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Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muutta-

misesta 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että työttömyysetuus maksettaisiin 65 
työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö 
ei 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana ole osoittanut lais-
sa edellytettyä aktiivisuutta. Henkilö voisi osoittaa riittävää aktiivisuutta si-
ten, että hän neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana olisi työsuhteisessa 
työssä vähintään 18 tuntia tai ansaitsisi yritystoiminnasta 23 prosenttia 
yrittäjän työssäoloehtoon luettavasta työansiosta.  Riittävää aktiivisuus olisi 
myös, jos henkilö olisi 65 päivän tarkastelujaksolla viisi päivää työllistymis-
tä edeltävässä palvelussa. Edelleen esityksessä ehdotetaan, että työttömyys-
etuuden omavastuuaika lyhennettäisiin seitsemästä päivästä viiteen. Ehdo-
tuksessa siten vähennetään työttömän omavastuuta työttömyyden alussa, 
mutta lisätään sitä työttömyyden ajalle. 

Ehdotuksen mukaan työttömyysetuus maksettaisiin kuitenkin aina täytenä 
65 maksupäivän ajalta sellaisen jakson jälkeen, jolloin henkilö on ollut ka-
renssissa, kokoaikatyössä, päätoimisena yrittäjänä tai työttömyysetuutta ei 
makseta soviteltua päivärahaa koskevien rajoitusten vuoksi. 

Esitys perustuu hallituksen asettaman työllisyyden lisäämistä ja työttömyy-
den keston lyhentämistä pohtineen työryhmän muistiossa esiteltyyn ns. ak-
tiivimalliin. Työryhmän tavoitteena oli uudistaa ansiosidonnaista työttö-
myysturvaa nopeampaan työllistymiseen kannustavaksi niin, että se lisää 
työllisten määrää 8000 henkilöllä ja että sen vaikutukset valtiontaloudelle 
ovat neutraalit. 

Esityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työn-
hakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden 
keston ajan. Tavoitteena edelleen on, että työttömät aiempaa enemmän ha-
keutuisivat myös lyhytkestoiseen ja osa-aikaiseen työhön. Tällä pyritään 
ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä. 

Esityksessä arvioidaan aktiivimallin parantavan julkisen talouden tilaa sekä 
silloin, kun se onnistuu tavoitteessaan työttömien aktivoitumiseen nykyistä 
enemmän että silloin, jos sillä ei ole mitään vaikutusta työttömien aktiivi-
suuteen.   

Esityksen valmistelussa ministeriössä on kuultu myös Suomen Yrittäjiä.  
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Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.tammikuuta 2018. 

Pidämme esitystä perusteltuna. Passiiviajan työttömyysturvamenot vuonna 
2016 oli 3,6 mrd. euroa. On erittäin tärkeää kannustaa työttömiä ottamaan 
vastaan myös lyhyitä ja osa-aikaisia työtehtäviä. Kaikki työ on tärkeää ja 
auttaa työnhakijaa jatkossa pysyvämpään työllistymiseen. Järjestelmän ta-
loudellisen kestävyyden kannalta on olennaista kannustaa ihmisiä aktiivi-
semmin hakeutumaan työllistymistään edistävään toimintaan. 

Vallitsevassa työmarkkinatilanteessa olennaista olisi kuitenkin vielä laa-
jempi työn kysyntää ja tarjontaa koskeva kokonaisuudistus. Koko työmark-
kinoiden nykyinen toimintamalli tulisi ottaa tarkastelun alle ja tehdä roh-
keita uudistuksia jotka tukisivat sekä työllistämistä että kannustaisivat työt-
tömiä entistä aktiivisemmin pitämään huolta ja jopa parantamaan työ-
markkinakelpoisuuttaan. 

Ministeriön on syytä seurata nyt säädettävän aktiivimallin vaikutuksia tar-
kasti. Seurantaa on syytä tehdä erityisesti sen suhteen, että täyttyvätkö mal-
lille asetetut tavoitteet, vai onko aktiivisuuteen syytä kannustaa työttömyys-
turvassa jollain muulla tavalla. Tärkeää seuranta on myös siksi, ettei pääse 
syntymään tilanteita, joissa työttömyysetuutta maksetaan alennettuna il-
man, että työttömällä on ollut tosiasiallista mahdollisuutta työllistyä tai 
osallistua palveluun omasta aktiivisuudestaan huolimatta.  
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