan maksu perusteisuuteen 
siirtymisestä ja sen vaikutuksista tiedotettiin aktiivisesti ennen 
uudistuksen voimaantuloa. YTK:n verkkosivuille laitettiin muun 
muassa esimerkkejä ja tiedotteita asiasta. TYJ:n verkko sivuille li-
sättiin vuonna 2019 osa-aikatyön laskuri, jolla asiakas voi laskea 
osa-aikatyöstä saatavan palkan vaikutuksen päivärahaan. Syksyllä 
2019 TYJ ja Kela kampanjoivat yhdessä sovitellusta työttömyys-
turvasta. Kampanjan tavoitteena oli kumota työttömyysturvaan 
liittyviä virheellisiä käsityksiä ja lisätä ymmärrystä siitä, miten 
satunnaisten töiden ohella voi saada työttömyysetuutta. Kam-
panja kohdennettiin erityisesti nuorille ja toteutettiin pääasiassa 
sosiaali sessa mediassa ja ulkomainontana. Tarkastuksen perus-
teella ihmisten tietoisuutta ansiotulojen ja työttömyys etuuden 
yhteen sovittamisesta olisi kuitenkin hyvä edelleen pyrkiä lisää-
mään.
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5 Onko työttömien 
työnhakijoiden 
yritystoiminnan 
aloittamiseen kannustanut 
uudistus saavuttanut 
tavoitteensa?

Työttömyysturvalain (1290/2002) uudistuksella pyrittiin lisää-
mään työttömien työnhakijoiden kannusteita yritystoiminnan 
aloittamiseen. Uudistuksen tavoitteena oli, että sivutoimisen 
yritys toiminnan aloittaminen olisi työttömälle aiempaa sujuvam-
paa. 

Tarkastuksen perusteella tavoite on ainakin jossain määrin saa-
vutettu. Yritystoiminnan aloittamisesta on tullut aiempaa suju-
vampaa, koska pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida heti toimintaa 
aloitettaessa. Samaan aikaan, kun yritystoiminnan aloittamisesta 
työttömyysetuudella on tullut sujuvampaa, on työttömien saamien 
starttirahojen määrä vähentynyt. Tarkastuksessa käytettävissä ole-
vasta tilastoaineistosta ei voitu luotettavasti selvittää työttömänä 
aloitetun yritystoiminnan kokonaismäärän kehitystä.

Uudistuksen alkuvaiheessa toimeenpanoa on jonkin verran 
hankaloittanut työ- ja elinkeinotoimistoille annetun ohjeistuksen 
tulkinnanvaraisuus. Suurempi ongelma on se, että yksiselitteisiä 
kriteerejä yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden arviointiin ei 
ole edelleenkään käytettävissä. Tulkinnanvaraisten kriteerien ta-
kia työttömyysetuudella aloitettu yritystoiminta on katsottu jois-
sakin TE-toimistoissa suurelta osin päätoimiseksi ja toisissa taas 
sivutoimiseksi. Eri TE-toimistojen asiakkaat eivät siis ole tässä 
suhteessa tasa-arvoisessa asemassa.

Uudistus näyttää onnistuneen päätavoitteessaan lisätä yritys-
toiminnan aloittamisen taloudellisia kannusteita. Yritystoiminnan 
pää- tai sivutoimisuuden arviointiin edelleen liittyvä tulkinnan-
varaisuus voi aiheuttaa työttömissä epävarmuutta siitä, onko 
heillä mahdollisuutta saada työttömyysetuutta neljän kuu kauden 
yrittäjyys jakson päätyttyä. Tämä saattaa muodostua jonkin-
asteiseksi byrokratialoukuksi niille, jotka harkitsevat työttömyys-
etuudella yritystoiminnan aloittamista. 
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5.1 Työttömyysturvalain uudistukselle oli 
tarve, valmistelu sujui tavanomaisesti 

Uudistuksen tarkoituksena oli kannustaa työttömiä 
aloittamaan yritystoiminta

Uudistuksesta annetussa lakiesityksessä (HE 121/2017 vp) ehdo-
tettiin työttömyysturvalain muuttamista siten, että se kannustaisi 
työttömiä aloittamaan yritystoiminta. Esityksen mukaan yritys-
toiminnan pää- tai sivutoimisuutta arvioitaisiin vasta neljän kuu-
kauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Ennen uudistusta 
arviointi tehtiin heti yritystoiminnan alkaessa. Työnhakija saisi 
näiden neljän kuukauden ajalta työttömyysetuutta yritys toiminnan 
estämättä. Jos työnhakijalla olisi tuloa yritystoiminnasta, tulo otet-
taisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. 

Jos yritystoiminnan arvioitaisiin olevan päätoimista, työn-
hakijan oikeus työttömyysetuuteen päättyisi. Jos yritystoiminta 
olisi sivutoimista, työnhakija voisi edelleen saada työttömyys-
etuutta. Ratkaisu koskisi vain neljän kuukauden jakson jälkeistä 
aikaa, eikä sillä olisi takautuvaa vaikutusta. Arvioinnissa hyödyn-
nettäisiin tietoa yritystoiminnan tosiasiallisesta työmäärästä nel-
jän kuukauden ajalta. Käytännössä merkitystä olisi työnhakijan 
omalla selvityksellä, jos muuta näyttöä työmäärästä ei ole 
 saatavissa.17 

Työttömyysturvalain muutoksen taustalla oli pää ministeri 
 Juha Sipilän hallituksen teettämä selvitys itsensä työllistäjien 
työttömyys turvan muutostarpeista.18 Selvityshenkilöt pitivät sel-
vityksessään erityisenä ongelmana sitä, että työnhakija ei tiedä, 
miten yrittäjänä tehty työ vaikuttaa oikeuteen saada työttömyys-
etuutta. Työttömän työnhakijan kannustin yritystoiminnan aloit-
tamiseen voi olla vähäinen, jos yritystoiminnan aloittaminen joh-
taa toimeen tulon merkittävään heikkenemiseen.19

Tarkastuksen perusteella valmisteluprosessi oli tavanomainen 
ja sujui työttömyysturva-asioiden valmistelussa vakiintuneiden 
käytäntöjen mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lisäksi 
valmistelussa oli mukana virkamies sosiaali- ja terveys  ministe-
riöstä (STM). Lisäksi työmarkkinajärjestöt osallistuivat työryhmä-
työhön uudistusta valmisteltaessa.20 Uudistus astui voimaan vuo-
den 2018 alussa.

Uudistuksen valtiontaloudellinen merkitys ei ole suuri. Hal-
lituksen esityksessä uudistuksen arvioitiin lisäävän työttömyys-
etuusmenoja enimmillään noin 15–18 miljoonalla eurolla vuodessa. 
Tästä valtion menoja olisi noin 7 miljoonaa, työttömyysvakuutus-
rahaston menoja noin 7–10 miljoonaa ja työttömyyskassojen me-
noja noin miljoona euroa. Arviot perustuvat vuoden 2016 tietoihin 
työttömyysetuutta tai starttirahaa saaneiden määristä.21

Uudistuksen myötä 
yritystoiminnan pää- tai 
sivutoimisuus arvioidaan 
vasta neljän kuukauden 
kuluttua yritystoiminnan 
aloittamisesta.
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Uudistuksen toivottiin helpottavan myös yritystoiminnan 
pää- ja sivutoimisuuden arviointia

Uudistuksen yksi peruste oli se, että neljän kuukauden jakson aika-
na kertyisi tietoa yritystoiminnan luonteesta ja toimintaan käyte-
tystä ajasta, mikä helpottaisi pää- tai sivutoimisuuden arviointia.22 

Uudenmaan ELY-keskuksen oikeudelliset palvelut -yksikkö vas-
taa TE-toimistojen oikeudellisesta neuvonnasta. Yksikössä tehdys-
sä haastattelussa nousi esiin, että työttömyysturva järjestelmässä 
on ollut hankala tunnistaa, milloin henkilö on yrittäjä ja milloin 
toiminta on niin sitovaa, että se katsotaan työttömyysetuuden es-
täväksi päätoimiseksi yritystoiminnaksi. 

TE-toimistoille annetuissa ohjeissa on katsottu, että työmäärä 
on ratkaiseva tekijä arviointia tehtäessä, eikä tuloilla ole niinkään 
merkitystä. TE-toimistojen ratkaisutoiminnassa on ollut  vaikeita 
tilanteita ratkaista se, onko yritystoiminta muodostunut pää-
toimiseksi työmäärän perusteella ja estääkö se muun kokoaikatyön 
vastaanottamisen. Valmius vastaanottaa kokoaikatyötä on ehdoton 
edellytys työttömyysetuuden saamiselle. 

Uudenmaan ELY-keskuksen edustajan mukaan myös oikeus-
käytäntö on ollut kirjavaa. Asiassa on esiintynyt paljon tapaus-
kohtaista tulkintaepäselvyyttä. Jo 8–10 työtuntia viikossa on voinut 
estää muun kokoaikaisen työn vastaanottamisen, eli yritystoiminta 
on katsottu päätoimiseksi. Joitakin päätoimisuuden rajoja on taas 
vedetty 20 tunnin molemmin puolin. Uudistuksella on haluttu vä-
hentää tulkinnanvaraisuutta.

Uudistus lykkäsi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden 
arvioinnin ajankohtaa

Uudistuksen jälkeen:
Kun työnhakija ilmoittaa yritystoiminnan aloittamisesta, TE-toimisto tut-
kii yritystoiminnan aloitusajankohdan ja sen onko yritystoiminta uutta ja 
työttömänä aloitettua. TE-toimisto antaa alkaneesta yritys toiminnasta 
neljän kuukauden määräaikaisen työvoimapoliittisen lausunnon 
työttömyys etuuden edellytyksistä Kelalle tai työttömyyskassalle. Määrä-
aika lausunnon antamiseen on 30 päivää, joksi ajaksi työttömyys etuuden 
maksatus keskeytetään. TE-toimisto selvittää yritystoiminnan pää- tai 
sivu toimisuuden vasta neljän kuukauden jakson lopussa. Jos yritys-
toiminta todetaan lausunnossa päätoimiseksi, työttömyysetuuden mak-
satus keskeytetään. Päätöksellä ei ole takautuvaa vaikutusta työttömyys-
etuuteen.

Ennen uudistusta:
TE-toimisto selvitti ja antoi lausunnon myös yritystoiminnan pää- tai 
sivu toimisuudesta heti yritystoiminnan aloittamisilmoituksen saatuaan. 
Jos yritystoiminta todettiin päätoimiseksi, työttömyysetuuden maksatus 
keskeytettiin.
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5.2 Uudistuksen toimeenpano ei ole sujunut 
ongelmitta 

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut lakimuutoksesta soveltamis-
ohjeen.23 Käytännön menettelytapaohjeen24 TE- toimistoille lau-
suntojen antamiseen ja selvityspyyntöjen tekemiseen on antanut 
Uuden maan ELY-keskus. 

