KANNUSTAVA
PERUSTURVA
Isosta-Britanniasta mallia Suomen
sosiaaliturvauudistukseen

ASMO MAANSELKÄ
ajatushautomo

1

KANNUSTAVA
PERUSTURVA
Isosta-Britanniasta mallia Suomen
sosiaaliturvauudistukseen

ASMO MAANSELKÄ

ajatushautomo

Kirjoittaja on KD:n puoluesihteeri,
kauppatieteiden ja
yhteiskuntatieteiden maisteri
Asmo Maanselkä

© Asmo Maanselkä
Ajatushautomo Kompassi ry
ISBN 978-952-7289-01-3
Ulkoasu: Susanna Sinivirta
Kirjapaino Hermes Oy, 2017
Verkkokirja päivitetty 15.3.2018

Sisällys

Johdanto ........................................................................................................9
1. Työkykyisten sosiaaliturva Suomessa ..............................................19
2. Ruotsin sosiaaliturva ...........................................................................43
3. Suomen sosiaaliturvan ongelmat ........................................................63
4. Universal Credit Isossa-Britanniassa ..............................................101
5. Hartz-reformit Saksassa ....................................................................113
6. Kannustava perusturva ....................................................................117
7. Yhteenveto ...........................................................................................151

5

”Kannustava perusturva -pamfletti osoittaa, millainen voima on tuorein silmin ja ulkomaisten esimerkkien avulla kotikutoista järjestelmää tarkastelevassa analyysissä. Eri intressiryhmistä muodostetut
työryhmät eivät ole päässeet lähellekään samaan.”
Heikki Hiilamo, professori
”Asmo Maanselän ” Kannustava perusturva” on asiantunteva
ja ajatuksia herättävä kirja. Se tarjoaa lähtökohtia perusturvan
uudistukseen. Toki Britannian Universal Credit ei sinälleen sovi
Suomeen, sen toimintalogiikkaa täytyy mallittaa Suomen kontekstiin. Suosittelen luettavaksi”
Olli Kangas, professori
”Asmo Maanselän teos sosiaaliturvan uudistamisesta ja kannustinloukuista on todella lukemisen arvoinen!”
Juhana Vartiainen, kansanedustaja
”Ansiokas kirja herättää keskustelua. Kannattaa lukea!”
Mauri Kotamäki, ekonomisti
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”Hyviä huomioita ja hyvä katsaus Suomen ja muiden maiden tukijärjestelmiin. Analyysisi Suomen ongelmista ja siitä mihin suuntaan
tulee mennä on osuva. Lukusuositus.”
Jukka Kopra, kansanedustaja
”Kiitos Asmo Maanselkä. Tärkeä kirja, sosiaaliturvauudistus tarvitsee eri näkökulmia.”
Liisa Hyssälä, sitran asiantuntija
”Asmo Maanselkä avaa ansiokkaasti eroja. Ruotsin parempi
työllisyysaste on osin alemman ja aktivoivamman sosiaaliturvan
ansiota”
Juho Romakkaniemi, kauppakamarin toimitusjohtaja
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VAIKUTTAVATKO AVOPUOLISON
TULOT OMIEN LASTENI
PÄIVÄHOITOMAKSUUN?

”

Moi!
Olen yksinhuoltaja kahdelle lapselleni ja seurustelen
ihanan miehen kanssa, joka ei ole lasteni isä. Suunnittelemmekin nyt yhteen muuttamista.
Minua askarruttaa se, että otetaanko jatkossa
päivähoitomaksua laskettaessa myös miesystäväni
tulot huomioon, kun asumme yhdessä? Eihän hän
kuitenkaan ole elatusvelvollinen lapsistani. Onko
kellään faktatietoa asiasta?
Lasteni hoitomaksu kasvaisi lähes 300 eurolla, jos
miesystäväni tulot lasketaan mukaan päivähoitomaksun määräytymiseen. :/
Epäilevä Elli, 02.12.2010, Kaksplus.fi
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Johdanto
Elli Epäilevän tilanne kuvastaa tukijärjestelmän monia ongelmia. Ellin korkeampi päivähoitomaksu ei ole hänen ainoa menetyksensä. Elli menettää
yhteen muutettaessa myös lapsilisien yksinhuoltajakorotukset sekä mahdollisesti asumistuen ja ehkä toimeentulotuen yksinhuoltajaosan, vaikka joutuisi maksamaan uudessa kodissa puoliksi uuden puolisonsa vuokran tai
vastikkeen. Taloudellinen menetys korotetun päivähoitomaksun kanssa voi
olla jopa tuhat euroa. On kannattavampaa asua kahta asuntoa erikseen kuin
muuttaa yhteen. Se on yhteiskunnallinen, ympäristöllinen ja perhepoliittinen
ongelma. Ellin tilanne kertoo siitä, että perusturva on selvästi remontin tarpeessa.
Tämän esityksen aiheena on työikäisten ja -kykyisten perusturvan uudistus. En tarkastele eläkkeitä, opintososiaalisia etuja tai perhevapaamalleja. Kaikkia etuuksia on melkoinen määrä. Henkilö voi saada noin neljääkymmentä
etuutta eri tarveharkintaisiin elämäntilanteisiin. Tarkastelen työmarkkinoiden
käytettävissä olevien henkilöiden sosiaaliturvaa ja työnteon kannustimia.
Hyvinvointivaltio muodostuu sosiaaliturvasta ja hyvinvointipalveluista. Molempien uudistustarpeesta on keskusteltu vilkkaasti jo 1980-luvulta
lähtien. 2010-luku tullaan muistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusyritysten vuosikymmenenä. 2020-luvulle viritellään sosiaaliturvan uudistuskeskustelua.
Koemme pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista kansallista ylpeyttä, mutta paradoksaalisesti sosiaaliturvan nykytilanteella ei ole yhtään puolustajaa. Mitä pohjoismaisella hyvinvointivaltiomallilla tarkoitetaan, ja mikä
pohjoismaa sitä tällä hetkellä puhtaimmin edustaa? Ruotsin työikäisten sosiaaliturva on alempi ja työhön kannustavampi kuin Suomen. Korkea sosiaaliturva ei ole ainoa hyvinvoinnin luoja. Työssäkäynti luo paljon paremmat
edellytykset pärjätä elämässä ja päästä eroon köyhyydestä.
Hyvinvointivaltio tarvitseekin sosiaaliturvauudistuksen, joka parantaa
työnteon kannattavuutta, sujuvoittaa sosiaaliturvaa ja vähentää etuisuuksien
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hakemiseen käytettävää aikaa. Työnteon kannattavuutta voidaan karkeasti
ottaen parantaa kolmella tavalla: pienentämällä sosiaaliturvan tasoa, parantamalla työnteon kannattavuutta alentamalla veroja tai lisäämällä työttömyyteen kohdistuvia sanktioita, kuten sanktioimalla työnteosta kieltäytymistä
nykyistä ankarammin. Muita keinoja työnteon kannustavuuden parantamiseksi ei ole. Sen lisäksi työttömyyteen liittyvää byrokratiaa voidaan helpottaa ja tehdä työttömyydestä enemmän osallistumismuotoista. Monet maat
ovatkin ryhtyneet lisäämään ehtoja perusturvan saajalle, kuten pakollisen
työharjoittelun, kuntouttamisen, sosiaalisen palvelutoiminnan tai kouluttautumisen uuteen ammattiin.
Lähes kaikki Suomen hallitukset ovat kohdistaneet tarmonsa työnteon
kannustavuuden parantamiseen, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Syy
on ilmeinen. Perusturvaa ei haluta leikata, eikä työnteon kannattavuuden
parantamiseksi ole varaa alentaa veroja. Sanktiot koetaan paimentamisena ja
niiden seuranta lisää byrokratiaa ja viranomaisten velvollisuuksia. Julkisuuteen on helppoa antaa esimerkkejä arkijärjen vastaisista sanktioista, eivätkä ne
ainakaan tuo lisää äänestäjiä. Tällöin on helpompaa vain keskittyä antamaan
veronalennukset kaikille ja vetää juustohöylällä sosiaaliturvasta ohuita prosenttisiivuja, tai tehdä indeksien jäädytyksiä, joiden avulla valtion taloutta tasapainotetaan. Työnteon kannustavuuden näkökulmasta tällaiset ratkaisut eivät ole
järin tehokkaita.
Suomalaisessa sosiaaliturvassa on kannustinongelma. Lisäksi suomalaista sosiaaliturvaa on vaikea ymmärtää. Jokainen hallitus on lisännyt ja
vähentänyt etuisuuksia, muuttanut ja reformoinut tuen osia, sitonut indekseihin ja jäädyttänyt indeksit kulloisenkin taloustilanteen, vaalilupausten ja
kansalaispalautteen mukaan. Suorien tukien lisäksi kokonaisuutta hallitaan
verovähennyksillä. Verovähennyksiä lisätään ja niiden täyttämät aukot peitetään nostamalla veroja. Kaksi kolmesta työikäisestä suomalaisesta saa yhteiskunnan tukea, kun lapsilisiä ja elatustukia ei huomioida.1 Jokainen suomalainen on ainakin joskus ollut yhteiskunnan suoraan rahallisesti tukema, kuten
saanut esimerkiksi lapsilisiä
1
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kaksi-kolmesta-tyoikaisesta-saa-yhteiskunnan-tukea/4752514#gs.RvR_NFc
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Tukien hakeminen ja etuisuuksien myöntäminen muodostavat yhteiskuntaan melkoisen byrokraattisen prosessin. Saman rahan siirtely byrokratian
kautta tulee kalliiksi. Rahasta osa häviää aina siirtelyssä ja käsittelyssä.
Etuuksia on paljon, mikä aiheuttaa sekaannusta niitä haettaessa. Eri
etuisuuksilla on omat suojaosansa. Niillä on eri vähenemisasteita, sanktioita,
hakumenettelyitä ja karensseja. Tuen hakijan pitää ymmärtää monta asiaa.
Paljonko saa tienata työtuloja, jottei menetä tukia? Miten puolison tai perheen tuet vaikuttavat asumistukeen? Miten tuet käyttäytyvät muutettaessa
uuteen parisuhteeseen? Tukia on yksilökohtaisia ja perhekohtaisia. Jos myy
auton ja kuluttaa rahat, saa tämän tai tuon etuuden. Asuminen yksin tuottaa
suuremmat tuet kuin asuminen kämppiksen kanssa. Uusperheiden avopuolisoiden tulot vaikuttavat kumppanin päivähoitomaksuihin tilanteessa, jossa
heillä ei ole kumppaninsa lapsiin elatusvelvollisuutta. Tulojen ennakoiminen
kannattaa, tai joutuu maksamaan tuet takaisin korkojen kera. Tukiviidakkoon
tarvitaan normipurku, viidakon harvennus ja yksinkertaistus.
Kela on tehnyt mittavia hankkeita järjestelmän digitalisoimiseksi, helpottamiseksi ja käytänteiden yhtenäistämiseksi. Kaikkea ei kuitenkaan voi
digitalisoida. Työtön työnhakija tarvitsee parempaa palvelua kasvokkain
pelkkien TE-toimiston tekstiviestien sijaan. Henkilökohtainen työnohjaus,
tuki ja mentorointi ovat sosiaaliturvajärjestelmän kivijalka, johon pitää panostaa huomattavasti nykyistä enemmän.
Sosiaaliturvan hakemisen selittäminen asiakkaille työllistää sosiaalivirkailijoita. Järjestelmän monimutkaisuus tekee hakijastaan päätoimisen etuuksien
hakijan, hakemusbyrokratian kokemusasiantuntijan. Se muodostaa hakijalleen
byrokratialoukun. Sosiaaliturvan rikkonaisuus ja epärationaalisuus eivät luo
luottamusta järjestelmään, eivätkä saa suomalaisia tekemään lisää töitä.
Pahimmat ongelmat muodostaa mittava takaisinperintä, mikä vie osaltaan perheitä velkakierteeseen. Pätkätöiden ja nollasopimusten aikakaudella
tulot voivat vaihdella kuukausittain. Monet freelance- ja keikkatöitä tekevät
silpputyöläiset jäävät ilman heille kuuluvaa sosiaaliturvaa, koska satunnaisten
tulojen yhteensovitus sosiaaliturvan kanssa on nykyjärjestelmässä kankeaa.
2
Takaisinperinnän pelko johtaa siihen, että vaikka työtä olisi tarjolla, sitä ei
2

