
Akava ry Lausunto  1 (2) 
 
  Dnro 078/62/2017 
Katja Veirto 12.6.2017 
 
 
 

Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 
00520 Helsinki www.akava.fi 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
kirjaamo@stm.fi 
marjaana.maisonlahti@stm.fi 
 
 
 
 
 
Lausuntopyyntönne 10.5.2017/Dnro STM/1919/2017 
 

Luonnos HE laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 

Luonnoksessa esitetyillä muutoksilla muutettaisiin työttömyysturvalakia 
siten, että työttömyysetuus maksettaisiin alennettuna 65 
työttömyysetuuden maksupäivän ajalta, jos henkilö ei 65 edeltävän 
maksupäivän aikana ole täyttänyt esityksessä määriteltyjä aktiivisuuden 
elementtejä. Lisäksi ehdotetaan, että työttömyysturvan 
omavastuupäivien lukumäärä vähennetään seitsemästä viiteen.   

Esityksen vaikutusarvioinneissa vaikutuksissa kansalaisiin on todettu, 
että työnhakijan oman aktiivisuuden lisäksi mahdollisuuksiin säilyttää 
päivärahan taso vaikuttaa tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja niiden 
laatu. Lisäksi TE-toimistoilla on erilaiset mahdollisuudet tarjota 
työllistymistä edistäviä palveluita eri puolilla maata. Yleisesti ottaen 
korkeasti koulutettujen töissä on vähemmän mahdollisuuksia saada 
lyhytkestoisia työpätkiä, joilla vaadittu aktiivisuus saavutetaan. 
Myöskään subjektiivista oikeutta saada palveluita ei ole. Työnhakijalle 
voi siis olla vaikea täyttää kriteerit, vaikka hän hakee aktiivisesti työtä. 
Vaikutusarvioinneissa tulisi kuvata tarkemmin alueellisia ja 
koulutusaloittaisia eroja siinä, kuinka malli tulee vaikuttamaan 
työnhakijoihin.  

Akava arvioi, että toimeenpanossa tulee olemaan ongelmakohtina 
seuraavia asioita: 

 neljän peräkkäisen viikon sisältyminen 65 maksupäivän 
tarkastelujaksolle ja tarkastelujakson rajan yli  

 uuden 65 maksupäivän jakson alkaminen 

 yrittäjätoiminnan osalta riittävän ansaintaehdon määrittely ja mitä 
sillä tarkoitetaan tarkemmin; yrityksestä nostettua palkkaa, 
liikevaihtoa vai jotakin muuta 

 voimaantulo tarkastelujakson alkamisessa. 
 
Näitä edellä mainittuja asioita tulisi vielä tarkentaa, niin ettei 
toimeenpanossa tulisi tulkinnanvaraisuuksia. Lisäksi Akavan 
näkemyksen mukaan eri aktiivisuuden muotoja tulisi myös voida laskea 
yhteen.  
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Akava korostaa työttömyysturvaan valmisteilla olevien muutosten 
kokonaisuuden tarkastelun tärkeyttä. Nyt valmisteilla on lukuisia 
muutoksia tämän ns. aktiivimallin lisäksi. Muutoksia valmistellaan mm. 
seuraamusjärjestelmään ja työnhakijoiden palveluprosessi on 
muuttumassa maakuntauudistuksen myötä. Lisäksi jo tämän vuoden 
alusta työttömyysturvaan tehtiin säästötoimenpiteitä ja esimerkiksi 
kestoa lyhennettiin merkittävästi. Näiden muutosten 
kokonaisvaikutuksena työttömyysturva on muuttumassa entistä 
vaikeammin hahmotettavaksi. Työttömyysturvan ja palveluiden 
kokonaisuuden on oltava edelleen työnhakijoiden helposti 
ymmärrettävissä ja etuuksien maksaminen ei saa viivästyä hankalan 
toimeenpanon vuoksi.  

Akava ry 
 
 
 
 
Sture Fjäder Maria Löfgren 
puheenjohtaja johtaja 

 
 
 