Uudistuksesta annetun ohjeistuksen riittävyyttä kysyttiin kai-
kille TE-toimistoille lähetetyssä kyselyssä. Viidessä vastauksessa 
ohjeistusta pidettiin riittävänä ja kolmessa riittämättömänä. Seit-
semässä vastauksessa ohjeistuksen arvioitiin olevan riittävän ja 
ei-riittävän välimaastossa tai sen arvioitiin muuttuneen ajan myö-
tä riittäväksi. 

Vastauksissa, joissa ohjeistus katsottiin riittämättömäksi, viitat-
tiin starttirahaan liittyviin epäselvyyksiin. Vastausten mukaan oh-
jeistuksessa ei ole avattu tarpeeksi yritystoiminnan sivu- tai pää-
toimisuuden vaikutusta starttirahan saamiseen.

Vastauksissa, joissa ohjeistuksen katsottiin olleen riittävän ja 
riittämättömän välimaastossa, tuotiin esiin, että alkuvaiheessa oh-
jeistus tuli asiantuntijoille viiveellä. Ohjeistus on ollut alku-
vaiheessa myös vaikeaselkoista tai puutteellista mutta on sittem-
min selkiytynyt. Vastausten mukaan on edelleen tarve selkiyttää 
ohjeistusta starttirahan ja työttömyysturvan osalta.25

Myös kolmessa TE-toimistossa tehdyt haastattelut tukivat ky-
selyn havaintoja. Kahdessa TE-toimistossa ohjeistusta pidettiin 
hyvänä ja riittävän ajoissa tulleena. Lisäksi vastauksia ongelmiin 
tai erityistapauksiin on voinut pyytää Uudenmaan ELY-keskuksen 
oikeudelliset palvelut -yksiköstä. Ajan myötä työssä on voinut ottaa 
huomioon myös valitusasteiden ratkaisuja vastaavissa tilanteissa. 
Yhden TE-toimiston mukaan ministeriön ohjeistus tuli liian myö-
hään, eikä varsinaista koulutusta uudistuksen ohjeistukseen liit-
tyen annettu, vaan Uudenmaan ELY-keskus on täydentänyt omaa 
ohjeistustaan sitä mukaa kuin kentältä on tullut kysymyksiä.

Uudenmaan ELY-keskuksen edustajan mukaan lakimuutos oli 
niin merkittävä, että siihen on annettu ennakollisesti perehdytystä 
työttömyysturvan asiantuntijaverkoston kautta. Soveltamiseen on 
perehdytetty myös jälkikäteen verkostossa esille nousseiden kysy-
mysten perusteella. Soveltamiskysymyksistä on annettu tulkinta-
ohjeistusta myös suoraan TE-toimistoille ja annetaan jonkin ver-
ran edelleen. Toistuvien kysymysten ja keskeisimpien kohtien 
osalta menettelytapaohjetta on myös päivitetty tarvittaessa. 

Alkuvaiheessa 
toimeenpanon ohjeistus 
oli puutteellista.
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Kyselyn vastauksissa kaksitoista TE-toimistoa viidestätoista il-
moitti, että uudistuksen toimeenpanoon on liittynyt ongelmia. 
Eniten mainintoja sai starttiraha (7 kpl). Seuraavaksi eniten mai-
nintoja saivat tiedottaminen asiakkaille (6 kpl) ja yritystoiminnan 
pää- tai sivutoimisuuden arviointi (4 kpl). Kahdessa vastauksessa 
koettiin ongelmallisiksi yritystoiminnan aloittamisen ajankohdan 
määrittäminen, työttömyysturvalausuntojen antaminen ja TE- 
toimistoille annetun ohjeistuksen epäselvyydet.

TE-toimistot näkivät epäselvyyksiä työttömyysetuudella 
yritystoiminnan aloittaneiden edellytyksissä saada 
starttirahaa

Kyselyssä ja haastatteluissa nostettiin esiin se, että alkava yrittä-
jä voi saada starttirahaa työttömyysetuuden sijasta. Starttirahaa 
on eräin edellytyksin mahdollista saada myös neljän kuukauden 
työttömyys etuusjakson jälkeen. Asiakkailla ei kuitenkaan ole aina 
riittävästi tietoa asiasta, mikä voi vaikuttaa starttirahan hakemi-
seen. Myös TE-toimistojen edustajilla vaikuttaa olevan erilaisia kä-
sityksiä siitä, missä tilanteissa työttömyysturvalla yritys toiminnan 
aloittanut voi saada starttirahaa. 

Kyselyn vastauksissa nostettiin esiin seuraavia asioita startti-
rahasta:

 – Työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittavilla ei ole ollut tie-
toa, että yritystoiminta voi muuttua päätoimiseksi jo kokeilun 
aikana, jos työmäärä on suuri. Silloin starttirahan edellytykset 
eivät täyty. 

 – Asiakkailla on ollut haasteita saada tarpeeksi tietoa vaihto-
ehtoista, jotta he voisivat arvioida, kumpi on heille sopivampi: 
starttiraha vai neljän kuukauden tukikausi. Asiakas saattaa toi-
voa, että viranomainen kertoisi, kumpi vaihtoehto heidän kan-
nattaisi valita, mutta niin ei voi menetellä.

 – Mikäli asiakas hakee starttirahaa neljän kuukauden yrittäjyy-
den aikana, hakemuksen käsittelijä voi arvioida yritystoiminnan 
sivu- tai päätoimisuuden. Mikäli yritystoiminta katsotaan vie-
lä sivutoimiseksi, starttirahaan on mahdollisuus muiden ehto-
jen täyttyessä. Mikäli starttirahahakemus tulee vasta, kun neljän 
kuukauden yrittäjyysjakso on jo päättynyt tai mikäli asiakas ei 
hae starttirahaa ja yritystoiminta jatkuu, yritystoiminnan sivu- 
tai päätoimisuus selvitetään työttömyysturvayksikössä.

Kaksitoista TE-toimistoa 
viidestätoista katsoi, että 
uudistuksen toimeen-
panoon on liittynyt 
ongelmia.
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Kyselyssä TE-toimistoilta pyydettiin myös näkemyksiä siitä, 
millainen vaihtoehto starttirahalle on yritystoiminnan aloittami-
nen työttömyysturvalla. Yhdeksän toimistoa piti sitä hyvänä, nel-
jä huonona, ja kaksi toimistoa näki vaihtoehdossa sekä hyvää että 
huonoa. 

Myönteistä kantaa perusteltiin sillä, että työttömyysetuus 
tarjoaa sivutoimiselle yrittäjälle mahdollisuuden testata yritys-
toimintaa. Sen katsottiin olevan hyvä vaihtoehto myös silloin, 
kun starttirahan ehdot eivät täyty. Jos yritystoiminta muuttuu 
työttömyys etuusaikana päätoimiseksi, on yrittäjällä mahdollisuus 
starttirahaan. Päätoimiseen yrittäjyyteen suuntautuvat valitsevat 
starttirahan jo alussa, ja se soveltuu heille hyvin.

Ne vastaajat, jotka pitivät työttömyysetuutta huonona vaihto-
ehtona starttirahalle, perustelivat kantaansa yritystoiminnan aloit-
tamisen vaativuudella. Starttirahalla aloittaminen on selkeämpää, 
ja siinä alkava yrittäjä saa heti neuvontaa yrittäjyyteen ja tarvit-
taessa myös yrittäjyyskoulutusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen haastattelussa nousi esiin, että 
jos yritystoiminta on aloitettu työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n 
mukaisesti päätoimisena, silloin siihen ei voi aloittamisen jälkeen 
enää myöntää starttirahaa. Sivutoimisella yrittäjällä, joka laajentaa 
yritystoimintansa päätoimiseksi, on mahdollisuus starttirahaan. 

Tarkastuskertomuksesta antamassaan lausunnossa työ- ja 
elinkeino ministeriö tuo esille, että starttirahan myöntämisessä ar-
vioidaan yhtenä tekijänä liiketoiminnan kannattavuutta ja jatku-
vuutta eli myös yritystoimintaa arvioidaan.

Työttömien yritystoiminnan aloittamisten kokonaismäärää ei 
uudistusta edeltävien vuosien osalta voitu URA-järjestelmän tie-
tojen perusteella luotettavasti selvittää. Pelkästään yritystoimin-
taa koskevien lausuntojen määrä ei kerro työttömien aloittaman 
yritystoiminnan määrästä. Starttirahapäätösten määrä sen sijaan 
voitiin selvittää URA-aineistosta vuodesta 2016 lähtien.

Tilastoaineiston perusteella starttirahapäätöksiä työttömyys-
turvalla yritystoiminnan aloittaneille on tehty vain vähän 
( kuvio 21). Siten siirtyminen starttirahalle neljän kuukauden 
työttömyys etuusjakson jälkeen vaikuttaa olevan vähäistä. 

Työttömien saamien starttirahapäätösten määrä on vähentynyt 
vuodesta 2016 vuoteen 2019. Vähentyminen jatkui uudistuksen tul-
tua voimaan vuonna 2018 ja edelleen vuonna 2019. Tarkastuksessa 
käytetyn tilastoaineiston perusteella ei kuitenkaan voi luotettavas-
ti arvioida, onko työttömyysetuudella aloitettu yritys toiminta vai-
kuttanut työttömien starttirahan hakemiseen (kuvio 21).

Starttirahapäätöksiä on 
tehty vähän työttömyys-
turvalla yritystoiminnan 
aloittaneille.
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Kuvio 21: Starttirahapäätökset vuosina 2016–2019. Vuosina 2018–2019 
mukana myös työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittaneet. Lähde: 
URA-järjestelmä.

TE-toimistot nostivat esiin ongelmia yritystoiminnan pää- tai 
sivutoimisuuden arvioinnissa
TE-toimisto tekee hakijalta saadun selvityksen, sovellettavien kri-
teerien ja kokonaisharkinnan perusteella arvioinnin pää- tai sivu-
toimisuudesta. Arvioinnin oli tarkoitus helpottua, kun se tehdään 
yritystoiminnan oltua käynnissä neljä kuukautta. Tarkastuksen pe-
rusteella uudistus ei ole helpottanut arvioinnin tekemistä, koska se 
ei tuonut muutosta arviointiperusteisiin. 

TE-toimistoissa käytetään useita kriteerejä yritystoiminnan 
pää- tai sivutoimisuuden arviointiin (taulukko 1).

Taulukko 1: Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden arvioinnissa käytetyt 
kriteerit TE-toimistoissa. Lähde: kysely TE-toimistoille.