https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview-OECD-Finland-2016.pdf
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uskalla ottaa vastaan, koska Kela voi periä maksettuja tukia takaisin.
Järjestelmää käytetään myös hyväksi. On ideologisesti työttömiä, joiden päätehtävänä on pysyä työttömänä ja suhtautua työhaastatteluihin työtä välttelevästi. On päihdeongelmaisia, joiden saama toimeentulotuki jopa
pahentaa päihdeongelmaa. Korkea sosiaaliturva kotouttaa maahanmuuttajat
asiakkaiksi Kelaan eikä työntekijöiksi suomalaiseen yhteiskuntaan.
Toinen puoli on hyvävaraiset työttömät. Teollisuuden rakennemuutoksen jalkoihin on jäänyt monia hyväpalkkaisia asiantuntijoita ja johtajia,
joiden kannustimet palata työelämään eivät ole parhaat mahdolliset. Osaamista heillä varmasti olisi, mutta hyvä varallisuustilanne voi houkuttaa pitämään välivuotta työelämästä työttömänä. Korkealla ansiosidonnaisella
päivärahalla saa nostaa vapaasti pääomatuloja ja matkustella ulkomailla viikkojenkin matkoja, vaikka nostaa samalla työttömyystukea. Osa nykyjärjestelmän tuista valuu sinne, missä niillä ei ole tarvetta ja pahimmassa tapauksessa
pahentavat ihmisten elämäntilannetta. Suomi käyttää resursseja tulonsiirtoihin ja sosiaaliturvaan suhteessa BKT:hen joko eniten tai kolmanneksi eniten
EU-maista.3
Suomalaisessa keskustelussa tarjotaan perustuloa ratkaisuksi työelämän muutokseen ja tukiviidakkoon. Ajatus lähtee siitä, että kaikilla on samanlainen elämäntilanne, johon sopii yksi etuus. On hyvin hankala nähdä,
miten yksittäisellä perustulon 560 €/kk summalla kyettäisiin järjestämään
tukijärjestelmä siten, että nykyiset perustukimuodot voitaisiin hylätä. Jo toimeentulotuen perusosa ja asumisosa antavat yksin elävälle puhtaana käteen
1 161 €/kk Helsingissä. Vantaalaisen normiperheen – kaksi vanhempaa ja
kaksi lasta vuokra-asunnossa – toimeentulotuet ovat jo 2 500 €/kk luokkaa.
Sellaisiin perustuloihin ei liene millään valtiolla varaa.
Perustulo valuu sinne, missä sillä ei ole työnteon kannustavuuden,
byrokratian vähentymisen tai tilanteen helpottumisen näkökulmasta merkitystä kuten 18-vuotiaille nuorille ja hyvätuloisille pääomasijoittajille. Syrjäytyminen on vakava ongelma. Suomessa on 79 000 parhaassa työiässä olevaa
miestä, jotka eivät tee eivätkä aina edes hae töitä.4 Miten perustulo auttaisi

3
https://www.talouselama.fi/uutiset/nyt-se-on-tutkittu-suomen-sosiaaliturvamenot-ovat-euroopan-korkeimmat/4d091906-a80f-3adb-a33f-7978e8f1f882
4
http://www.iltalehti.fi/tyoelama/201702162200071692_tb.shtm
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tätä ryhmää pääsemään mukaan yhteiskunnan toimintaan nykyistä paremmin?
OECD:n tutkimuksen mukaan perustulo voisi jopa lisätä köyhyyttä Suomessa.5
Tässä esityksessä on tarkoitus kehittää Suomen sosiaaliturvaa Ison-Britannian Universal Credit -mallia soveltaen siten, että hajanaiset perusetuudet yhtenäistetään, laskenta automatisoidaan ja työnteosta tehdään nykyistä
kannattavampaa siten, että pahimmat kannustinloukut puretaan. Universal
Credit –tukimuoto korvaa kuusi tarveharkintaista perusetuutta. Tuki pienenee 63 penniä punnalta, kun työtulot kasvavat. Ihmiset työllistyvät aiempaa
nopeammin, ja on kannattavaa ottaa vastaan kaikenlaista työtä. Ilman Brexitin tuomia haasteita saarivaltio menestyisikin valtavan hyvin. Työttömyysluvut ovat puolittuneet 4,3 % tasolle ja pitkäaikaistyöttömien määrä on lähellä
Suomen pitkäaikaistyöttömien määrää, vaikka maa on kymmenen kertaa
suurempi.
Universal Credit -järjestelmä on saanut myös kritiikkiä osakseen. Alkuperäistä tavoitetta työnteon kannustavuudesta ovat hämärtäneet jopa 5
miljardin punnan säästöt, joita on tehty talouden tasapainottamiseksi. Sittemmin säästöjä on peruttu. Lisäksi tietotekniset ongelmat ja viivästyneet
maksuajat ovat olleet paljon esillä sosiaalisessa mediassa. Tästä huolimatta
idea on käyttökelpoinen ja rakennettavissa myös tänne Suomeen. OECD:n
tutkimuksen mukaan Universal Credit voisi jopa vähentää köyhyyttä Suomessa.6
Suomen sosiaaliturvajärjestelmän perusetuisuusrungon muodostavat viisi etuutta: ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha,
työmarkkinatuki, yleinen asumistuki ja viime kädessä toimeentulotuki perusosan ja asumisosan kanssa. Nämä viisi tukimuotoa pitäisi yhdistää yhdeksi yleistueksi, jolla on yhtenäinen 60 % vähenemisaste. Tällä hetkellä
suomalaisen sosiaaliturvan vähenemisasteet ovat pienituloisille 80 - 100 %
välillä. Työnteon kannattavuuden parantaminen on tärkeää myös järjestelmän oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Ei ole oikein, että kovasta työnteosta jää käteen jopa vähemmän rahaa kuin siitä, että ei tee mitään. Se on
epäoikeudenmukaista niitä kohtaan, joilla on mahdollisuus työskennellä ah5
6

https://yle.fi/uutiset/3-9671695
https://yle.fi/uutiset/3-10095775
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kerasti ja elättää työnteolla itsensä ja perheensä.
Suomen hallitus on luvannut kuukausittaisen tulorekisterin vuodelle
2019. Tulorekisteri tulee ratkaisemaan monia käytännön ongelmia. Tulorekisteristä voidaan katsoa suoraan kuukausittaiset tulot ja niiden päälle maksaa yleistuki. Nykyisin taloudellisesta tilanteesta tehdään selkoa tiliotteiden
ja vakuuttelun muodossa, mikä on hidasta ja aikaa vievää. Kun tulorekisteri
ottaa huomioon kaikki maksetut palkat, tuki voidaan suhteuttaa kuukausittain saatuihin palkkoihin.
Mitä hyötyä yhden tuen mallista olisi? Kannustinloukut vähenisivät ja
työnteosta tulisi kannattavampaa. Työttömyysloukut vähenisivät ja työllistymisveroasteet laskisivat. Olisi kannattavaa ottaa eri palkkatasoisia töitä. Nykyisessä järjestelmässä on kannattavaa työllistyä pääosin työttömyyttä edeltäneelle
palkkatasolle. Byrokratialoukut vähenisivät, jos etuudet yhdistettäisiin yhdeksi.
Silloin työmarkkinoille hakeutumista eivät estäisi paperisota tai hallinnolliset
esteet. Olosuhdemuutokset olisi helppoa tehdä netissä, eikä luukulta toiselle
tarvitsisi juosta. Maksettuja etuisuuksia ei tarvitsisi periä takaisin tulojen noustessa, sillä kaikki tuet ja palkat huomioitaisiin tulorekisterissä, jolloin takaisinperinnän tarvetta ei syntyisi.
Tämä esitys ei ole tieteellinen vaan poliittinen. Jokaista eri maiden
vertailutietoa ja lukua ei ole normeerattu tai inflaatiokorjattu siten, että ne
olisivat tieteellisesti vertailukelpoisia. Eri maiden sosiaaliturvamallien ja eri
tukimuotojen rahamääräinen vertailu on hankalaa. Helpointa on vertailla
maita jollain yksittäisellä tukisummalla tai köyhyysmittarilla. Tärkeämpää
olisi tietää miten tukea saadaan ja mitkä ovat sen kriteerit verrokkimaissa.
Kokonaisuuden hahmottaminen vie aikaa.
Kiitokset ekonomisti Olli Kärkkäinen, professori Olli Kangas Kelasta
ja eduskunnan laskentayksikön ekonomi Olli Kannas. Parasta mitä suomalaiselle demokratialle voitaisiin tehdä, olisi lisätä eduskunnan tietopalvelun
laskentaresursseja. Erityiskiitokset filosofian tohtori Pirjo Raunio. Hän auttoi merkittävästi oikoluvussa.
Työskentelen vuonna 2017 Suomen Kristillisdemokraattien puoluesihteerinä ja tämä esitys on osa kristillisdemokraattisen Ajatushautomo
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Kompassi ry:n tutkimustyötä. Oma puolueeni tai ajatushautomo eivät ole vastuussa mielipiteistäni tai johtopäätöksistäni. Haudutetut ajatukset ovat omiani.
Käyn läpi aluksi Suomen sosiaaliturvan työkykyisten osalta ja vertaan
sitä Ruotsin vastaavaan, jonka jälkeen tuon esiin sosiaaliturvajärjestelmämme muutamia ongelmia. Sen jälkeen esittelen Iso-Britannian Universal Credit -mallin ja sen vaikutuksia työnteon kannustavuuteen ja alustavia tuloksia.
Lopuksi esitellään Universal Credit -mallin sovellusvaihtoehto Suomeen:
kannustava perusturva -malli.

