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Kuvio 1. Sosiaalimenot (ostovoimapariteetti) ja köyhyysaste 
(AROPE = at risk of poverty or social exclusion) 2010-luvun 
puolivälissä EU-maissa Minimum Income Policies in EU Member States - European Parliament

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/.../IPOL_STU(2017)595365_EN.pdf



Kuvio 2.  Köyhyysriski ennen tulonsiirtoja ja 
niiden jälkeen 2015 (Minimum Income Policies in EU Member States)  



Kuvio 3. Sosiaalisten tulonsiirtojen 
tehokkuus köyhyyden poistamisessa 2015.



Taulukko 1. Toimeentulotukea saavien 
sanktioiden enimmäismäärät ja -kestot 
sekä lieventävät tekijät (vuoden 2015) 
tilannePenttilä, R. & Hiilamo, H. (2017): 



Taulukko 4 & 5. Toimeentulotuen 
taso (euroa kuukaudessa) yhdelle hengelle (2015).



Toimeentulotuen sanktiot: etuuden 
leikkausprosentti ja karenssin kesto



Taulukko 6. Minimiturvan suuruus eri tyyppisissä 
kotitalouksissa ja asumusmuodoissa.
THL (2015): Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015.



Kuvio 6. Tulojen muodostuminen kahdessa eri tapauksessa.
Kangas, O. & Pulkka, V-V. (toim.) (2016): Ideasta kokeiluun? Esiselvitys perustulokokeilun 

toteuttamisvaihtoehdoistaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2016.



Kuvio 7. Alle vuoden työttömyysetuutta saaneiden 
osuus (%) työttömistä



Kuvio 8. Työttömyysvakuutuksen korvaavuustaso 
eräissä EU-maissa



Kuvio 9. Työttömyysturvan korvaavuusprofiilit (%) 
tulotason mukaan Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa



Työttömyysturvan peittävyys (%) työvoimasta (vasen kuva) eräissä
maissa ja työttömyyskassan jäsenyys (%) Suomessa (oikea kuva) 



Kuvio 10. Etuuksien saamisen ehdollisuus 
(entitlement criteria) 2015. http://www.oecd.org/social/benefits-and-wages.htm



• Etuutta voi saada 2 vuotta 3 vuoden 
aikana (max 3 )

• Uusi etuusperiodi 52 viikon 1 942 
tunnin työskentely tai 34 viikon 1 
258 tunnin työskentely 3 v aikana. 

• Tytöttömyyden aikainen työskentely 
pidentää etuusjaksoa suhteessa 1:2 

• Etuuden saamiseksi vähintään € 30 
000 tulot kolmen edeltävän vuoden 
ajalta (osa-aikaisilta €24 000). 

• Yrittäjien täytyy todentaa ’oleellinen’ 
yrittäjyys 3 viime vuoden aikana.  

• Rekisteröityminen 
työvoimatoimistossa (jobcentret).

• Viikon sisälle ilmoittautumisesta . 

• Etuuden taso 90%, etuudella katto: 
€2,500. 

• Opintonsa juuri suorittaneille €1,800 

• Alle 25v etuus on €930 / kk

• Kunnan (vastuussa aktivoinnista) 
täytyy osoittaa ’hyötytyötä’ (nyttejob) 
32 tuntia viikossa. 

• Joka kuukausi tulee yksi 
karenssipäivä, jos henkilö ei osoita 
20 päivän (150 tunnin) työllisyyttä 
edeltäneiden 4 kuukauden aikana.

• Seuranta ajantasaisella työkirjalla 
(Beskæftigelseskonto)

Tanskan työttömyysturva (2017->)



• Eri tasoiset edut eri ikäisille (alle 30 v ja yli 30 v) ja millaiset 
työelämävalmiudet (tarvitseeko koulutusta tai kuntoutusta)

• Conditions
• sosiaalinen tilanne estää toimeentulon hankkimisen 

• toimeentuloa ei voida taata muilla sosiaalietuuksilla

• viikon sisällä kunta ottaa yhteyttä, jossa arvioidaan työkyky

• jos työkykyinen (jobparat) tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä, 

• ei työmarkkinoiden käytössä (aktivitesparat)

• yksin asuvalle alle 30-vuotiaalle €975/kk jos on aktiivitoimissa €1,513

• yksin asuvalle yli 30 –vuotiaalle €1,513. 

• perheellisten etuudet riippuvat perhesuhteista, asumisesta yms.

• Harkinnanvaraisia sanktoita (punktsanktion), maksimissaan etuus voidaan 
poistaa kokonaan 3 kuukaudeksi. 

Tanskan toimeentulotuki



Pensions



Kuvio 12. Eläketurvan kokonaisuus 
(lakisääteiset ja työmarkkinaeläkkeet)



Minimieläkkeen taso eräissä maissa