Kriteeri Maininnat

Työn määrä / ajan käyttö 12

Valmius kokoaikatyön vastaanottamiseen 5

Kiinteä toimipaikka 3

Yritysmuoto 3

Tulot 2

Laki / ohjeistus 2

Asiakassopimusten sitovuus 1

Toimiala 1

Vakuutukset 1
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Yleisin kyselyssä esiin nostettu ongelma oli se, että pää- tai sivu-
toimisuuden määrittelyyn ei ole yhdenmukaista tuntirajaa. Kyse-
lyssä esiin nostetut keskeiset ongelmat ovat seuraavat:

 – Pää- tai sivutoimisen yrittäjyyden arvioimiseksi ei ole yhden-
mukaista tuntirajaa. Yhtenäiset valtakunnalliset linjaukset puut-
tuvat ja lain tulkinnassa on alueellisia eroja. 

 – Pää- tai sivutoimisuuden arviointi on ongelmallista tilanteessa, 
jossa asiakas hakee neljän kuukauden jälkeen starttirahaa, sillä 
arviointiin ei ole yhdenmukaisia ohjeita.

 – Ohjeistus on ollut riittämätöntä, mikä on johtanut erilaisiin tul-
kintoihin.

 – Selvityspyyntöjen lomakemalleihin tulisi lisätä malli, jolla voi-
daan selvittää yritystoiminnan laajuutta nykyistä paremmin.

 – Työttömyysturvalakiin ei tullut muutoksia pää- tai sivu-
toimisuuden arviointiin, vaan lakimuutos koski ainoastaan 
yritys toiminnan aloittamista.

Myös haastatteluissa nostettiin esiin selkeiden kriteerien puut-
tuminen pää- tai sivutoimisuuden arvioinnissa. Ratkaisevaa on 
yritystoiminnan vaatima työmäärä, mutta varsinainen arviointi 
perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan kaikki saatu näyttö 
huomioon. Ongelmaksi nostettiin myös se, että TE-toimistot käsit-
televät ja ratkaisevat pää- tai sivutoimisuuden itsenäisesti.  

Hallitus on antanut esityksen (HE 65/2021 vp), jonka mukaan 
työttömyysetuuden edellytyksiä koskevien työvoimapoliittisten 
lausuntojen antaminen voidaan keskittää yhteen TE-toimistoon 
valtioneuvoston asetuksella.26 Lain on tarkoitus tulla voimaan 
1.10.2021. Säädösmuutos voi edesauttaa tulkintojen yhtenäistä-
mistä, mutta yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden arviointi-
perusteet pysyvät edelleen epäselvinä. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa 
työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että muutos on kuitenkin vai-
kuttanut siten, että TE-toimistolla on muutoksen jälkeen neljän 
kuukauden ajalta kertynyttä näyttöä työnhakijan yritystoiminnan 
toteutuneesta työmäärästä. Ministeriö pitää tätä merkittävänä ero-
na aiempaan.

TE-toimistojen haastatteluissa nostettiin esiin myös kanta, jon-
ka mukaan arvioinnin tulee perustua työttömyysturvalakiin. Lain 
mukaan yritystoiminnan voi osoittaa sivutoimiseksi tekemällä sa-
maan aikaan työssäoloehdon täyttävää työtä kuuden kuukauden tai 
26 viikon aikana. Sivutoimisuuden voi osoittaa myös pää toimisilla 
normaalisti edenneillä opinnoilla. Kyseisessä TE-toimistossa on 
pitäydytty pää- tai sivutoimisuuden arvioinnissa ennen uudistusta 
sovelletussa käytännössä. Haastateltavan mukaan asiakkaat ovat 

Pää- tai sivutoimisuuden 
arviointi on edelleen 
epäselvää.
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valittaneet lausuntojen perusteella annetuista maksajien päätök-
sistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, mutta valituk-
set on hylätty. Haastateltavan mukaan TE-toimistoille annettu 
ohjeistus poikkeaa harmittavasti siitä, miten lautakunta on pää-
töksissään näitä ratkaisuja tehnyt. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa 
työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että joillakin TE- toimistoilla 
on ollut käytäntönä, että yritystoiminnassa työllistymistä pide-
tään sivutoimisena vain edellä mainituissa tilanteissa, joissa työn-
hakijalla on yritystoiminnan aikaista työhistoriaa. Ministeriö viit-
taa työttömyys turvalain (1290/2002) 2 luvun 5 §:n 2 momenttiin ja 
toteaa, että mainittu soveltamiskäytäntö on yksiselitteisesti väärä. 
Mainitun säännöksen ensimmäisen virkkeen perusteella yritys-
toiminnan pää- ja sivutoimisuus voidaan aina ratkaista työ määrän 
perusteella. Säännöksen toisessa virkkeessä säädetty viittaus 
yritys toiminnan aikaiseen työssäoloon on tarkoitettu helposti en-
nakoitavaksi tavaksi osoittaa sivutoimisuus sekä työnhakijan että 
TE-toimiston näkökulmasta. Työllistyminen yritystoiminnassa voi 
siten olla sivutoimista, vaikka työnhakijalla ei olisi lainkaan yritys-
toiminnan aikaista työhistoriaa. Ministeriön antamaa soveltamis-
ohjetta on jo aiemmin selkeytetty tältä osin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan johtajan mukaan 
yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuteen liittyviä valituksia tulee 
lautakuntaan useita satoja vuodessa. Työttömyysetuudella aloi-
tettuun yritystoimintaan näistä on liittynyt muutamia kymmeniä. 
Pää- tai sivutoimisuuden arviointiperusteet eivät ole yritystoimin-
nan aloittamista työttömyysetuudella koskevan uudistuksen myö-
tä muuttuneet, joten suurin osa valituksista on jouduttu hylkää-
mään.27 

Selkeiden kriteerien puuttuminen ja TE-toimistojen erilaiset 
tulkinnat näkyvät myös tilastoissa. URA-järjestelmän aineiston 
perusteella työttömien uudistuksen mukaisesti aloittama yritys-
toiminta on määritelty joissakin TE-toimistoissa huomattavasti 
useammin päätoimiseksi kuin toisissa (taulukko 2). 

Taulukossa 2 on esitetty päätoimisten ja sivutoimisten suhde. 
Jos luku on yli yksi, on ratkaisuissa ollut enemmän pää toimisiksi 
katsottuja kuin sivutoimisiksi katsottuja. Suurimmassa osassa 
TE-toimistoja suhdeluku on alle 1. Koko maan suhdeluku on 0,7. 
Varsinais-Suomen TE-toimistossa suhdeluku on 1,9, eli yrittäjyy-
den on katsottu olleen neljän kuukauden työttömyysetuusjakson 
jälkeen lähes kaksi kertaa useammissa tapauksissa päätoimista 
kuin sivutoimista. Toista ääripäätä ratkaisuissa edustavat Etelä- 
Savon ja  Lapin TE-toimistot, joissa suhdeluku on 0,2. Jakauma 
päätoimisen ja sivutoimisen yritystoiminnan välillä ei näytä olevan 
riippuvainen asiakasmäärästä, koska esimerkiksi Keski-Suomen, 

Pää- ja sivutoimisuuden 
arviointi vaihtelee 
TE-toimistoittain.
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Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoissa suhdeluvut 
ovat välillä 0,3–0,5, ja ne ovat työttömyysetuudella aloitetun yritys-
toiminnan suhteen samassa kokoluokassa kuin Varsinais-Suomi. 
Taulukossa esitetty lausuntojen kokonaismäärä vaikuttaa pie-
neltä, koska merkittävältä osalta yritystoiminnan aloittaneista 
puuttuu pää- tai sivu toimisuutta koskeva jatkolausunto URA- 
järjestelmässä.

Tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa 
työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että syitä tilastotietojen risti-
riitaisuuteen tai puutteellisuuteen voi tältä osin olla useita. Jos 
yritys toiminta kestää yli kaksi viikkoa mutta alle neljä kuukautta, 
yritystoimintaa koskevaa työvoimapoliittista lausuntoa ei anneta 
sen jälkeen, kun työttömyysturvalain 2 luvun 5 a §:ssä tarkoitet-
tu neljän kuukauden aika on kulunut. Lisäksi joukossa on hen-
kilöitä, joiden työnhaku on päättynyt ennen neljän kuu kauden 
kulumista. Näistä henkilöistä ei välttämättä annettaisi uusia 
työvoima poliittisia lausuntoja. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
työvoima poliittisia lausuntoja korjataan.

Taulukko 2: Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta koskevien lausuntojen 
kokonaismäärät eri TE-toimistoissa työttömyysetuudella yritystoiminnan 
aloittaneilla neljän kuukauden jakson jälkeen. Lähde: URA-järjestelmä.

TE-toimisto Vuonna 2018 
Päätoiminen

Vuonna 2018 
Sivutoiminen

Vuonna 2019 
Päätoiminen

Vuonna 2019 
Sivutoiminen

Päätoiminen/
sivutoiminen 

suhde vuosina 
2018 ja 2019 

päätöksistä 
yhteensä

Uusimaa 497 359 377 400 1,2

Varsinais-Suomi 144 74 108 61 1,9

Pirkanmaa 100 175 61 141 0,5

Kaakkois-Suomi 55 101 56 65 0,7

Etelä-Savo 16 62 11 50 0,2

Pohjanmaa 32 26 13 30 0,8

Keski-Suomi 54 179 31 115 0,3

Pohjois-Savo 54 61 42 59 0,8

Pohjois-Karjala 26 90 15 67 0,3

Kainuu 7 37 8 18 0,3

Pohjois-Pohjanmaa 85 171 35 134 0,4

Lappi 22 86 15 73 0,2

Satakunta 43 52 17 49 0,6

Häme 78 98 50 87 0,7

Etelä-Pohjanmaa 42 36 14 21 1,0

Yhteensä 1 255 1 607 853 1 370 0,7
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Ongelmia ja puutteita on ollut myös uudistuksen viestinnässä 
asiakkaille

Sekä TE-toimistoihin kohdistetuissa haastatteluissa että kyselyssä 
nostettiin esiin puutteita uudistukseen liittyvässä tiedottamisessa. 
Kyselyssä puutteita ja ongelmia luonnehdittiin muun muassa seu-
raavasti: 

 – Asiakkaille annettava ohjeistus on ollut ristiriitaista. 
 – Tiedottaminen asiakkaille ei ole onnistunut.
 – Asiakkaiden neuvonta on haasteellista, kun joutuu yhdistä-

mään asioita kyseisestä uudistuksesta, starttirahasta, kevyt-
yrittäjyydestä jne.

 – Pää- tai sivutoimisuuden määrittelyn kriteerit eivät ole avoi - 
mesti asiakkaiden saatavilla.