Saatesanat verkkokirjalle
Kirja on saanut yllättävän hyvän vastaanoton. Olen kiitollinen saamastani
palautteesta. Tähän nettiversioon olen lisännyt OECD:n laskelmat yleistuen
vaikutuksista. Lisäksi olen korjannut muutamia pieniä virheitä ja lisännyt
lähteitä. OECD:n mukaan Universal Credit -tuki vähentäisi köyhyyttä Suomessa, kun taas perustulo voisi lisätä köyhyyttä. Tämä on merkittävä tieto
sosiaaliturvan jatkokehittämisen kannalta. Suomen nykyjärjestelmä monimutkaisine tukineen ja myöntämiskäytäntöineen on tiensä päässä.
Helsingissä 15.3.2018

Kuviosta nähdään, että Suomi ja Iso-Britannia pystyvät tehokkaasti tasaamaan luonnollisia
tuloeroja verojen ja tukien avulla. Kuvio kertoo tulonjaontasaisuutta mittaavan gini-indeksin muutoksen ennen ja jälkeen verojen ja tukien. LÄHDE: Eurostat 2015.
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”

EIKÖ TOSIAAN
TYÖNTEKO KANNATA??

omakohtainen kokemus:
eli nyt tienaan 960e/kk. luonnollisesti olen joutunut sossun
luukulle joka kk. lopputuloksena se, että joka kk sieltä ovat
antaneet n. 200e tilille, jotta minulle jäisi vuokran, sähkön,
terveydenhuoltomenojen ja työmatkojen jälkeen se 680e
käteen.
nyt saisin työpaikan, jossa palkka olisi melkein tuplat;
1700e. no, siitähän laskee asumistuki 300eurolla ym.
ym.... joten lopputuloksena on se, että kaikki kulut kun
maksan ja vähennän, jää käteen 570/kk.. ja tässä ei ole
laskettuna mahd. sairastumisia/lääkkeitä, jotka vähentää
käteen jäävää osuutta.
nythän pienempituloisena olemme saaneet lääkekulutkin
sosiaalivirastosta takaisin.
eli jos vaihdan työpaikkaa tuohon parempipalkkaiseen:
päivät pitenee, mutta rahaa jää loppujenlopuksi yli 100e
vähemmän.
kommentteja?
"muita kuin että elätä itsesi,niin me muutkin tehdään!"
Vierailija klo 20:47 | 17.11.2010, vauva.fi

16

17

Toimeentulotuen
asumisosa

Yleinen
asumistuki

ASUMISEN
TUET
YHTEISVAIKUTUS

Asuminen

Työttömyys

Ansiopäiväraha

Peruspäiväraha

ELÄMISEN
TUET

Työmarkkinatuki
Elatustuki

Lapsilisät

18

Ehkäisevä
toimeentulotuki
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toimeentulotuki
Toimeentulotuen
perusosa

1. Työkykyisten sosiaaliturva Suomessa
Sosiaaliturvajärjestelmän tavoite on huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää. Perustuslain 19 §:n mukaan oikeus sosiaaliturvaan lähtee siitä, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen
elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja
huolenpitoon työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden
aikana. Perustuslaki painottaa, että oikeus sosiaaliturvaan lähtee siitä, että
henkilö ei kykene hankkimaan turvaa elämälleen. Moni kyvykäs työikäinen
henkilö ei tällä hetkellä hanki työtuloja itselleen johtuen sosiaaliturvan tasosta, monimutkaisuudesta ja työnteon heikoista kannustimista.
Sosiaaliturva on asumisperusteinen.7 Asumisperusteisella sosiaaliturvalla tarkoitetaan sosiaaliturvaetuuksia ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joihin suomalaisen lainsäädännön mukaan syntyy oikeus Suomessa
asumisen perusteella. Sosiaaliturvaa myönnetään kahdella perusteella. Työelämässä pidempään olleet nauttivat ansiosidonnaisia etuuksia, joihin kuuluvat työeläkkeet, ansiosidonnaiset perhe-etuudet ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Toiseen ryhmään kuuluvat syyperusteisten vähimmäisetuuksien
saajat, kuten takuueläkkeen saajat, työttömän peruspäivärahalla tai
työmarkkinatuella olevat henkilöt. Ansiosidonnaiset etuudet voivat olla
syyperusteisia etuuksia korkeammat. Etuuksien määrään vaikuttavat terveydentila, kotitalouden koko, elätettävien määrä, siviilisääty ja muut seikat.
Työmarkkinoiden käytettävissä olevien henkilöiden sosiaaliturvajärjestelmän perusetuisuusrungon muodostavat työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, yleinen asumistuki sekä viimekädessä toimeentulotuki ja toimeentulotuen asumisosa. Lapsiperheet saavat
lisäksi lapsimäärällä porrastettua lapsilisää, lasta pääosin yksin hoitavat lähivanhemmat lisäksi elatustukea. Tukijärjestelmän voi jakaa karkeasti elämisen
ja asumisen tukiin.
7

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931573

19

1.1 Elämisen tuet
Työttömyyden alkaessa on ilmoittauduttava työvoimapalveluiden piiriin
TE-toimistossa, joka toteaa työttömyyden alkaneen. TE-toimistossa tehdään työllistämissuunnitelma, jonka sisältö ja tavoitteet määritellään työttömyysturvalaissa. Tämän jälkeen on haettava ansiopäivärahaa työttömyyskassalta. Mikäli ei ole oikeutettu ansiopäivärahaan, voi hakea peruspäivärahaa tai
työmarkkinatukea Kelasta. Jos nämä eivät riitä elämiseen tai asumiseen, voi
hakea toimeentulotukea Kelasta. Näiden hakuprosessien jälkeen on käännyttävä kunnan sosiaalitoimiston puoleen, josta voi vielä saada täydentävää
tai ehkäisevää toimeentulotukea. Etuisuuksien hakeminen ja myöntäminen
ovat siten neljän eri toimijan, TE-toimiston, ammattijärjestön kassan, Kelan
ja viimekädessä kunnan sosiaalitoimiston välistä vuoropuhelua. Asiointi tehdään pitkälti verkossa.
Työnhaku on työttömän päätyö, mutta myös työttömyysturvan hakeminen on päivittäinen tehtävä. Työttömäksi jäätäessä on täytettävä työttömyysaikaa koskeva ilmoitus päivä päivältä. Ensimmäisellä kerralla ilmoitus
täytetään kahdelta viikolta ja sen jälkeen aina neljän viikon välein. Työmarkkinatuki tai peruspäiväraha maksetaan ilmoituksen mukaan. Samalla pitää
ilmoittaa Kelaan päivät, jotka on ollut työttömänä, töissä tai esimerkiksi
työharjoittelussa. Työmarkkinatuki maksetaan takautuvasti neljän viikon
jaksoissa.
Työmarkkinatuen saajan on osallistuttava koulutukseen tai vastaanotettava tarjottu työ. Jos työtä ei ota vastaan tai ei toteuta työllistämissuunnitelmassa olevia kohtia, voidaan tuki keskeyttää. Jos TE-toimisto ilmoittaa
työnhakijan työnhakuun liittyvistä ongelmista, sillä on vaikutuksensa tuen
saantiin. Kolme eri toimijaa: työttömyyskassa, Kela ja kunnan sosiaalitoimi
käsittelevät ja arvioivat tukia uudelleen TE-toimiston tietojen pohjalta.
Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, työttömyysturvalain
mukaan Kela tai työttömyyskassa joutuvat perimään sen takaisin. Usein takaisinperintä johtuu siitä, että olosuhteen muutostilannetta ei ole havaittu
riittävän ajoissa ja tukea on ehditty maksaa.
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Ansiosidonnainen ja peruspäiväraha
Työttömyyden alettua voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli on ollut
työttömyyskassan jäsen ja täyttää työssäoloehdon 26 kalenteriviikkoa, lyhimmillään kuuden kuukauden ja enimmillään kahden vuoden ja neljän kuukauden ajalta. 8 Vuoden 2014 alusta palkansaajan työssäoloehtoa lyhennettiin
34 viikosta 26 viikkoon. Se lisäsi ansioturvan ja peruspäivärahan osalta kustannuksia 85 miljoonaa, mutta vähensi vastaavasti työmarkkinatuen kustannuksia. Näin entistä lyhyemmällä työhistorialla pääsee peruspäivärahan tai
ansiopäivärahan piiriin. 9
Ansiosidonnaisella työttömyysturvalla on merkillinen historia. Pääministeri Urho Kekkosen hallitus asetti huhtikuussa 1955 työttömyysvakuutuskomitean 10, jonka tavoitteena oli rakentaa työttömyysvakuutus joko
yleisenä tai vapaaehtoisena kassan jäsenyytenä. Työnantajaliitto STK pelkäsi yleisen työttömyysvakuutuksen korkeaa hintaa, siksi se ehdotti työntekijöiden SAK:lle kassoihin perustuvaa työttömyyskorvausta. Näin syntyi
työttömyyskassalaki vuonna 1960 sekä suomalainen kolmikantajärjestelmä,
jossa työmarkkinaosapuolet sopivat työmarkkinoista ja hallitus siunaa ratkaisun. Ratkaisu lisäsi merkittävästi AY-liikkeen valtaa ja nosti työntekijöiden
järjestäytymisastetta. Järjestelmä uudistettiin matalan työttömyyden aikaan
vuonna 1985 ansiosidonnaiseksi päivärahaksi. Ehtona pysyi edelleen työssäoloehdon lisäksi kassan jäsenyys. 11
Ansiosidonnainen päiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, jota nostaa huollettavien lasten määrä, työharjoittelu, sekä
ansio-osasta, mikä perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus on noin 55 - 70 % entisestä palkasta,
12keskimäärin 1300 €/kk. Sitä maksetaan yleensä 400 päivää. Jos työhistoriaa on taustalla alle kolme vuotta, maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa
300 päivää. Jos työhistoriaa on viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja
8
http://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto
9
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+108/2013+ke+p+4
10 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/101469/075bergholm.pdf
11 http://maanselka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251839-tyonantajaliitto-stk-loi-ansiosidonnaisen-kassajarjestelman
12 https://iaet.fi/ansiosidonnaisen-paivarahan-suuruus/
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hakija on vähintään 58-vuotias, ansiopäivärahaa voi saada 500 päivää.
Jos hakija ei ole kassan jäsen, hän voi saada vain peruspäivärahaa työssäoloehdon täyttyessä. Vuonna 2018 peruspäivärahan suuruus on 32,40 €
päivässä. Tukea saa vain työttömyyspäiviltä, ei viikonlopulta. Kuukausittainen
tuki lasketaan kertomalla 21,5 pv * 32,40 € = 696,6 €/kk. Tästä tehdään ennakonpidätys 20 %, jolloin käteen jää 558 €/kk nettona. Sekä ansiosidonnaista
että peruspäivärahaa nostaa huollettavien lasten määrä, mutta varallisuus, pääomatulot tai puolison tulot eivät vaikuta. Tuessa on suojaosa 300 €/kk, jonka
ylittävistä tuloista siirrytään sovitellulle päivärahalle, jossa tuen vähenemisaste
on puolet työtuloista. Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään
kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä
tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. 13 Tienattaessa 400 €/kk ylittyy
300 € sadalla eurolla, joten päivärahat pienenevät 50 €/kk. Tuen saamisen
ehtona on työnhakuun osallistuminen. Työstä kieltäytyminen voi johtaa 90
päivän karenssiin.
Työmarkkinatuki
Työmarkkinatuen saajat eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen tai peruspäivärahaan. Tuki luotiin pitkäaikaistyöttömille laman keskellä vuonna 1994.
Työmarkkinatuki on parantunut lähes peruspäivärahan tasolle. Työmarkkinatuen tukisumma, korotusosat ja suojaosa ovat samat kuin peruspäivärahassa. Työmarkkinatuen erottaa peruspäivärahasta enää se, että pääomatulot
laskevat tulojen määrää kuten myös vanhempien tulot, jos he asuvat samassa
taloudessa työmarkkinatuen saajan kanssa.
Puolison tulot poistuivat myös työmarkkinatuen tarveharkinnasta vuonna 2012. Tuki valuu myös sellaisiin perheisiin, joissa on toinen hyvätuloinen
palkansaaja. Tuen, puolison tulojen ja hyvän varallisuustilanteen yhdistelmä
voi jättää työmarkkinoille hakeutumisen kannustimet alhaiseksi. Tukiviidakon
purun voisi aloittaa yhdistämällä työmarkkinatuen ja peruspäivärahan.