5.3 TE-toimistot katsoivat uudistuksen 
onnistuneen pääosin hyvin

Tarkastuksen perusteella vaikuttaa siltä, että vaikka uudistus on 
siirtänyt arviointia eteenpäin, ei yritystoimintaa aloittava edel-
leenkään tiedä, miten työttömyysturvan käy neljän kuukauden jäl-
keen. Sivu- tai päätoimisuuden arvioinnin perusteena käytettäväl-
le työmäärälle ei ole säädetty rajoja. Työttömyysetuudella aloitettu 
yritystoiminta ei vaikuttaisi olevan suositumpaa ansioturvaa saa-
vien kuin perusturvaa saavien keskuudessa.

Uudistuksen päätavoitteena oli kannustaa työttömiä työn-
hakijoita aloittamaan yritystoiminta. TE-toimistoille suunnatus-
sa kyselyssä suurin osa vastaajista arvioi, että uudistus on kan-
nustanut työttömiä työnhakijoita aloittamaan yritystoiminnan 
( kuvio 22). 

Kuvio 22: TE-toimistojen arvio siitä, miten uudistus onnistui kannustamaan 
yritystoiminnan aloittamiseen. Lähde: kysely TE-toimistoille.

TE-toimistojen arvion 
mukaan uudistus on 
kannustanut työttömiä 
työnhakijoita 
aloittamaan 
yritystoiminnan.
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Tilastoaineiston perusteella työttömyysetuudella aloitettiin 
4 495 yritystä vuonna 2018 ja 5 787 vuonna 2019 (kuvio 23). Perus-
turvalla yritystoiminnan aloittaneiden lukumäärä oli suurem-
pi kuin ansioturvalla aloittaneiden määrä. Työttömyysetuudella 
yritys toiminnan aloittaneiden jakauma ansioturvan ja perusturvan 
suhteen oli kuitenkin lähes samanlainen kuin kaikkien ansio- tai 
perusturvan piirissä olleiden jakauma. 

URA-järjestelmässä ei ollut kirjattu jatkolausuntoa huomatta-
valle osalle työttömyysturvalla yritystoiminnan aloittaneista. Tä-
mä selittänee eron kuvion 23 ja taulukon 2 lukumäärissä. Tarkas-
tuksessa ei voitu selvittää, mistä puute URA-järjestelmän tiedoissa 
johtuu.

Kuvio 23: Yritystoiminnan työttömyysetuudella aloittaneet perus- tai 
ansio turvaa saaneet (Y1 ja Y6 lausunnot yhteen laskettuna). Lähde: URA-
järjestelmä. 

Uudistus madalsi yrityksen aloittamiskynnystä – epävarmuus 
työttömyysturvasta säilyi

Ne kyselyn vastaajat, jotka arvioivat uudistuksen onnistuneen 
hyvin (kuvio 22), perustelivat kantaansa muun muassa sillä, että 
uudistus on madaltanut kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen, 
koska aloittaminen ei enää katkaise työttömyysturvaa heti. Uu-
distus on myös yksinkertaistanut yritystoiminnan aloittamista. 
Osalla työttömistä starttirahan hakijoista on maksuhäiriöitä tai 
muita starttirahan myöntämisen esteitä. Näissä tapauksissa nel-
jän kuukauden jakso on mahdollistanut yritystoiminnan aloitta-
misen. Uudistus sopii hyvin myös toimintaan, jota ei voida tukea 
startti rahalla esimerkiksi alan kilpailutilanteen vuoksi. Uudistus 
on kannustanut aloittamaan yritystoiminnan esimerkiksi tilan-
teissa, joissa henkilö on tullut irtisanotuksi ja saa ansiosidonnaista 
työttömyys etuutta. 
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Uudistuksen onnistumiseen varauksellisesti suhtautuvat nosti-
vat esiin sen, että yritystoiminnan aloittamisen kannustavuutta 
heikentää epävarmuus mahdollisuudesta saada työttömyysetuutta 
neljän kuukauden yrittäjyysjakson päättymisen jälkeen. Neljä 
kuukautta arvioitiin myös olevan liian lyhyt aika yritystoiminnan 
kannattavaan aloittamiseen. 

Uudenmaan ELY-keskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön 
edustajat pitivät uudistuksen perusideaa onnistuneena ja sen on-
nistumisen edellytyksiä hyvinä. Malli tarjoaa vaihtoehdon testa-
ta yritysideaa ilman riskiä tulojen merkittävästä pienenemisestä. 
Malli toimii kohtalaisen hyvin, jos asiakkaalla on hyvät yrittäjä-
valmiudet ja jos aiemmat tehtävät ovat olleet sellaiset, että oman 
yritystoiminnan perustaminen on ainut vaihtoehto nopeaan 
työllistymiseen. Uudistuksen arvioitiin myös parantaneen TE- 
toimistojen edellytyksiä ratkaista yritystoiminnan pää- tai sivu-
toimisuus tavalla, joka perustuu oikeasti siihen, mitä yrityksessä 
on  tapahtunut. 

Kannustavuutta voi 
heikentää epävarmuus 
työttömyysetuuden 
saamisesta neljän 
kuukauden yrittäjyys-
jakson jälkeen.
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6 Onko lykkäysoikeudella 
edellytyksiä toimia välineenä 
ulosoton kannustinloukkujen 
purkamisessa?

Valmisteltaessa ulosoton lykkäysoikeuden uudistusta kohde-
ryhmän rajaus ja vaikutusarvioinnit perustuivat vajavaiseen tieto-
pohjaan, ja ulosoton kannustinloukuista oli vain vähän tutkimus-
ta. Empiirisen tutkimuksen vähäisyyden vuoksi olisi ensisijaisen 
tärkeää seurata ja arvioida uudistuksen vaikutuksia. Ulosotto-
sääntelyn uudistustarpeet on tunnistettu myös nykyisen hallituk-
sen ohjelmassa.

Toistuvaistulon ulosmittauksen lykkäysoikeus pyrittiin suun-
nittelemaan kohderyhmälle helpoksi ja lykkäysoikeuden toden-
taminen yksinkertaiseksi. Tarkastuksen perusteella lykkäys-
hakemukset ovat kuitenkin usein puutteellisia ja hakijoille on 
epäselvää, kuuluvatko he työllistyessään lykkäysoikeuden piiriin. 
Valmistelussa olisi tullut paremmin huomioida toimeenpanon 
asiantuntijoiden näkemykset lykkäysoikeuden sääntelyn yhteen-
sopivuudesta ulosoton toimeenpanon kanssa.

Lykkäysoikeutta on haettu suunnilleen yhtä paljon, kuin mitä 
valmisteluvaiheessa arviointiin. Suuri osa hakemuksista kuitenkin 
hylätään. Vaikuttaa siltä, että velallisten tietämys lykkäysoikeuden 
kriteereistä on puutteellista ja lykkäysoikeuden kriteerit jäävät eri 
syistä täyttymättä. Hylättyjen hakemusten suuren määrän perus-
teella lainsäädännöllä on saavutettu sille asetetut tavoitteet vain 
osittain.

Uudistuksen keskeinen tavoite oli pienentää pitkäaikais-
työttömien velallisten työllistymisen kannustinloukkua. Lykkäys-
oikeus ei kuitenkaan pienennä kannustinloukkua vaan siirtää sitä 
ajallisesti eteenpäin. Tämä aiheuttaa sen, että velan korko kasvat-
taa ulosmitattavaa määrää ja ulosoton kesto pidentyy. Toimivin 
tapa parantaa työllistymisen kannusteita ja pienituloisten velallis-
ten asemaa on kehittää ratkaisuja, jotka nopeuttavat velasta eroon 
pääsemistä28. 
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6.1 Valmistelun tietopohja oli puutteellinen 
ulosoton lykkäysoikeuden uudistuksessa

Valtiontalouden näkökulmasta ulosottojärjestelmä on merkittävä 
kahdesta syystä. Ensinnäkin verojen ja muiden julkis oikeudellisten 
velkojen osuus perintätuloksesta on merkittävä. Vuonna 2019 nä-
mä olivat yhteensä 400 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 35 pro-
senttia perintätuloksesta29. Toisekseen työttömien osuus ulos-
ottovelallista on huomattavasti muuta väestöä suurempi. Ulos-
otossa olleista henkilöistä, sisältäen avoimet ja päättyneet asiat, 
16,7 prosenttia oli työttömiä vuonna 2019. Lisäksi työvoiman ulko-
puolisia, pois lukien eläkeläiset, opiskelijat ja koululaiset, oli 11 
prosenttia.30 Ulosottovelallisten työllisyyden lisääminen parantaa 
ulosoton perintätulosta, kasvattaa valtion verotuloja ja vähentää 
sosiaaliturvamenoja.

Ulosottovelallisten 
työllistyminen parantaa 
ulosoton perintätulosta, 
kasvattaa valtion 
verotuloja ja vähentää 
sosiaaliturvamenoja.

Ulosoton kulku
Ulosotto perustuu keskeisiltä osin ulosottokaareen (705/2007), ja se 
on osa oikeuslaitoksen toimintaa. Ulosoton yksi keskeisistä tehtävistä on 
laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpano, ja tavallisimmin kysymys on 
rahasaatavien perinnästä. Ulosottoa hoitaa ulosottolaitos, joka on oikeus-
ministeriön alainen virasto. 

Pääsääntöisesti ulosottolaitos panee täytäntöön tuomioistuimen pää-
töksellä määrättyjä maksuja. Tietyt julkisoikeudelliset saatavat, kuten 
verot ja sairaanhoitomaksut, voidaan periä ulosotossa ilman tuomio-
istuimen päätöstä. Ulosottolaitoksen tehtäviin kuuluu täytäntöön panossa 
huomioida sekä velkojan oikeus saada maksu että velallisen oikeus 
toimeen tuloon velanmaksun rinnalla. 

Ulosotto alkaa siten, että velkoja hakee ulosottoa Ulosottolaitokselta. 
Velallinen saa tämän jälkeen maksukehotuksen, jonka kautta velalliselle 
annetaan mahdollisuus maksaa koko velkansa suoraan itse eräpäivään 
mennessä. Ulosotto päättyy velallisen maksaessa velkansa eräpäivään 
mennessä. 

Mikäli velallinen ei kykene maksamaan velkasummaa eräpäivään men-
nessä, ulosottoviranomainen selvittää rekisteritiedustelun avulla velalli-
sen varat ja tulot. Jos varat ja tulot eivät riitä velan maksuun yhdellä kertaa 
tai velallinen ei maksa velkaansa eräpäivään mennessä ja velallinen saa 
ulosmittauskelpoista toistuvaistuloa, lähetetään tulon maksajalle maksu-
kielto. Maksukielto tarkoittaa, että ulosottoviranomainen pidättää osan 
tulosta velanmaksuun. Ulosmitattavan tulon määrä säädetään laissa. 
Toistuvaistulon ulosmittaus päättyy, kun koko velka on maksettu. 

Ulosmittauskelpoista toistuvaistuloa ovat palkan lisäksi muun muas-
sa työeläke, ansiosidonnainen työttömyysetuus, sairauspäiväraha ja 
vanhempainraha. Ulosmittauksen ulkopuolelle jätetään muun muassa 
toimeentulotuki ja asumistuki. Osa etuuksista lasketaan mukaan ulos-
mitattavaa määrää määritettäessä, mutta niitä ei voi ulosmitata. Tällaisia 
etuuksia ovat esimerkiksi työmarkkinatuki, peruspäiväraha, takuueläke 
sekä opintoraha. 

Mikäli velallisella ei ole riittävästi ulosmittauskelpoista tuloa eikä 
omaisuutta, päättyy ulosotto varattomuusesteeseen ja asia palautetaan 
velkojalle.
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Lykkäysoikeuden uudistusta valmisteltiin nopealla 
aikataululla ja valmistelun tietopohja oli niukka

Tavoite lisätä työttömien ulosottovelallisten työnteon kannustei-
ta ja parantaa pienituloisten velallisten asemaa kirjattiin vuoden 
2016 budjettiriihessä osaksi työllisyyttä vahvistavia toimen piteitä. 
Lähtö kohdaksi otettiin velalliselle tuloista jäävän suojaosuuden ko-
rottaminen. Valmistelutyöryhmän tehtävänä oli tarkastella suoja-
osan korottamisen ohella myös muita keinoja, joilla tavoite voitai-
siin saavuttaa. Aikataulu oli tiukka: valmistelijoiden tavoitteena oli 
valmistella vuoden 2017 aikana lakiesitys, joka tulisi voimaan 2018 
vuoden alussa. Käytännössä tämä tarkoitti, että työ ryhmällä oli 
noin viisi kuukautta aikaa valmistella säädös muutokset. 

Valmistelun tietopohja koostui Tilastokeskuksen julkisista tilas-
toista, jotka koskivat ulosottovelallisia ja ulosottovirastoa. Tilastot 
käsittivät velkojen määriä, ulosottotulosta, aktiivisessa perinnäs-
sä olevien ulosottovelallisten tuloja ja toistuvaistulosta velkaa 
lyhentävien velallisten määriä. Tarkemmat tiedot uudistuksen 
kohdejoukoksi valitusta pitkäaikaistyöttömien velallisten mää-
rästä tai laajemmin velallisten asemasta ja taustaominaisuuksista 
olisivat vaatineet aineistoa, jossa olisi yhdistetty ulosottoviraston 
ja Tilasto keskuksen rekisteritietoja. Aineiston saaminen olisi val-
mistelijoiden arvion mukaan kestänyt noin 1,5 vuotta, joten sitä ei 
valmisteluaikataulun puitteissa ollut mahdollista saada. 

Valmisteluvaiheessa ei ollut tilastotietoa siitä, kuinka suurta 
 velallisten joukkoa uudistus mahdollisesti koskisi. Asiantuntija- 
arvio lykkäysoikeutta hyödyntävien määrästä oli enintään tuhat 
hen kilöä. Valmisteluryhmällä ei myöskään ollut käytössä tilasto-
tietoa harkinnanvaraisen lykkäyksen aiemmasta käytöstä, koska 
harkinnanvaraisten lykkäysten myöntäminen ei aiemmin rekiste-
röitynyt ulosoton tietojärjestelmään. Uudistuksen jälkeen tiedot 
molemmista lykkäyslajeista on ollut mahdollista saada tieto-
järjestelmistä. 

Jo valmistelun varhaisessa vaiheessa työryhmä hylkäsi suoja-
osuuden noston keinona purkaa kannustinloukkuja ja parantaa 
pienituloisten velallisten asemaa. Valmisteluvaiheen laskelmat 
osoittivat, että suojaosuuden nosto ei pura kannustinongelmaa 
vaan siirtää sen tuloasteikossa ylemmälle tasolle. Lisäksi suoja-
osuuden nosto hyödyttäisi myös suurituloisia velallisia, sillä se 
pienentäisi myös heidän maksuosuuksiaan. Suurituloisille velalli-
sille kohdentuvaa ulosoton helpotusta ei nähty tavoiteltavana 
 seurauksena. 

Työryhmä päätyi ehdottamaan lainsäädännössä jo olleen pal-
kan ulosmittauksen harkinnanvaraisen lykkäysmahdollisuuden 
rinnalle lykkäysoikeutta tiettyjen kriteerien täyttyessä. Lykkäys-
oikeuden enimmäiskestoksi määriteltiin puolet työsuhteen kes-
tosta ja enimmillään kuusi kuukautta. Lykkäysoikeuden saamisen 

Valmisteluvaiheessa ei 
ollut tarkkaa tietoa 
lykkäysoikeutta 
mahdollisesti 
hyödyntävien 
henkilöiden määrästä.

Valmisteluryhmän 
mukaan suojaosuuden 
nosto ei pura kannustin-
ongelmaa vaan siirtää 
sen tuloasteikossa 
ylemmäksi.
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kriteereiksi asetettiin työttömyysetuuden saaminen vähintään 258 
päivän ajalta sekä työllistyminen tulorajaulosmittauksen piiriin. 
Velallinen on tulorajaulosmittauksen piirissä, mikäli hänen netto-
palkkansa ylittää velallisen kuukausittaisen suojaosuuden enin-
tään kaksinkertaisesti. Vuonna 2021 tulorajamittauksen yläraja on 
1 362,6 euroa kuukaudessa velallisella, jolla ei ole huollettavia.

Toistuvaistulon ulosmittaus ja palkan ulosmittauksen aloittamisen 
lykkääminen 

Tulorajaulosmittauksessa velallisen ulosmittauskelpoinen toistuvaisnetto-
tulo (esimerkiksi palkka työstä tai yrittäjätulo) on enintään kaksi kertaa 
velallisen suojaosuuden suuruinen. Ulosmitattava määrä on 2/3 suoja-
osan ylittävästä määrästä.

Mikäli nettotulo on yli kaksi kertaa suojaosuuden mutta alle neljä ker-
taa suojaosuuden suuruinen, ulosmitataan nettotulosta 1/3. Tätä suu-
remmasta nettotulosta ulosmitataan neljän suojaosan verran olevasta 
palkanosasta 1/3 ja tämän ylittävästä määrästä 4/5. Nettotulosta ulos-
mitataan kuitenkin aina enintään puolet.

Velallisella on oikeus saada puolet työsuhteen kestosta tai maksi-
missaan kuuden kuukauden ajan lykkäystä toistuvaistulon ulosmittauk-
seen, jos hän on ennen työllistymistään saanut vähintään 258 päivän 
ajalta työttömyysetuutta ja jos ulosotossa huomioitavat nettoansiot 
ovat tulo rajaulosmittauksen piirissä. Velallisen täytyy hakea lykkäystä. 
Siinä tapauksessa, että ehdot eivät täyty, voi työllistyvä velallinen saada 
harkinnan varaista lykkäystä enintään neljän kuukauden ajalta. Lykkäyksen 
ajalta velallinen ei lyhennä velkaa, mutta se kasvaa korkoa normaalin käy-
tännön mukaisesti. 

Lykkäys voidaan evätä, jos velallinen on saanut jo aiemmin lykkäyksen 
ja uusi lykkäys vaarantaisi olennaisesti hakijan maksunsaantioikeuden.

Lykkäysoikeus ja suojaosuuden nosto eivät pura tehokkaasti 
ulosoton kannustinloukkuja

Tarkastuksen perusteella lykkäysoikeus ei ole tehokas keino lisätä 
ulosottovelallisten työnteon kannusteita. Tutkimustiedon31 perus-
teella myöskään suojaosuuden nosto ei ole hyvä keino purkaa ulos-
oton kannustinloukkuja. 

Ulosottokaaren muutostarpeet sisältyvät myös pääministeri 
Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Tavoitteeksi on asetettu täl-
läkin kerralla velallisen suojaosuuden nosto. Lisäksi hallitus-
ohjelmaan on kirjattu ulosottoon liittyvien maksuhäiriö-
merkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen. Ulosottovelka voi 
vähentää työnteon kannusteita, mutta samalla se voi myös muo-
dostua työn saannin esteeksi. Maksuhäiriömerkintä koskeva uu-
distus on valmistelussa vuonna 2021 ja sillä pyritään helpottamaan 
velasta selviytyneiden työpaikan saantia.

Ulosottokaaren 
muutostarpeet sisältyvät 
myös pääministeri 
Marinin hallituksen 
ohjelmaan.
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Keväällä 2021 julkaistiin VN-TEAS tutkimusraportti32 ulosoton 
kannusteista. Raportin mukaan suojaosuuden nosto vaikuttaisi 
työnteon kannusteisiin hyvin maltillisesti. Laskelmien mukaan 
suojaosuuden noston työllisyysvaikutukset olisivat 300–700 hen-
kilöä vuodessa. Laskelmat ovat epävarmoja, mutta antavat rapor-
tin mukaan hyvän kuvan vaikutuksen suuruusluokasta. Se vastaa 
suunnilleen lykkäysuudistukselle arvioitua työllisyysvaikutusta. 
Suojaosuuden nosto heikentäisi myös ulosoton perintätulosta ja 
tarkoittaisi entistä suuremman osan kohdalla ulosoton päättymis-
tä varattomuusesteeseen. Varattomuuseste aiheuttaa velalliselle 
maksuhäiriömerkinnän, jolla voi olla laajoja elämää hankaloitta-
via vaikutuksia. Maksuhäiriömerkinnän voi saada myös jo ennen 
ulosottoa velkojan hakemana tai pitkään kestäneen ulosoton seu-
rauksena.

6.2 Ulosmittauksen lykkäysoikeus on 
osoittautunut vaikeaksi käytännössä 

Toistuvaistulon ulosmittauksen lykkäämisen oikeus rajattiin 
koskemaan velallisia, jotka olivat saaneet vähintään 258 päivää 
työttömyys etuutta ja jotka työllistyessään tulevat tulorajaulos-
mittauksen piiriin. Uudistus säädettiin tarkkarajaisesti, jotta oi-
keuden myöntämisessä olisi mahdollisimman vähän harkintaa ja 
jotta kyse olisi selkeästä oikeudesta lykkäykseen. 

Työttömyyspäivien rajauksella haluttiin varmistaa, ettei oikeu-
den todistamisesta syntyisi mahdollista byrokratialoukkua; velalli-
sen olisi helppo todistaa oikeutensa pyytämällä etuuspäivistä 
 tositteet joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Etuuspäiviin perus-
tuvaa rajausta voi pitää kuitenkin osittain ongelmallisena. Oikeu-
den ulkopuolelle jäivät pitkään työttömänä olleet velalliset, joilla 
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen esimerkiksi työvoima-
poliittisesti moitittavan toiminnan seurauksena tai koska he ovat 
alle 25-vuotiaita ja vailla toisen asteen koulutusta. Tulorajaulos-
mittauksen rajausta perusteltiin sillä, että se kohdistuu pieni-
tuloisiin velallisiin sekä sillä, että ulosoton tietojärjestelmästä saa-
tujen aktiivisessa ulosotossa olevien velallisten tulotietojen 
mukaan suuri osa velallisista sijoittui tulorajaulosmittauksen 
 piirin. 