13 https://www.tyj.fi/fin/ansiopaivaraha/paivarahan_suuruus/tyotulon_vaikutus_ansiopaivarahaan/
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Työttömyysetuuden verotus
Työttömyysetuuden verotus on palkkatuloa kireämpää. Palkkatulosta saa
tehdä tulonhankkimisvähennyksen, kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen ja valtionverotuksen työtulovähennyksen sekä vielä perusvähennyksen. 12 000 € vuosituloilla tämä tarkoittaa 8,3 tuloveroprosenttia. 14 Prosentti
saadaan laskemalla yhteen valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, yleisradiovero sekä eläke-, työttömyys ja sairasvakuutusmaksut ja niistä tehtävät
vähennykset.
Vastaavasti 12 000 € vuosituloilla työttömyysetuutta verotetaan 21 %
mukaan. Työttömän pitää verot ja maksut maksaa, mutta hän ei saa ansiotulosta tehtäviä vähennyksiä. Tästä syystä työmarkkinatuessa on valmiiksi 20 %
ennakonpidätys ja ansiosidonnaisessa päivärahassa 25 % ennakonpidätys. 15
Näin ollen työttömäksi jäädessä verotus ei välttämättä pienene, vaikka tulot
vähenisivät.16
Lapsilisät ja elatustuki
Työttömyysetuuksien lisäksi maksetaan lapsilisää, jonka suuruus kasvaa lapsiluvun noustessa. Yksinhuoltajana saa lisäksi elatustuen etävanhemmalta,
ja mikäli etävanhemman tulot ovat alle 1 097 €, Kela turvaa yksinhuoltajalle
minimissään 155,5 €/kk elatustukea. Lapsilisät ja elatustuki ovat verovapaita
etuuksia, eivätkä tulot vaikuta niihin. Yksinhuoltajan tilannetta helpottavat
myös lapsilisiin tehdyt yksinhuoltajakorotukset. 17
Lapsilisän määräytyminen on ongelmallinen uusperheissä ja yhteishuoltajaperheissä. Lapsilisää ei voida Suomen nykyisen käytännön mukaan
jakaa kahden kodin välille, vaan saajia voi olla vain yksi. Lapsilisä maksetaan
poikkeuksetta sille vanhemmalle, kenen luona lapsi on kirjoilla. Asumistuessa lapset katsotaan kuuluvaksi vain siihen ruokakuntaan, jossa ovat kirjoilla.
Vain se vanhempi saa lapsista korotuksen asumistukeensa, jonka luona lap14 https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskurit/palkansaajan-tuloverolaskuri-2018/
15 https://www.uusisuomi.fi/raha/171723-tyottoman-veroprosentti-ihmetyttaa-jopa-kansanedustajia-jotain-pielessa-jos-ihmiset
16 https://www.taloustaito.fi/tyo-elake/Tyottomyysturva-verotetaan-ansiotulona/
17 Marjo Kantomaa: Lapsen oikeus elatukseen Ruotsissa ja Suomessa.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/129182/Kantomaa_Marjo.pdf?sequen%20
%20%20ce=1&isAllowed=y
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set ovat virallisesti kirjoilla. 18 Suomessa ei ole mahdollista, että lapsi olisi kirjoilla kahdessa eri osoitteessa.19 Yhteishuoltajuustilanteessa lapsen vanhemmat ovat lähtökohtaisesti hyvin eriarvoisessa tilanteessa. Yhteishuoltajuutta
ei huomioida tukipolitiikassa riittävästi.
Toimeentulotuen perusosa
Työttömyysetuuksien lisäksi voi hakea toimeentulotukea Kelasta. Elämiseen tarkoitettu toimeentulotuki on verovapaa etuus. Sen perusosa on
minimissään yksin elävälle 491 €/kk ja lapsettomalle pariskunnalle 829 €/
kk. 20 Tuen määrä nousee lapsiluvun mukaan. Toimeentulotukea voi hakea
jokainen Suomessa asuva käytännössä tuloton ja varaton henkilö. Ensin pitää hakea muut perusetuudet kuten peruspäiväraha tai työmarkkinatuki ja
asumiseen asumislisä.
Perusosalla katetaan ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot ja henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat
menot. 491 €/kk on minimikorvaus yksin asuvalle. Sen päälle korvataan
asumismenot, lapsen harrastukset ja etävanhemman tapaamisesta aiheutuvat kulut. muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuollon menot kuten
asiakasmaksut, silmälasit ja reseptilääkkeet.
Toimeentulotuessa ovat tiukemmat ehdot kuin asumistuessa tai työttömyysetuuksissa. Kaikki muut etuudet, kuten lapsilisät ja elatustuet, vähentävät
toimeentulotukea täysimääräisesti. Kaikkien ruokakunnan jäsenten tulot ja
säästöt vaikuttavat tukeen. Kesämökki, sijoitusasunto, metsät ja pellot on
myytävä ja varallisuus on kulutettava ennen tuen saamista. 300 €/kk suojaosaa ei ole. Ruokakunnan ansiotuloilla on 70 €/kk suojaosa, jonka jälkeen
kaikki tulot pienentävät toimeentulotukea 80 %. Tienesteistä saa jäädä käteen vain 150 €/kk taloutta kohden.
Toimeentulotuessa on käytössä myös tulojen vyörytys, jossa yhden
kuukauden poikkeuksellisen korkeat tulot, normiylijäämä, lasketaan tulevien
18
19
20