Lykkäysoikeuden 
kriteereillä haluttiin 
varmistaa, ettei 
hakemisesta 
muodostuisi mahdollista 
byrokratialoukkua.
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Lykkäysoikeuden saamisen kriteerien täyttäminen on 
käytännössä vaikeaa

Tarkastuksessa kohdennettiin kysely ulosottotarkastajille ja -yli-
tarkastajille. Kyselyn avovastauksissa lykkäysoikeuden rajaamista 
vain tulorajaulosmittauksen piiriin pidettiin haastavana. Lykkäys-
tä hakevan voi olla vaikea ennakoida työllistymisen jälkeistä netto-
palkkaansa. Ennakointia vaikeuttaa erilaisten etuuksien vaikutus 
nettotulon yhteismäärään. Osa etuustuloista on ulosottokelpoista, 
osa huomioidaan laskennassa mutta ei ulosmitata, ja osa etuuksis-
ta on kokonaan tulopohjalaskennan ja ulosmittauksen ulko-
puolella. Käytännössä oikeus lykkäykseen selviää vasta ensimmäi-
sen palkan maksun yhteydessä. 

Vastausten mukaan osalla hakijoista työllistymisen ehdot eivät 
vastaa sääntelyssä määriteltyä tilannetta. Velallisen saamat työt 
voivat olla hyvin lyhytkestoisia keikkatöitä. Lyhyet työsuhteet ja 
työttömyysjaksot voivat myös vuorotella, jolloin oikeutta lykkäyk-
seen ei muodostu. Vastauksissa mainittiin myös, ettei työttömyys-
etuusehto täyty esimerkiksi tilanteissa, joissa tosiasiasiallisesti 
työtön velallinen saa esimerkiksi kuntoutus- tai sairaspäivärahaa 
tai toimeentulotukea työttömyysetuuden sijaan. Kyselyn vastauk-
sissa korostui myös se, että lykkäyshakemukset ovat puutteellisia 
ja velalliset tietämättömiä lykkäyksen saamisen ehdoista. 

Velalliset ilmoittavat työllistymisestä harvoin ulosottoon

Kyselyn vastauksien ja ulosottoylitarkastajien haastatteluiden pe-
rusteella keskeinen ongelma lykkäysoikeuden toimeenpanossa on, 
että harva velallinen ilmoittaa työllistymisestään ulosottoon. Täl-
löin tieto työllistymisestä tulee ulosottoon myöhässä ja lykkäyk-
seen ei muodostu oikeutta. Käytännössä velallinen on kuitenkin jo 
saanut lykkäyksen, kun tieto työllistymisestä on tullut ulosottoon 
viiveellä.

Toinen keskeinen käytännön ongelma on, että ulosotto voi 
päättyä työttömän velallisen tapauksessa varattomuusesteeseen. 
Mikäli ulosotto on päättynyt varattomuusesteeseen, ei henkilö 
voi ilmoittaa työllistymisestään ulosottoon ja aloittaa velan lyhen-
nystä tai hakea lykkäystä. Henkilö voi aloittaa velan lyhentämisen 
ulosotossa, jos velka haetaan uudestaan ulosmittavaksi. Velallinen 
ei kuitenkaan ole enää välttämättä oikeutettu lykkäykseen, mikäli 
hän on työllistynyt ennen kuin velka haetaan ulosmitattavaksi uu-
destaan. Tässäkin tapauksessa velallinen saa kuitenkin käytännös-
sä automaattisen lykkäyksen ulosmittaukseen. Ulosottoasioiden 
kestot ennen varattomuusesteeseen päättymistä ja toistuvaistulon 
ulosmittauksen alkamisen käytännön prosessi olisi pitänyt huo-
mioida paremmin lain valmisteluvaiheessa. 

Ennakointia vaikeuttaa 
eri etuuksien vaikutukset 
nettotulon yhteis-
määrään.



71

6.3 Lykkäysoikeudella ei ole saavutettu kaikkia 
sille asetettuja tavoitteita

Ulosottovelalliset eroavat monilta taustaominaisuuksiltaan muus-
ta väestöstä. 25–64-vuotiaat, joilla oli ulosmitattavaa velkaa vuo-
den 2018 aikana, olivat muuta väestöä todennäköisemmin per-
heettömiä, asuivat vuokralla, ansaitsivat vähemmän ja olivat 
matalammin koulutettuja. Vuoden lopussa velallisten työttömyys 
oli 12 prosenttia korkeampi verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole 
ulosotossa. Ero työttömyydessä selittyy suurelta osin koulutus-
eroilla. Ulosottovelallisista suurempi osuus oli myös työvoiman 
ulko puolella verrattuna muuhun väestöön.33

Näiden tietojen perusteella pyrkimykset lisätä työttömien ve-
lallisten työnteon kannustimia olivat perusteltuja. Lykkäysoikeus-
uudistus ei tarkastuksen perusteella kuitenkaan vaikuta tehok-
kaalta keinolta saavuttaa tavoite.

Hylättyjen lykkäyshakemusten osuus on suuri 

Kuviosta 24 havaitaan, että uudistuksen mukaisia lykkäyksiä 
on haettu vuosittain 227–731 kertaa vuosina 2018–2020. Tuona 
aika na hakemusmäärät ovat vuosittain kasvaneet. Hakemusten 
hyväksymis määristä ja -prosentista huomataan, että hakemusista 
27–44 prosenttia hylätään. Hylättyjen hakemusten osuus on myös 
kasvanut tarkastelujaksolla vuosittain. Hyväksyttyjä lykkäys-
hakemuksia on vuosittain vain 165–408 kappaletta. 

Kuvio 24: Lykkäysoikeutta hakeneet ja lykkäysoikeuden saaneet vuosina 
2018–2020 ratkaistuista hakemuksista. Lähde: Uljas-rekisteri.
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Kuviosta 25 havaitaan, että myös harkinnanvaraisten lykkäys-
ten hakemusmäärät ovat kasvaneet vuosien 2018 ja 2020 välillä. 
Harkinnanvaraisten lykkäyshakemusten hylkäysprosentti on kas-
vanut samalla ajanjaksolla 48 prosentista 71 prosenttiin. 

Kuvio 25: Harkinnanvaraista lykkäystä hakeneet ja harkinnanvaraisen 
lykkäyksen saaneet vuosina 2018–2020 ratkaistuista hakemuksista.  
Lähde Uljas-rekisteri.

Hakija ilmoittaa hakemuksessaan haetun lykkäyksen pituuden, 
kirjaa perustelut lykkäykselle sekä toimittaa tarvittavat liitteet. 
Hakija ei määrittele itse hakemustaan harkinnanvaraiseen tai 
lykkäys oikeuden piiriin kuuluvaksi, vaan määrittelyn tekee 
ulosotto tarkastaja. Uudistuksen mukaisten lykkäyshakemusten 
hylkäykset eivät siis selity sillä, että hakija olisi hakenut väärää lyk-
käystä.

Myönnettyjen uudistuksen mukaisten lykkäysoikeuksien mää-
rä vajaasta parista sadasta noin neljäänsataan vuodessa vastaa 
valmistelu työryhmän arviota maksimissaan tuhannesta työllis-
tyjästä. Kuitenkin erityisesti lykkäysoikeuden piiriin kuuluvien ve-
lallisten hakemusten suuri hylkäysmäärä asettaa kyseen alaiseksi 
sen, toimiiko lykkäysuudistus tällaisenaan toivotulla tavalla. 

Uudistuksen mukaisten 
lykkäyshakemusten 
hylkäykset eivät selity 
sillä, että hakija olisi 
hakenut väärää 
lykkäystä.
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Työllistyminen
osa-aikatyöhön

tai 
kokoaikatyöhön

Työmarkkinatuki

Ansiot työttömänä: 

Työmarkkinatuki 726 € 
Asumistuki 417 €
Toimeentulotuki 209 €
 
Käytettävissä olevat
tulot ennen ulosottoa 1 254 €

Ulosmitattava määrä 0 €

Käytettävissä olevat tulot
ulosmittauksen jälkeen 1 254 €

Ansiot kokoaikatyössä: 

Bruttopalkka 1 500 €
Asumistuki 251 €
 
Käytettävissä olevat 
tulot ennen ulosottoa 1 594 €

Ulosmitattava määrä -441 €

Käytettävissä olevat tulot
ulosmittauksen jälkeen 1 153 €

32-vuotias Juho on  
jäänyt työttömäksi ja  
saa työmarkkinatukea. 
Hän asuu Helsingissä  
vuokra-asunnossa, jonka 
vuokra on 750 euroa  
kuukaudessa.

Ansiot kokoaikatyössä: 

Bruttopalkka 1 500 €
Asumistuki 251 €
 
Käytettävissä olevat 
tulot ennen ulosottoa 1 594 €

Ulosmitattava määrä -441 €

Käytettävissä olevat tulot
ulosmittauksen jälkeen 1 153 €

Ansiot osa-aikatyössä: 

Bruttopalkka 500 €
Työmarkkinatuki 626 €
Asumistuki 376 €
Toimeentulotuki 34 €
 
Käytettävissä olevat 
tulot ennen ulosottoa 1 404 €

Ulosmitattava määrä -208 €

Käytettävissä olevat tulot
ulosmittauksen jälkeen 1 196 €

Ansiosidonnainen
työttömyysturva

32-vuotias Heikki on  
jäänyt työttömäksi ja 
saa ansiosidonnaista 
työttömyysturvaa.  
Hän asuu Helsingissä  
vuokra-asunnossa, jonka 
vuokra on 750 euroa  
kuukaudessa. 

Ansiot työttömänä: 

Ansiosidonnainen  
työttömyysturva 1 260 € 
Asumistuki 231 €
 
Käytettävissä olevat
Tulot ennen ulosottoa 1 267 €

Ulosmitattava määrä -236 €

Käytettävissä olevat tulot
ulosmittauksen jälkeen 1 030 €

Ansiot osa-aikatyössä: 

Bruttopalkka 500 €
Ansiosidonnainen  
työttömyysturva 1 160 €
Asumistuki 197 €
 
Käytettävissä olevat 
tulot ennen ulosottoa 1 584 €

*Ulosmitattava määrä -462 €

Käytettävissä olevat tulot
ulosmittauksen jälkeen 1 122 €
*ei tulorajaulosmittauksen piirissä

Kuvio 26: Käytettävissä olevien tulojen muutos, kun henkilö työllistyy 
osa- tai kokoaikaiseen työhön tulorajaulosmittauksen piirissä ollessaan 
ansiosidonnaisella työttömyysturvalla ja työmarkkinatuella.  
Lähde: SISU-malli ja VTV:n laskelmat.
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Ulosotto aiheuttaa kannustinloukkuja, mutta niiden 
purkaminen on vaikeaa

Valmistelutyöryhmän tehtävänannon mukaista ulosoton kannus-
tinloukkujen purkamista hankaloitti se, että ulosotto velallisista 
sekä heidän reagoinnistaan taloudellisiin kannusteisiin ei ollut 
saatavilla empiiristä tutkimustietoa. Lisäksi ulosottovelka eroaa 
työnteon kannusteiden näkökulmasta selkeästi verotuksesta ja 
sosiaaliturvasta. Velka ei ole pysyvä tila ja velasta eroon pääsy on 
velalliselle itselleen hyödyllistä myös muista kuin taloudellisista 
syistä. 

Ulosmittauksen lykkäysuudistus parantaa työttömien kannus-
teita lykkäyksen ajaksi merkittävästi verrattuna tilanteeseen ilman 
lykkäystä. Kuitenkin lykkäyksen päätyttyä kannusteet palaavat 
kuvion 26 mukaisesti takaisin huonolle tasolle sekä ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan että työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 
tapauksessa. Lykkäys ei pura kannustinloukkua vaan siirtää sitä 
myöhemmäksi.

Toistuvaistulon ulosmittauksen lykkäys kasvattaa myös ulos-
ottovelallisuuden kestoa ja kertyvien korkojen kautta ulosottoon 
maksettavaa rahamäärää. Lykkäysoikeus on harkinnanvaraisen 
lykkäyksen tavoin velalliselle vapaaehtoinen, joten velallinen voi 
oman harkintansa mukaan työllistyttyään aloittaa heti velan ly-
hentämisen toistuvaistulostaan. Uusimman tutkimustiedon34 va-
lossa valinta pyrkiä velasta eroon mahdollisimman nopeasti on 
kannusteiden kannalta paras ratkaisu, ja toimivin tapa lisätä työn-
teon kannusteita on kehittää ratkaisuja, jotka nopeuttavat velasta 
eroon pääsemistä. 
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Liite: Miten tarkastettiin

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoi-
tuksia niihin liittyy. 

Tarkastuksen tarkoitus ja tavoite
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko valtiovarainministeriön (VM), oikeus-
ministeriön (OM), sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeino ministeriön 
(TEM) hallinnonaloilla valmistellut lainsäädäntötoimet lisänneet työnteon ja erityi-
sesti epä tyypillisen työn vastaanottamisen kannusteita ja ovatko ne purkaneet eri-
laisia  kannustin-, byrokratia- ja informaatioloukkuja. Asiaa tarkasteltiin neljän osa-
kokonaisuuden avulla: 

 – työtulojen ja työttömyysetuuksien verotuksen erot, 
 – työttömyysetuuksien sovitteluperusteen muutos ansaintaperusteisesta maksu-

perusteiseksi, 
 – yritystoiminnan aloittavien työttömien työnhakijoiden työttömyysetuusoikeuden 

muutos, 
 – pitkäaikaistyöttömien ulosottovelallisten palkan ulosmittauksen aloittamisen 

lykkäys oikeus. 

Tarkastuksessa arvioitiin lainsäädäntötoimien valmistelua, toimeenpanoa ja mahdolli-
suuksien mukaan vaikutuksia. 

Tarkastuksen tulokset tuottavat tietoa eduskunnalle, tarkastuksen kohteille ja erityi-
sesti sosiaaliturvauudistusta valmistelevalle parlamentaariselle komitealle erilaisista 
työnteon kannustimista ja kannustin-, byrokratia- ja informaatioloukuista työn vastaan-
ottamisen, työttömänä työnhakijana aloitetun yritystoiminnan aloittamisen sekä työ-
tulojen ja työttömyysturvan yhteensovittamisen näkökulmista. 

Tarkastuksen kohde
Tarkastuksen kohteita olivat tuloverotuksen osalta valtiovarainministeriö, työttömyys-
turvalainsäädäntöön tehtyjen uudistusten osalta työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- 
ja terveysministeriö sekä ulosottokaareen tehdyn uudistuksen osalta oikeusministeriö. 
Tarkastus kertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöltä, sosiaali- 
ja terveysministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä ja oikeusministeriöltä, jotka kaikki 
antoivat lausunnon.

Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laa-
dittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta. 



76

Tarkastuksen kysymykset ja kriteerit
Tarkastusasetelma muodostui neljästä tarkastuskysymyksestä. 

Tarkastuskysymys 1: Onko etuuksien ja työtulojen verotuksen eroilla edellytykset toimia 
tehokkaana kannustimena työn tarjonnan lisäämiseksi?

Kriteerit: 
 – Työtulojen verotus kannustaa työn vastaanottamiseen (Hallituksen esitys edus kunnalle 
valtion talousarvioksi vuodelle 2009 ja vuodelle 2015, pääministeri Vanhasen II, pää-
ministeri Kataisen ja pääministeri Sipilän hallitusohjelmat). 

Tarkastuskysymys 2: Onko soviteltujen työttömyysetuuksien uudistus pienentänyt työ-
tulojen ja työttömyysetuuksien yhteensovittamisen byrokratialoukkua?

Kriteerit: 
 – Sovitellun työttömyysetuuden hakemiseen ja toimeenpanoon liittyvä byrokratia on 
 vähentynyt (HE 220/2018).

Tarkastuskysymys 3: Onko itsensä työllistämisen ja yritystoiminnan aloittamisen kan-
nusteiden lisäämiseen tähdännyt uudistus edistänyt työttömien työnhakijoiden yritys-
toiminnan aloittamista?

Kriteerit:
 – Oikeus työttömyysturvaan ensimmäisen neljän yrittäjyyskuukauden aikana on lisännyt 
työttömien työnhakijoiden yritystoiminnan aloittamisen kannusteita (HE 121/2017).

Tarkastuskysymys 4: Onko ulosottokaareen tehdyllä uudistuksella saavutettu sille asetet-
tuja tavoitteita?

Kriteerit:
 – Pitkäaikaistyöttömille tarjottu mahdollisuus lykätä palkan ulosmittauksen aloittamis-
ta enintään kuudella kuukaudella työnteon aloittamisesta on purkanut ulosotto kaareen 
liittyviä kannustinloukkuja osana työllisyyttä lisäävistä toimista (Hallituksen päätös, 
1.9.2016).

Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa kuultiin valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja 
terveys ministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä ja oikeusministeriötä. Kuuleminen ei 
antanut aihetta muuttaa tarkastusasetelmaa eikä kriteerejä. 
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Tarkastuksen aineistot ja menetelmät
Tarkastuksen aineistot ja niiden analysointiin käytetyt menetelmät on kuvattu alla 
tarkastus kysymyksittäin: 

Tarkastuskysymys 1: Onko etuuksien ja työtulojen verotuksen eroilla edellytykset toimia 
tehokkaana kannustimena työn tarjonnan lisäämiseksi? 

 – Aineistot: Lainsäädännön valmisteluasiakirjat, VM:n haastattelut, SISU-mikro-
simulointi mallilla tehdyt esimerkkilaskelmat. Taloudellisia kannusteita koskevat kysy-
mykset toteutettiin osana Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta. Kysymykset sisältyi-
vät vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen aineistokeruuseen. Kysymykset olivat: 
1. Tiesitkö, että työtulojen verotus on kevyempää kuin työttömyysturvan verotus? 
2.  Vaikuttaako työtulojen kevyempi verotus verrattuna työttömyysturvaan siihen, kuin-
ka halukas olet vastaanottamaan työtä? 3. Vaikuttaako etuuksien mahdollinen pienene-
minen tai menettäminen siihen, kuinka halukas olet vastaanottamaan työtä? 4. Kuinka 
tarkkaan pystyt laskemaan työllistymisen vaikutukset käteen jääviin tuloihisi? Kysy-
mykset kohdistettiin 20–64-vuotiaille, 14 087 henkilölle. Vastaajat jakautuivat työvoima-
tutkimuksessa käytettyjen työmarkkina-aseman määritelmien mukaan seuraavasti: työl-
lisiä 11 281, työttömiä 760 ja työvoimaan kuulumattomia 2 046. Tutkimuksen otoksen 
perusteella vastauksista estimoitiin jakaumat väestötasolle, jolloin kohderyhmien koot 
työmarkkina- aseman mukaan jakautuvat seuraavasti:

 – Menetelmät: Laadullinen sisällönanalyysi, kuvaileva määrällinen analyysi, SISU-malli. 

Tarkastuskysymys 2: Onko soviteltujen työttömyysetuuksien uudistus pienentänyt työ-
tulojen ja työttömyysetuuksien yhteensovittamisen byrokratialoukkua?

 – Aineistot: Valmisteluvaiheen dokumenttiaineisto, STM:n, Työttömyyskassojen yhteis-
järjestön (TYJ), Yleisen työttömyyskassan (YTK) ja Kelan haastattelut (n = 4), TYJ:ltä 
ja YTK:lta saatu toimeenpanoa koskeva kirjallinen aineisto, Kelalta saatu toimeen panoa 
kuvaava tilastomateriaali, seitsemän työttömyyskassan käsittelijöille kohdennettu ky-
sely (n = 213/397, vastausprosentti 54), YTK:n toimittama maksatusrekisteristä laadittu 
tilastoaineisto, Kelan tietopalveluilta hankittu työttömyysetuuksien ja perustoimeen-
tulotuen rekisteriaineistoista laadittu tilastoaineisto. 

 – Menetelmät: Laadullinen sisällönanalyysi, kuvaileva määrällinen analyysi (frekvenssi-
jakauma, keskiarvo, mediaani, ristiintaulukointi), aikasarja-analyysi. 

Työmarkkina-asema Kaikki yhteensä Työttömyysturvaa saavat

Työllinen 2 405 514 121 725

Työtön 200 638 127 955

Työvoiman ulkopuolinen 511 132 107 843

Yhteensä 3 117 284 357 523
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Tarkastuskysymys 3: Onko itsensä työllistämisen ja yritystoiminnan aloittamisen kan-
nusteiden lisäämiseen tähdännyt uudistus edistänyt työttömien työnhakijoiden yritys-
toiminnan aloittamista?

 – Aineistot: Valmisteluvaiheen dokumenttiaineisto, TEMin, Uudenmaan ELY- keskuksen 
ja kolmen TE-toimiston edustajien haastattelut (n = 5), Uudenmaan ELY- keskukselta ja 
TEMiltä saatu kirjallinen aineisto, kaikille TE-toimistoille kohdennettu kysely (n = 15/15, 
vastausprosentti 100), Tilastokeskuksen työnvälitysaineiston työnhakija ja työnhaku 
-osa-aineistot (tutkijapalveluiden etäkäyttöyhteydellä).