http://elatus.fi/index.php/2013/05/16/kenelle-lapsilisa-kuuluu-erotilanteessa/
http://www.kela.fi/ero-perheessa
http://www.kela.fi/toimeentulotuki-perusosan-maara
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tukikuukausien tuloksi. 21 Jouluapulaisena työskentely voi vähentää tulevien
kuukausien tukea merkittävästi. Se ei kannusta ottamaan vastaan työtä.
Vuoden 2013 alusta toimeentulotuen sääntöjä muutettiin siten, että
työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat, joita maksetaan työllistymistä
edistävään palveluun osallistumisen perusteella, eivät vähennä tukea. Näin
pyrittiin parantamaan toimeentulotukea saavien työttömien kannustimia aktivointitoimien pariin. Aktivointiin osallistuminen onkin kannattavaa, koska
kulukorvaus 9 €/pv ja korotusosa 4,75 €/pv voivat lisätä tuloja 236,5 €/kk
nettona toimeentulotuen perusosan päälle. 22
Velkaantuneiden tukien saajien kannustimet palata työmarkkinoille
ovat heikoimmat. Vuoden 2016 aikana perittiin ulosoton kautta 551 000
suomalaisen velkoja yhteensä 4,2 miljardia euroa. Toimeentulotukea ei voi
ulosmitata, mutta jo ansiosidonnainen päiväraha on ulosotonpiirissä. 23 Vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden lykkäykseen palkan ulosmittauksesta.24
Tilapäiseksi hätäavuksi tarkoitetusta tuesta on tullut pysyvä tukimuoto hyvin usealle suomalaiselle. Vuonna 2017 toimeentulotukea myönnettiin 277 316
kotitaloudelle ja 402 564 henkilölle. Sen piiriin kuuluu 7 % väestöstä. Menot ovat
kasvaneet tuen siirryttyä Kelan myöntämäksi ja netistä haettavaksi. Toimeentulotuen menot ovat vuonna 2017 vajaa miljardi euroa. 25
Täydentävä toimeentulotuki
Täydentävällä toimeentulotuella katettaviin menoihin kuuluvat muut kuin perusmenoihin sisältyvät asumis- ja terveydenhuoltomenot, lasten päivähoitomenot sekä muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi
tarpeellisiksi harkitut menot. 26 Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai
21 http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+2689/2017
22 http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/muutoksia-toimeentulotukilakiin-1-1-2013-lukien
23 Ulosottokaari 4 luki 19 §
24 https://hety.fi/2018/02/02/pekka-tiainen-aktiivimallissa-ihminen-ei-saa-menettaa-tyottomyysturvaa/
25 http://www.kela.fi/-/yli-400-000-henkiloa-sai-perustoimeentulotukea-viime-vuonna
26 Siunsote toimeentulotukiohje http://www.siunsote.fi/toimeentulotuki
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olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista,
pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä
tarpeita. Täydentävässä toimeentulotuessa on kuntakohtaista vaihtelua. 27
Kodin perustamiseen ja kodin tarvikkeisiin voidaan myöntää toimeentulotukea erityisen painavista syistä kertaluonteisesti esimerkiksi pitkän laitoshoidon, vankeustuomion tai asunnottomuuden jälkeen enintään 150 €
yksin asuvalle ja 300 € perheelle. Maahanmuuttajalle kodin perustamiseen
voidaan myöntää alkuavustuksena 550 € kodin perusvarusteisiin ja 400 €
vaateavustuksena. Perheellinen voi saada enemmän.28 Hautauskustannuksina huomioidaan kohtuulliset kustannukset siltä osin kuin vainajan jättämät
varat eivät riitä hautajaiskuluja kattamaan. Pyykinpesukoneen hankinnasta
korvataan 200 €, jääkaapin ja lieden 100 €. Tarjotaan myös erityistä täydentävää toimeentulotukea. Romanivaatetukseen hameen osalta voidaan myöntää
kahden vuoden välein enintään 450 €, 29 mikäli toimeentulotukiasiakkuus
on jatkunut vähintään vuoden. Näin ollen pitkäaikaiseen asiakkuuteen jopa
kannustetaan täydentävän toimeentulotuen myöntämisperiaatteissa, mikä ei
helpota tukiriippuvuutta.
Ehkäisevä toimeentulotuki
Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää taloudellisista vaikeuksista selviytymiseksi, hakijan omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi ja syrjäytymisen
ehkäisemiseksi, kuten velkojen maksuun ja kriisitukeen yllättävissä tilanteissa.
Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen yhteydessä sosiaalityöntekijä laatii hakijan kanssa palvelutarpeen arvion ja/tai sosiaalityön suunnitelman. Ehkäisevä toimeentulotuki on pääsääntöisesti kertaluonteinen avustus. Ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyn yhteydessä on aina kartoitettava
hakijan kokonaistilanne ja mahdolliset muut palvelu- ja tukitarpeet, kuten
velkaneuvonta, edunvalvonta, välitystili, mielenterveys- ja päihdepalvelut 30
sekä lastensuojelu- ja lapsiperhepalvelut.
27
28
pdf
29
30

Toimeentulotukilaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412
https://www.phhyky.fi/assets/files/2017/06/Toimeentulotuen-soveltamisohjeet-01012017-alk.
Siunsote toimeentulotukiohje http://www.siunsote.fi/toimeentulotuki
Siunsote toimeentulotukiohje http://www.siunsote.fi/toimeentulotuki
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Ehkäisevän toimeentulotuen yhtenä tarkoituksena on ehkäistä pitkäaikaista toimeentulotukiasiakkuutta. Täydentävä tuki taas antaa lisää rahaa hakijalle, joka on pitkäaikainen asiakas. Suurimmissa kaupungeissa ehkäisevän
ja täydentävän tuen myöntämiseen erikoistuneet tukiyksiköt ovat erikseen.
Ylimääräistä tukea voi hakea täydentävästä toimeentulotuesta pitkäaikaista
asiakkuutta vastaan. Näitä menoja voivat olla esimerkiksi lasten harrastustoiminnan tukeminen, jota myönnetään henkilöille, joilla on pitkäaikainen tai
säännöllinen perustoimeentulotuen asiakkuus. Sen lisäksi voi hakea ylimääräistä tukea ehkäisevän toimeentulotuen muodossa pitkäaikaisen asiakkuuden ehkäisemiseen. Näin ollen pitkäaikainen asiakkuus kannattaa.
Välitystili raha-asioiden hoitoon
Toimeentulotuen asiakkaalle voidaan hänen suostumuksellaan avata välitystili, jos asiakkaan omatoiminen raha-asioiden hoitaminen ei onnistu vaikkapa masennuksen tai päihdeongelman vuoksi. Välitystililtä maksetaan ensin
vuokrat ja muut välittömät kustannukset, jotka turvaavat asiakkaan asumisen ja peruselämisen. Yllättävät menot korvataan täydentävällä ja ehkäisevällä
toimeentulotuella. Sen lisäksi maksetaan perustoimeentulotuki verottomana
491 € kuukaudessa.

TAULUKKO 1. Työmarkkinatuen (netto) päälle maksetaan lapsilisät ja elatustuki. Sitä voi
verrata toimeentulotuen määrään. Erotus kertoo, kumpi tukimuoto voittaa.
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ASUMISTUEN LASKENTA
Asumistuen perusomavastuun kaava:
0,42 X [T – (597 + 99 x A + 221 x L)],
JOSSA
T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
A = aikuisten lukumäärä
L = lasten lukumäärä
597 euroa on vakiomäärä.

Esimerkki perusomavastuun laskemisesta:
Kaarina asuu yhdessä 3- ja 5-vuotiaiden lastensa kanssa.
Kaarina hakee asumistukea. Hänen asumistuessa huomioon otettavat tulonsa ovat 1 460 e/kk.
Perusomavastuu lasketaan seuraavasti:
0,42 x [1 460 e – (597 e + 99 x 1 + 221 e x 2)] =
0,42 x (1 460 e – 1 138 e) =
0,42 x 322e = 135,24e.
Ruokakunnan perusomavastuun määrä
on siis 135,24 e/kk.
Asumistuki = 0,8 x (hyväksyttävät asumismenot - perusomavastuu)
LÄHDE: Kela
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1.2 Asumisen tuet
Työttömyysetuudet eivät usein riitä korvaamaan asumisen kuluja. Yli puolet
työmarkkinatuella elävistä nostaa lisäksi yleistä asumistukea. Asumisen tukeminen on perhekohtaista ja sitä haetaan Kelalta. Viime kädessä asumisen
tukia täydentää toimeentulotuen asumisosa, jonka korvaustaso on merkittävästi korkeampi.
Yleinen asumistuki
Yleistä asumistukea haetaan Kelalta, jos tulot tai työttömyysetuudet eivät
riitä kattamaan asumismenoja. Asumistuki on perhekohtainen ja siihen
vaikuttavat molempien puolisoiden tulot. Varallisuus ei enää vaikuta tuen
suuruuteen. Yleistä asumistukea saa asumismenojen enimmäismäärään
saakka. Asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Ruokakunta maksaa aina itse vähintään 20 %
asumismenoistaan. Asumistukea saa 80 % hyväksyttävien asumismenojen ja
perusomavastuun erotuksesta.
Asumistuessa on 300 €/kk kotitalouskohtainen suojaosa. Kotitalouteen kuuluvat henkilöt voivat ansaita 300 €/kk ansiotuloja ilman, että asumistuki pienenee. Asumistuen ja työmarkkinatuen suojaosa on erilainen:
asumistuessa perhekohtainen, työmarkkinatuessa yksilökohtainen. Jokainen
ruokakunnan ansaitsema suojaosan ylittävä euro vähentää perhetyypin mukaan vaihdellen tukea noin 32 %. Menetys on yhteensä noin 40 % verotuksesta riippuen. Asumistuella on kuntaryhmäkohtainen katto. Työmarkkinatuella elävä ansiotuloton voisi saada enimmillään 406 €/kk asumistukea
Helsingin vuokra-asuntoon, jonka vuokra on 508 €/kk.
Kela tarkistaa asumistuen vuoden välein, jos sitä ei ole syytä tarkistaa
aikaisemmin. Tuen hakijan pitää oma-aloitteisesti ilmoittaa ruokakunnan tulojen muutokset, mikäli ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 €/kk
tai pienenevät vähintään 200 €/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.
Valtaosa Kelan takaisinperinnästä syntyy väärin myönnetystä asumistuesta,
koska asumistuessa ei ole kuukausittaista tuloseurantaa.
Yleistä asumistukea sai vuoden 2016 joulukuussa 267 356 ruokakun-
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taa. Määrä oli 15 % suurempi kuin edellisvuonna. Yleistä asumistukea saavien kotitalouksien määrä on noussut yli 120 000:lla vuodesta 2008. Kelan
maksamien asumisen tukien piirissä oli vuoden 2017 lopussa lähes 863 000
henkilöä, kun mukaan lasketaan opiskelijoiden ja eläkeläisten asumistuet.

KUVIO 1. Asumistukea maksetaan yhä enemmän.
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TAULUKKO 2. Toimeentulotuen asumisosa voittaa aina asumistuen. Helsingissä erotus on
jopa 290 €/kk. Yksinasuvan enimmäisasumismenoksi hyväksytään 675 € vuokrasta ja 22,6 €/
kk vesimaksusta yhteensä 697 €/kk. Raja ei ole ehdoton. Jos vuokra ylittää toimeentulotuen maksimirajan viidellä prosentilla ( 5 % ) niin ylitys hyväksytään automaattisesti. 1 77 %:lle
hakijoista, joille maksimirajat ylittyi, korvattiin rajan ylittävät kustannukset täysimääräisenä.
Lähde: Kela.fi
1

http://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf
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Toimeentulotuen asumisosa
Toimeentulotuen asumisosa tulee mukaan kuvioihin, mikäli työttömyysetuudet tai yleinen asumistuki eivät riitä kotitalouden laskennalliseen minimitoimeentuloon. Ensin on haettava työttömyysetuudet kuten työmarkkinatuki sekä asumistuki. Toimeentulotuen määrään vaikuttavat asuinpaikka
sekä kotitalouden henkilöt, huollettavat lapset sekä kotitalouden kaikki tulot
ja varallisuus.
Toimeentulotuki korvaa jopa 290 €/kk enemmän asumiskustannuksia
kuin asumistuki, joten useimmiten toimeentulotuki voittaa työmarkkinatuen ja asumistuen kokonaisuuden. Vuokran ja vesimaksun lisäksi korvataan
muuttokustannukset, taloussähkö, kotivakuutus, saunamaksu, laajakaistamaksu ja asunnon vuokravakuudet. 31 Vuokravakuuksia taattiin 34 milj. €
edestä vuonna 2017. 32 Huonekaluihin ja kodinkoneisiin voi hakea kunnasta
täydentävää toimeentulotukea. Lähes kaikki varattomat ja tulottomat hakijat
ovat toimeentulotuen piirissä.
Toimeentulotuen enimmäiskorvaustasoista on kuntakohtainen lista 33.
Kela on korvannut asumiskustannuksia enimmäiskorvaustasojen ylitse
rajojen ylitse. Suomessa vuonna 2017 toimeentulotuen kohtuulliset asumiskustannukset ylitti 45 % hakijoista, joista 76 prosentille ylitys korvatiin
kokonaisuudessaan, vain 12 % korvausta kohtuullistettiin. 34 Ihmiset ovat
haluttomia muuttamaan asunnostaan, vaikka tulot eivät riittäisi kalliiseen
asumiseen. Tällöin tuensaaja on pakotettu osoittamaan, että hän etsii jatkuvasti halvempaa vuokra-asuntoa. Edullisemmasta asunnosta kieltäytymistä
on kuitenkin vaikea valvoa. Toimeentulotuen saajilla oli asumisen menoista
seitsemän prosentin omavastuu vuosina 1998 – 2006. Omavastuuosuudella
yritettiin kannustaa toimeentulotuen asiakkaita halvempaan asumiseen.

31 http://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf
32 http://www.kela.fi/documents/10180/0/V+Saarinen+esitys+060318/c712a92e-8f25-41998b4b-2aee8e2e71d8
33 Toimeentulotuen asumisosan kuntakohtaiset määrät:
http://www.kela.fi/toimeentulotuki-asumismenot
34 https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005595092.html
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MUUTETTAVA HALVEMPAAN
ASUNTOON
Stressaava1970
24.12.2016 20:53
Onko pakko muuttaa halvempaan asuntoon jos itse maksaa ylimenevän osuuden vuokrasta.kelalta tuli ttt päätös siinä määrättiin
muuttaa...eipä työtön saa mitään asuntoa kun monet vuokranantajat vaatii raha oltava heti käteen ei auta sossun vuokravakuus kun
se ei ole rahana. Ei ole vara maksaa 1-2kuukauden takuuvuokraa
esim 500-1000e. Vain vvo lumo vuokravakuus 250e. Stressi
iskee....
27.1.2017 19:35
Toimitat seuraavan toimeentulotuen hakemuksen liitteenä 		
vuokra-asuntohakemukset kunnan vuokra-asuntoihin ja saton
sisäisen vuokrahakemuksen ja sanot ettet ole onnistunut 		
saamaan hakemisesta huolimatta edullisempaa asun-		
toa. Kela ei voi mitenkään tarkistaa sitä asiaa että oletko
ottanut vastaan vai kieltäytynyt halvemmasta asunnosta vaikka sitä olisi sinulle tarjottu :)
KelaaKoijataan
25.12.2016 0:30
Jos laitat nyt kunnalle ja vvolle hakemukset vireille kaikkiin
kohtuu hintaisiin vuokra-asuntoihin kuntasi alueelle ja toimiatat siitä lapun kelaan seuraavan toimeentulotukihakemuk-		
sen liitteenä niin eivät välttämättä kohtuullista vuokraasi. 		
Tai noin ainakin minulle sanottiin puhelimessa kun soittivat
ja sanoivat että kämppäni on liian kallis yhdelle hengelle.
Eihän se kela sitä saa ikinä tietää sitten vaikka sinulle tarjottaisiinkin edullisempaa kämppää, mutta et vain ota sitä 		
vastaan ja jatkat ”hakemista”.
SUOMI24.fi
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ESIMERKKI PERUSTOIMEENTULOTUEN
LASKENNASTA
Sanna on työtön, kahden yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja Sipoosta.
Hänellä ei ole säästöjä. Hän hakee perustoimeentulotukea syyskuulle tiukan
taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Perheen tuloja ovat syyskuussa:
•
•
•
•

työmarkkinatuki + lapsikorotus 641,28 €
lapsilisä + yksinhuoltajakorotus 306,32 €
asumistuki 578,40 €
elatustuki 312,78 €

Perheen menoja ovat syyskuussa:

• vuokra 810 €
• vesimaksu 45 €
• perhekoon mukainen perusosa 1 203,47 € (yksinhuoltaja 540,33 € +
ensimmäinen yli 10-vuotias lapsi 343,85 € + toinen yli 10-vuotias lapsi
319,29 €).
• Tulot yhteensä 1 838,78 € – menot yhteensä 2 058,47 € = –219,69 €.
Sannan perheelle maksetaan perustoimeentulotukea 219,69 €.

LÄHDE. Kela.fi
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päivärahaa nauttiva henkilö saa 600 € hintaiseen Helsingin vuokra-asuntoon
122 €/kk asumistukea, mikä keikauttaa tilanteen ansiosidonnaisella olijalle
93 € edullisemmaksi. Mikä on sellaisen ansiosidonnaisen merkitys, jonka toimeentulotuki lyö kohtuullisilla ansioilla?
Perusturvan taso
Mikä on riittävä taso elämiseen ja asumiseen työikäisellä ja -kykyisellä työnhakijalla? Vantaalla asuva lapsiperhe, vanhemmat ja kaksi lasta, saa Kelan
verkkosivujen kautta tehtävällä hakemuksella perustoimeentulotukea ja sen
asumisosaa 2532 €/kk. Sen lisäksi he voivat hakea täydentävää ja ehkäisevää
toimeentulotukea, joka korvaa osan lasten harrastuksista ja yllättävistä
menoista. Onko se paljon vai vähän?
Perusturvan arviontiraportissa vuodelta 2015 asumiskustannusten
korvaus huomioiden Suomen vähimmäisturvan taso näyttää olevan länsieurooppalaista keskitasoa ja samaa tasoa kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa.
Pitkään työttömänä olleen henkilön kotitalouden nettotulot suhteessa 67 %
keskipalkasta ansaitsevan henkilön kotitalouden nettotuloihin ovat Suomessa korkeampia kuin useimmissa muissa OECD-maissa. Pitkään työttömänä
olleen kotitalouden, vanhemmat ja kaksi lasta, nettokorvausaste oli Suomessa 68 % ja Ruotsissa 55 % tasoa alempana. 35
Perusturvan minimimäärää ei ole sidottu perustuslakiin, mutta sitä mitataan suhteellisella köyhyydellä. Minimibudjettiin perustuva köyhyysmittari
kuvaa sitä, kuinka suuri osa väestöstä elää kotitalouksissa, joiden tulot eivät
riitä kohtuulliseksi katsottuun vähimmäiskulutukseen. Minimibudjettiin perustuva köyhyysraja oli vuonna 2016 yksin vuokralla asuvalla 1077–1234 €/
kk asuinpaikasta riippuen ja 837 €/kk omistusasunnossa asuvalla. Suhteellinen köyhyysraja on yksin asuvalla 1190 €/kk asumismenoista riippumatta,
mikä on minimibudjettiköyhyysraja, lukuun ottamatta pääkaupunkiseudulla
vuokralla asuvia. 36
35 Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011–2015. THL https://www.julkari.fi/bitstream/
handle/10024/125703/TY%C3%96_2015_001_web_06032015.pdf?sequence=3
36 Perusturvan riittävyys ja köyhyys. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131346/
URN_ISBN_978-952-302-743-5.pdf
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TAULUKKO 3. Työmarkkinatuen, asumisten, lapsilisien ja elatustuen yhdistelmä ei pärjää
toimeentulotulotuelle Helsingissä. Esimerkissä huoltajan tai huoltajien lapset ovat alle 10
–vuotiaita. Toimeentulotukea korotetaan 10 -17 –vuotiaille lapsille 34,15 €/kk.

1.3 Asumisen ja elämisen tuet yhteensä
Työmarkkinatuen, lapsitukien ja asumistuen yhdistelmä pärjää harvoin
toimeentulotuelle. Näin ollen viimesijaisesta tukimuodosta on tullut muita enemmän korvaavampi. Kaikki muut tuet pitää hakea ensin, lopulta toimeentulotuki voittaa lähes aina. Erityisen paha tilanne on yksin asuvalla.
Toimeentulotuki pärjää hyvin työmarkkinatukeen ja asumistukeen perustuvalle kokonaisuudelle. Yleensä ajatellaan, että ansiosidonnainen työttömyysturva on näitä etuja merkittävästi parempi. Hyvinkäällä yksin asuva keskipalkkaisesta 2 700 €/kk työstä työttömäksi jäänyt tuenhakija saa 1 542 €/
kk ansiosidonnaista, josta hän maksaa veroa 25 %. Tämä on merkittävä ero
työmarkkinatukeen, jota verotetaan vain 20 %. Käteen jää 1 156 €/kk verojen jälkeen. Hyvinkäällä yksin asuva toimeentulotuen asiakas voi saada netin kautta suoraa tukea 1 068 €/kk. Ansiosidonnainen keskiansioilla voittaa
toimeentulotuen vain 88 €:lla. Helsingissä toimeentulotukiasiakas saa 1184
€/kk ja voittaa 28 €:lla keskimääräisen ansiosidonnaisen. Ansiosidonnaista
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Vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea
moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi.
Sosiaalinen peruskirja edellyttää, että sosiaaliturvaetuisuuksien on oltava
vähintään 50 % kansalaisten mediaanitulosta, eli vuonna 2013 niiden olisi pitänyt olla 970 €/kk. 37 Komitea tarkasteli ratkaisussaan toimeentulon
määrää ainoastaan työmarkkinatuen perusosan ja asumistuen laskennallisen
keskiarvon perusteella, eikä ota laskelmissaan huomioon toimeentulotukea
ja sen mahdollisia muita osia. 38 Suomen järjestelmä antaa yksinasuvalle helsinkiläiselle toimeentulotukea jopa 1 188 €/kk, joten tukimuotoja ei ymmärretä laskea yhteen Euroopassakaan. EU:n köyhyysriskitilastoissa Suomea
heikommassa tilanteessa on 23 muuta maata. 39

37 https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/77844-minimitukien-pitaisi-olla-suomessa-vahintaan-970-eu-tarkea-epakohta
38 http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaalisten-oikeuksien-komitealta-ratkaisu-suomen-sosiaaliturvan-vahimmaisturvan-tasosta
39
YLE: Euroopan neuvostolta sapiskaa Suomelle liian matalasta sosiaaliturvasta. https://yle.fi/uutiset/3-7797709
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KUVIO 2. Köyhyysriskin piirissä olevien kansalaisten määrä EU:n jäsenmaissa, keltaisella
asteikon mukaan prosenttiosuus, sinisellä pikkuviivalla köyhyysraja oikeanpuoleisella
asteikolla euroa/vuodessa. 40