 – Menetelmät: Laadullinen sisällönanalyysi, kuvaileva määrällinen analyysi, aika sarja-
analyysi.

Tarkastuskysymys 4: Onko ulosottokaareen tehdyllä uudistuksella saavutettu sille asetet-
tuja tavoitteita?

 – Aineistot: Valmisteluvaiheen dokumenttiaineisto, oikeusministeriön, valtiovarain-
ministeriön ja ulosottoylitarkastajien haastattelut (n = 3), ulosottojärjestelmästä tuo-
tettu tilastomateriaali, valtakunnallinen kysely ulosottotarkastajille ja -ylitarkastajille 
(n = 141/523, vastausprosentti 27), Uljas-tietojärjestelmän tiedot lykkäys hakemuksista 
ja -päätöksistä. 

 – Menetelmät: Laadullinen sisällönanalyysi, kuvaileva määrällinen analyysi.

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus alkoi 5.10.2020 ja päättyi 4.11.2021. Tiedonhankinta toteutettiin lokakuun 2020 
ja elokuun 2021 välisenä aikana. 

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät ylitarkastaja Antti Halmetoja, johtava tuloksellisuustarkastaja  Sanni 
Hellman, ylitarkastaja Pälvi Polojärvi, johtava tuloksellisuustarkastaja Hannu Tervo ja 
projektiassistentti Pauliina Hakkarainen. Projektipäällikkönä toimi Antti Halmetoja ja 
tarkastusprojektin omistajana johtaja Anna-Liisa Pasanen. 

Tiedonmuodostuksessa tehtiin yhteistyötä Tilastokeskuksen, Kelan, Työttömyys-
kassojen yhteisjärjestön ja Yleisen työttömyyskassan kanssa. Aineistoja hankittiin osto-
palveluna Kelasta ja Tilastokeskuksesta. Osana tarkastuksen laadunvalvontaa  VTV:n 
tieteellisen neuvoston jäsen työelämäprofessori Olli Kangas esitti kommenttinsa 
kertomus luonnokseen. 
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Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset
Tarkastuksessa tehtiin SISU-mikrosimulaatiomallilla laskelmia esimerkkikotitalouksien 
verotuksen ja etuuksien tasosta voimassa olevan lainsäädännön mukaan. 

Laskelmat esimerkkitapauksista ovat pelkistettyjä, eikä niissä oteta huomioon  yksilö- 
ja kotitalouskohtaisia kustannuksia, jotka vaikuttavat verojen ja etuuksien määrään. Täl-
lä menettelyllä pyritään hahmottamaan järjestelmää kokonaisuutena keski määräisistä 
tapauk sista eikä niinkään poikkeavista tilanteista käsin. Niillä pyritään havainnollista-
maan, millaisia vaikutuksia yksilöiden ja kotitalouksien valinnoilla on käytettävissä ole-
viin tuloihin, ja kuvaamaan järjestelmän rakennetta. Lisäksi laskelmilla havainnolliste-
taan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseen ja miten. Tarkastelussa 
tuodaan esille erilaisia kotitalouksia ja tilanteita. Siinä ei kuitenkaan arvioida, miten suur-
ta kohdejoukkoa kukin esimerkkitapaus edustaa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen toisen vuosineljänneksen aineistokeruussa 
kerättyjä vastauksia kannustimia koskeviin kysymyksiin on esitetty yksinkertaisina työ-
markkina-asemaan perustuvina jakaumina. Tarkempia analyyseja kyselyn tuloksista ei 
voitu toteuttaa, koska vastaukset olivat osa laajempaa aineistoa ja käytettävissä vasta tar-
kastuksen jälkeen.



80

Viitteet

1 Ks. esim. Kotamäki, M. (2014) Työllistymisveroasteet Suomessa. Keskustelualoite 
1/2014. Valtionvarainministeriö.; Kotamäki, M. & Kärkkäinen, O. (2014) Työllisyys 
kasvaa, työnteko vähenee? Työnteon kannustimet ja suojaosareformin vaikutus. Työ-
poliittinen aikakauskirja 4/2014.; Viitamäki, H. (2015) Työnteon kannustimet – mitä 
jää käteen? VATT muistiot 50.; Kyyrä, T., Pesola, H., Rissanen, A. (2017) Unemplo-
yment insurance in Finland: A review of recent changes and empirical evidence on 
behavioral responses. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. VATT Research reports 
184/2017.

2 Kotamäki, M. (2014) Työllistymisveroasteet Suomessa. Keskustelualoite 1/2014. 
 Valtiovarainministeriö.

3 Harju, J., Kanninen, O., Karhunen, H., Kosonen, T., Matikka, T., Verho, J. (2019) 
Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta.  
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2019.

4 Emt.
5 Emt.
6 Hannikainen-Ingman, K., Hiilamo, H., Honkanen, P., Kuivalainen, S., Moisio, P. (2012) 

Perus- ja vähimmäisturvan yleisyys ja päällekkäisyys 2000–2009. Nettityö papereita 
33/2012. Kela.

7 Harju, J., Kanninen, O., Karhunen, H., Kosonen, T., Matikka, T., Verho, J. (2019) 
Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta. 
 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2019.

8 Ks. esim. Isotalo, E., Kanninen, O., Karhunen, H., Maczulskij, T., Ravaska, T. (2021) 
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-
toiminnan julkaisusarja 40/2021.

9 Ks. esim. Koistinen & Asplund (2014) Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille?  Katsaus 
erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin. Työ- ja elinkeino-
ministeriön julkaisuja 22/2014. 

10 https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/
palkan-el%C3%A4kkeen-ja-etuuden-veroprosentit/ 9.6.2021.

11 Matikka Tuomas, Harju Jarkko ja Kosonen Tuomas (2016), Tuloverotuksen  vaikutus 
työn tarjontaan. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu sarja 5/2016. 

12 Verohallinnon tilastotietokanta. http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/.
13 https://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/meta.html.
14 Ks. esim. Koistinen & Asplund (2014) Onko työmarkkinoilla tilaa kaikille?  Katsaus 

erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin. Työ- ja elinkeino-
ministeriön julkaisuja 22/2014.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/palkan-el%C3%A4kkee
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/palkan-el%C3%A4kkee
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/
https://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/meta.html


81

15 Kuivalainen, Susan (2013) Toimeentulotuen muuttunut asema. Teoksessa (toim.) 
Kuivalainen, Susan ”Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen 
 asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä.” THL – Raportti 9/2013.

16 Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2019. Finanssivalvonta ja Kela. https://helda.hel-
sinki.fi/bitstream/handle/10138/322120/Tilasto_Suomen_tyottomyysturvasta_2019.
pdf?sequence=7&isAllowed=y.

17 HE 121/2017 vp. 
18 Selvitys työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen yrit-

täjyyden välimaastossa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työelämä 40/2016.
19 HE 121/2017 vp.
20 Emt.
21 Emt.
22 Emt.
23 Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturva-

järjestelmän toimeenpanossa (TEM/2390/03.01.04/2017); kumottu 20.12.2018 anne-
tulla ohjeella TEM/2414/03.01.04/2018.

24 Alkava yritystoiminta ja omassa työssä työllistyminen (voimassa 1.1.2018 alkaen).
25 VTV:n kysely TE-toimistoille.
26 Hallituksen esitys (HE 65/2021 vp.) eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja 

 ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta.
27 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan johtajan sähköposti.
28 Isotalo, E., Kanninen, O., Karhunen, H., Maczulskij, T., Ravaska, T. (2021) Ulosotto-

velka, sosiaaliturva ja työn tarjonta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 40/2021.

29 Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2019. Julkaisu 2020:1.
30 https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__uloa/statfin_uloa_

pxt_11q7.px/table/tableViewLayout1/.
31 Isotalo, E., Kanninen, O., Karhunen, H., Maczulskij, T., Ravaska, T. (2021) Ulosotto-

velka, sosiaaliturva ja työn tarjonta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 40/2021.

32 Emt.
33 Emt.
34 Emt.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/322120/Tilasto_Suomen_tyottomyysturvasta_2019.pdf?s
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/322120/Tilasto_Suomen_tyottomyysturvasta_2019.pdf?s
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/322120/Tilasto_Suomen_tyottomyysturvasta_2019.pdf?s
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__uloa/statfin_uloa_pxt_11q7.px/table/tabl
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__uloa/statfin_uloa_pxt_11q7.px/table/tabl


VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO (VTV) 
PORKKALANKATU 1, PL 1119, 00101 HELSINKI 

puh. 09 4321 | www.vtv.fi | @VTV_fi 


	Tarkastusviraston kannanotot
	1	Mitä tarkastettiin
	2	Yhteenveto tarkastuksen kannustinloukkuja koskevista päätelmistä
	3	Onko työttömyysturvan ja työtulojen verotuksen erolla edellytykset toimia tehokkaana työnteon kannustimena?
	3.1	Ansiotuloverotus on osa työnteon kannustimien monimutkaista kokonaisuutta
	3.2		Työtulovähennyksen enimmäismäärää on kasvatettu vuosittain
	3.3	Verotuksen kannusteita ei tunneta kovin hyvin 
	3.4	Työllistymisen vaikutukset verotukseen voivat realisoitua työllistyneelle viiveellä

	4	Onko työttömyysetuuden sovittelun uudistus helpottanut työttömyysetuuden ja ansiotulojen yhteensovittamista? 
	4.1		Lainvalmistelu perustui oletukseen maksuviiveistä ja niiden aiheuttamasta byrokratialoukusta
	4.2	Työttömyysetuuksien sovittelun viiveet ovat vähentyneet
	4.3	Maksuperusteisuus on sujuvoittanut sovittelun toimeenpanoa

	5	Onko työttömien työnhakijoiden yritystoiminnan aloittamiseen kannustanut uudistus saavuttanut tavoitteensa?
	5.1	Työttömyysturvalain uudistukselle oli tarve, valmistelu sujui tavanomaisesti 
	5.2	Uudistuksen toimeenpano ei ole sujunut ongelmitta 
	5.3	TE-toimistot katsoivat uudistuksen onnistuneen pääosin hyvin

	6	Onko lykkäysoikeudella edellytyksiä toimia välineenä ulosoton kannustinloukkujen purkamisessa?
	6.1	Valmistelun tietopohja oli puutteellinen ulosoton lykkäysoikeuden uudistuksessa
	6.2	Ulosmittauksen lykkäysoikeus on osoittautunut vaikeaksi käytännössä 
	6.3	Lykkäysoikeudella ei ole saavutettu kaikkia sille asetettuja tavoitteita

	Liite: Miten tarkastettiin
	Viitteet