Suomen sosiaaliturvan riittämättömyyttä voidaan tarkastella suhteessa
muihin EU-maihin. Köyhyysriskiä on mitattu 28 EU-jäsenmaassa. Vuonna
2015 enemmän kuin kolmasosa EU:n kansalaisista kuului köyhyysriskissä
olevien ryhmään. Suomessa on EU-maista viidenneksi vähiten, 16,8 %,
ihmisiä köyhyysriskiryhmässä. Hollannissa määrä on 16,4 %. Tšekki ei ole
ainoastaan hyvä pelaamaan jääkiekkoa, vaan komeilee tilastoissa maana, jossa on EU:n pienin köyhyys- ja syrjäytymisriski. Muut Itä-Euroopan maat
kuten Romania, Bulgaria, Latvia ja Liettua jäävät hännille. Tšekin työikäisen
väestön köyhyysriski on 13,6 %. Suomessa työikäisen väestön köyhyysriski
on 18,1 %. Mistä ero johtuu? Onko se Tšekin paremman sosiaaliturvan ansiota?
40
Eurostat: People at risk of poverty or social exclusion http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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Paradoksaalisesti Tšekin köyhyys on saatu poistettua EU:n mittareista
kohtalaisen pienellä sosiaaliturvalla. Ansiosidonnaista työttömyyskorvausta
saa kahden kuukauden ajan 65 % palkasta enimmillään 15 024 korunaa eli
585,66 €/kk. Kahden kuukauden jälkeen etu pienenee 50 prosenttiin palkasta ja siitä kahden kuukauden päästä se laskee 45 prosenttiin palkasta. Työttömyyskorvauksen jälkeen taataan vähimmäistulo yksin elävälle 3 410 korunaa
eli 132,93 €/kk. Pariskunnalle taataan 243,25 €/kk. Lapsesta saa 67,83 €/kk
lisää. Lisäksi korvataan kohtuulliset asumiskustannukset, eli 30 % vuokrasta,
mutta 35 % vuokrasta pääkaupungissa Prahassa. Tulonsiirrot eivät tunnu
ruhtinaallisilta. Silti vain 5,6 % kansasta kärsii aineellisesta köyhyydestä.
Köyhyysriskille on myös muita mittareita, kuten köyhyysriski sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen. Siinäkin mittarissa Tšekin köyhyysriski oli EU:n
matalin 9,7 %. Korkein köyhyysriski oli Romaniassa 25,4 %. Suomessa köyhyysriski oli neljänneksi matalin EU:ssa 12,4 %, Slovakiassa 12,3 %, Tanskassa 12,2 % ja Hollannissa 11,6 %. Köyhyysriski ei ole kiinni ainoastaan
perusturvan tasosta. 41
Tšekin tilannetta selittää matalan työttömyyden 2,9 % 42, pienen keskipalkan 915 €/kk (vrt. Suomi 3 368 €/kk), matalan hintatason ja alhaisen
sosiaaliturvan yhdistelmä. Tšekin työttömyysaste on Euroopan matalin. Lisäksi talouden rakenne perustuu vahvalle vientiteollisuudelle. Tšekin vahvaa
osaamista kuvaa suomalaistenkin rakastama automerkki Skoda. Myös Toyota-,
Peugeot-, Citroen-, ja Hyundai -automerkkejä valmistavilla yhtiöillä on Tšekissä suuria tehtaita. Lainsäädäntö vähimmäispalkasta 407 €/kk ja vankka sosiaalinen verkosto näyttävät estävän maassa tehokkaasti köyhyyden aiheuttamat
ongelmat. Työssäkäyvät köyhät muodostavat vain kolme prosenttia Tšekin
työväestöstä. 43
EU:n tilastoissa näyttää siltä, että Tšekin matala keskipalkka, mutta
kohtuullinen minimipalkka, matala sosiaaliturva ja matala työttömyys tekevät maasta eniten köyhistään huolehtivan valtion EU:ssa. Tätä on vaikea
41 Risk of Poverty in the Czech Republic among the Lowest in EU. Jobspin.cz https://www.jobspin.
cz/2017/05/risk-of-poverty-in-the-czech-republic-among-the-lowest-in-eu/
42 Why does the Czech Republic have the lowest unemployment in the EU? Quarz-lehti. https://
qz.com/1044383/why-does-the-czech-republic-have-the-lowest-unemployment-rate-in-the-eu/
43 Eurofound-raportti.
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations/czech-republic-development-of-collectively-agreed-working-conditions-1993-2011
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ymmärtää Suomessa, jossa jo toimeentulotuen perus- ja asumisosaa saa nettihakemuksella 1 188 €/kk. Tilastoihin on syytä suhtautua varauksella.
Tilannetta voidaan tarkastella myös Euroopan rikkaimpiin maihin
kuuluvan Luxemburgin tietojen osalta. Maa ei pääse millään kymmenen
parhaan joukkoon, vaikka keskipalkka on 4 412 €/kk ja työttömyysturva
turvaa eniten EU:ssa jopa 90 % aikaisemmasta palkasta.44 Köyhyysriskissä
elää vuodessa alle 17 500 € ansaitseva henkilö.
Mediaanituloon sidottu köyhyys ei kerro välttämättä kaikkea maan tilanteesta. Tilastollista köyhyyttä voidaan siis vähentää minimietuuksien taso
noston lisäksi myös laskemalla palkkoja. Näin ollen mediaanituloihin sidotut
mittarit, kertovat enemmän mediaanitulosta kuin köyhyydestä tai sosiaaliturvan tasosta. Jos köyhyys saataisiin poistettua EU:n tilastoista ja nuhteista
sosiaaliturvalla, niin Suomi olisi sen jo tehnyt.
Korkeasta sosiaaliturvasta voi syntyä myös työikäisten korkea köyhyysriski. Siitä OECD:n maaraportti varottaa Suomea. OECD:n mukaan köyhyys
voisi jopa lisääntyä Suomessa, jos perustulo otettaisiin käyttöön ja kannustimet
työntekoon heikkenisivät. 45 Tammikuussa 2018 Suomessa oli työttömiä työnhakijoita työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan 285 380 henkilöä eli 10,9
% työvoimasta. Suomen aktivointiaste on verrattain matala, vain 29,8 %. 46Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä
olevien summasta. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 125
700 henkilöä.
OECD:n arvio Suomen rakenteellisesta työttömyysasteesta on 7,4 %.47
Rakennetyöttömyys seuraa talouden rakenteiden muutoksesta. Työn tarjonta ei mukaudu kysyntään riittävän nopeasti. Rakenteellisen työttömyyden synonyymina käytetään myös luonnollista työttömyysastetta, NAIRU-astetta.
Teorian mukaan tämän luonnollisen työttömyysasteen alittaminen kiihdyttää inflaatiota. NAIRU-aste on sitä korkeampi mitä jäykemmät työmarkki44
45
46
47

http://delano.lu/d/detail/news/luxembourg-reforms-needed-report-finds/110534
OECD-raportti. http://www.oecd.org/employment/emp/Basic-Income-Policy-Option-2017.pdf
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Textbase/Tkat/Pdf/Tkat_fi.pdf
OECD:n maasivut. http://www.oecd.org/finland/
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nat ja korkeampi sosiaaliturva työttömillä on. 48 Luonnollisen työttömyyden
astetta voidaan alentaa näihin seikkoihin vaikuttamalla. Luonnollinen työttömyysaste kertoo Suomen luonnottomasta tilanteesta. EVA-analyysistä
”Kadonneet työmiehet” vuodelta 2017 ilmenee, että Suomessa on 79 000
parhaassa työiässä olevaa miestä, jotka eivät tee tai aina edes hae töitä. Kaksi
kolmasosaa heistä saa yhteiskunnan tukea, mutta vain vajaa kolmannes on
ollut työttömäksi kirjautuneena. 49 Suomi on selkeästi epäonnistunut työttömyyden hoidossa. Ruotsissa työvoimatoimistoissa työskentelee yli 14 000
virkailijaa 50, Suomessa TE-toimistojen työntekijöiden määrä oli samaan aikaan 2 200 henkilöä. Kuusi kertaa vähemmillä resursseilla hoidettiin samaa
määrää työttömiä. Vuodelle 2017 TE-toimistojen henkilöstön määrää nostettiin 200 henkilöllä 2400 henkilöön. Se on mitätön määrä hoitamaan
280 000 työttömän työnhakua ja palveluita. On selvää, ettei Suomen resurssit riitä kunnolliseen aktivointiin. 51
EU:n tilastojen valossa tukijärjestelmä näyttää turvaavan elämisen,
mutta sen taso ei kuitenkaan riitä nostamaan kaikkia köyhyydestä. 52 Onko
Suomen tukitaso matala vai korkea? Onko järjestelmä hyvä tai huono? Tällaiset kysymykset ratkaistaan Suomessa yleensä katsomalla lahden toiselle
puolelle: miten veliruotsalainen on hyvinvointinsa rakentanut?

48
49
50

NAIRU. https://fi.wikipedia.org/wiki/NAIRU
Eva: Kadonneet miehet http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2017/02/no_54.pdf
MTV: Työvoimatoimistot pursuavat asiakkaita – Ruotsissa resurssit aivan eri tasolla
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tyovoimatoimistot-pursuavat-asiakkaita-ruotsissa-resurssit-aivan-eri-tasolla/6059730#gs.40HrjIA
51 https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tyovoimatoimistot-pursuavat-asiakkaita-ruotsissa-resurssit-aivan-eri-tasolla/6059730
52 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita: Köyhyyden mittaustavat, sosiaaliturvan riittävyys ja köyhyyden
yleisyys Suomessa. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10250/3426/Selosteita61_netti.
pdf?sequence=2
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RUOTSIN ANSIOSIDONNAINEN
TYÖTTÖMYYSTURVA

80 %
Päivä 1-100
Korvaus
Korkein
työttömyyspäiväraha
kassasta

Aikaisempi
palkka

70 %

Päivä 101-200

Päivä 201-300

910 kr
20 020 kr/kk

760 kr
16 720 kr/kk

760 kr
16 720 kr/kk

> 25 025

>20 900

>23 885

Korkein
päiväraha

Korkein
päiväraha

Päivärahaa saa maksimissaan 450 päivää, mikäli työttömällä on alaikäisiä huollettavia.
LÄHDE: http://www.inkomstforsakring.tips/ersattning-fran-akassa/
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2. Ruotsin sosiaaliturva
Ruotsin yhteiskunta on mielikuvissa hyvin pitkälle Suomen kaltainen, sillä
poikkeuksella, että naapurilla menee lähes joka osa-alueella paremmin. Ruotsissa on 10 miljoonaa asukasta, Suomessa 5,6 miljoonaa. Työttömyys Ruotsissa alemmalla tasolla 6,6 %. Työttömien määrä on suurin piirtein sama
molemmissa maissa. Ruotsissa oli vuoden 2017 lopussa 308 000 työtöntä
työnhakijaa, Suomessa 285 380 työtöntä työnhakijaa 10,9 % työvoimasta.
Ruotsin bruttokansantuote oli vuonna 2016 merkittävästi korkeampi, 51
600 USD, verrattuna Suomeen, jonka BKT oli 43 090 USD. Ruotsilla näyttäisi olevan enemmän varaa kansankodin ylläpitoon kuin Suomella. Ruotsi
onkin ottanut turvapaikanhakijoita vastaan varsin avokätisesti. Lähes joka
neljäs Ruotsin kansalainen oli vuonna 2016 maahanmuuttajataustainen.
Maassa on myös samankaltaisia ongelmia kuin Suomessa. Tukholman
alueen asumiskustannukset ovat nousseet muutamassa vuodessa huimasti. 1
Korkea asumisen hinta on puhuttanut ruotsalaisia jo kymmenen vuotta.
Kansainvälisessä vertailussa maiden välillä ei ole suurtakaan eroa hintatasossa. Yksityisen kulutuksen kokonaishintatason vertailussa vuodelta 2014
Ruotsin kuluttajahinnat olivat niukasti Suomea korkeammat. Ruotsalaisten
keskipalkka 3 526 €/kk on suomalaisten keskipalkkaa 3 368 €/kk niukasti
korkeampi. 2
Jos olisimme samaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota, samalla tukimäärällä pitäisi tulla toimeen niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Siksi on
hyödyllistä tarkastella Ruotsin työttömyysturvaa rinnakkain Suomen kanssa.
Tukimäärien laskentakin on helppoa pilkkua siirtämällä. Maaliskuussa 2018
Ruotsin yhdellä kruunulla sai lähes tasan kymmenen senttiä. 1 kruunu =
0.0985 €.

1
https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview-OECD-Finland-2016.pdf
2
Tilastokeskus. Euroopan maiden kuluttajahinnoissa suuria eroja vuonna 2014 http://www.stat.fi/
til/kvhv/2014/kvhv_2014_2015-06-22_tie_001_fi.html
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Työttömyyden tuet
Ruotsin työikäisten ja kykyisten sosiaaliturva on kolmiosainen: ansiosidonnainen, peruspäiväraha ja viimesijaisena tukena toimeentulotuki. Työmarkkinatuen kaltaista tukimuotoa ei ole. Pitkäaikaistyöttömät saavat erillistä aktivitedstöd
-palkkatukea, osallistumisesta työharjoitteluun tai työmarkkinaohjelmaan. Alle
25-vuotiaat saavat alhaista, 14 €/päivässä utvecklingsersättning- koulutustukea
osallistumisesta ohjelmiin. 3 Aktivitedstöd ja utvecklingsersättning -tukimuotoja
ei pidetä varsinaisena työttömyysetuna EU:n tilastoissa vaan palkkana aktiivisuudesta tiukempien osallistumisehtojen vuoksi. 4 Työttömyyden alettua paras tukimuoto on Suomen kaltainen ansiosidonnainen työttömyysturva, jota voi hakea
työttömyyskassan jäsen, jolla täyttyy 12 kk työssäoloehto. Tuki korvaa jopa 80
% aiemmista palkkatuloista ensimmäisen reilun kolmen kuukauden aikana sillä
poikkeuksella, että täydelle 80 % korvausasteelle palkasta pääsevät ainoastaan alle
25 025 kr/kk ansainneet. 5
Ruotsissa saa ansiosidonnaista korkeintaan 910 kr/pv, kuukaudessa
20 020 kr, jota verotetaan kunnallisveron mukaan. Keskimääräinen
kunnallisvero on Suomea korkeampi noin 30 % tietämillä. Käteen jää
keskimäärin 14 553 kr/kk. Ruotsin korkein mahdollinen työttömyystuki
jättää käteen nettona 1 433 €/kk. Tuki pysyy tuolla tasolla vain kolme
kuukautta, jonka jälkeen tuki laskee tasolle 16 720 kr/kk, josta käteen jää
nettona 12 375 kr/kk eli 1 219 €/kk. Yhteensä ansiosidonnaista voi nauttia 300
päivää, jonka jälkeen putoaa kuntien järjestämälle toimeentulotuelle. Mikäli
hakija ei ole työttömyyskassan jäsen, mutta työssäoloehto täyttyy, voi saada
peruspäivärahaa 8 030 kr/kk, josta käteen jää 6 424 kr/kk eli 633 €/kk. Tätä
tukea saa maksimissaan kolmesataa päivää. Jos ei täytä jäsenyysehtoa, eikä
työssäoloehtoa, päiväraha on vielä matalampi ja määräytyy työskentelyajan
perusteella. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi täydentää yksityisellä
toimeentulovakuutuksella. 6
3
http://lss-webb.spinit.se/wp-content/uploads/2016/03/4052-aktivitetsstod-och-utvecklingsersattning.pdf
4
Isabelle Maquet: e coverage rate of income support measures in the EU: measurement and
challenges Working Paper 2/2016
5
Tietoa Ruotsin työttömyysturvasta. http://arbetsloshetsrapporten.se/ersattning-akassa/
6
http://www.inkomstforsakring.tips/ersattning-fran-akassa/
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Tätä voi verrata Suomen ja Tanskan päivärahojen tasoon. Kun
Suomessa jää työttömäksi 3 000 €/kk palkkatuloilta saa ansiosidonnaista
1673 €/kk, mistä maksetaan 25 % verot. Käteen jää 1 241 €/kk. Tanskan
ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa pidetään tasoltaan erittäin hyvänä. Se
korvaa jopa 90 % entisestä palkasta. Tanskan ansiosidonnaisessa on katto
18 403 kr/kk eli 2 392 €/kk. Taso vaikuttaa korkealta, mutta myös verotus
on korkea. Suojaosan 3 750 kr/kk jälkeen työttömyysetuudesta maksetaan
37 % verot, jolloin käteen jää maksimissaan 14 583 kr/kk eli 1 895 €/kk.
Ruotsia ja Tanskaa korkeampaa työttömyyskorvausta voi saada Suomessa,
koska Suomen ansiosidonnaisessa ei ole kattoa. Esimerkeistä voi havaita,
että verotus vaihtelee merkittävästi eri maiden välillä. Ilman verotuksen
huomioimista ei voi eri maiden etuisuuksien tasoa verrata toisiinsa.
Ansiosidonnainen työttömyysturva on OECD:n tilastojen mukaan
Ruotsissa pienituloiselle anteliaampi, mutta keskituloiselle Suomea niukempi ja kestoltaan lyhempi. 7 Voisi sanoa, että työttömyysturvan piirissä oleville
ihmisille se on tasa-arvoisempi ja riippuu Suomen työttömyysturvan korvauksia vähemmän työttömyyttä edeltäneestä palkkatasosta. Epätasa-arvoisemman turvasta tekevät Ruotsin työttömyysturvan tiukat ehdot. Vuonna
2016 työttömyyskassan jäseniä oli 70 % työvoimasta, mutta vain 38 % työttömistä, 89 000 työtöntä sai ansiosidonnaista tai peruspäivärahaa. 123 000
työtöntä haki toimeentulotukea kunnaltaan. 8 Ruotsin työttömyysturvan kattavuus on erittäin niukka yli vuoden työttömänä olleille. Ruotsin yli vuoden
työttömänä olleista vain vajaa 20 % sai enää työttömyysetuutta. Pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvan kattavuus oli Suomessa EU:n parhain. Yli 90 % yli
vuoden työttömänä olleista sai työttömyysetuutta Suomessa. 9
Asumisen tukeminen
Ruotsissa asuntopolitiikka on perustunut laajalle asumisoikeusasuntotuotannolle. Suurin osa kerrostaloasunnoista ovat olleet asumisoikeusasun7
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/3254793/Ty%C3%B6llisyysryhm%C3%A4n+taustaraportti/c5912fd6-fd4b-4353-b08f-94831b0a4758
8
Roope Uusitalo: Ruotsin malli. http://blog.hse-econ.fi/?p=6777
9
Isabelle Maquet: The coverage rate of income support measures in the EU: measurement and
challenges Working Paper 2/2016
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toja. Ruotsissa pystyi omistamaan kerrostaloasunnon vasta vuonna 2009.10
Asuntopolitiikan vapautumisen jälkeen hinnat ovat kääntyneet nousuun.
Ruotsissa asunnonvuokrausoikeuksista on vuosien jonot. Asunnon saamista sanotaan lottovoitoksi. Jopa alaikäiset lapset ilmoitetaan jo valmiiksi asuntojonoon, koska pitkä jonotusaika edistää asunnon saamista. Muut asunnontarvitsijat joutuvat ottamaan toisen käden vuokra-asunnon, josta joutuu
ehkä tiheästi muuttamaan. 11
Osassa Ruotsin vuokra-asunnoista on käytössä vuokrasääntely. Tosin
monien asiantuntijoiden mielestä vuokrasääntelystä on enemmän haittaa
kuin hyötyä. 12 Vuokrakatto vähentää asuntojen tarjontaa ja laatua. Ruotsin
asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet viime vuosina. Tukholmassa kerrostaloasunnon keskivuokra on 2 100 – 2 650 kruunua neliöltä vuodessa.
Keskimääräisen vuokra-asuntokaksion kuukausivuokra saadaan laskemalla
50 m2 * 2 400 kr / 12 kk = 10 000 kr/kk eli 985 €/kk. Vuokra vastaa Suomen pääkaupunkiseudun vuokria. Minkälaisen asumistuen tuohon asuntoon saa työssäkäyvä tai työtön pienituloinen? 13
Ruotsissa maksetaan asumistukea vain nuorille 18-29-vuotiaille, lapsiperheille ja eläkeläisille. 14 Yksin elävä alle 30-vuotias voi saada enintään 1
300 kr/kk eli noin 130 €/kk, yli 180 €/kk asumiskustannuksista kuten vuokrasta. 15 Yksin tai parisuhteessa ilman lapsia asuva yli 30-vuotias työikäinen ei
saa asumistukea lainkaan. Työttömän perheen on vaikeaa saada asumistukea,
koska asumistuen taso lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan mukaan,
eikä kuten Suomessa työmarkkinatuen tai ansiosidonnaisen bruttotulon
mukaan. 16 Lapsiperhe, kaksi aikuista ja yksi lapsi voivat saada asumistukea
enimmillään 3 400 kr/kk eli 335 €/kk 17, riippumatta asumispaikasta. Aika
vaatimattomalta näyttää Suomen tasoissa. Helsingissä 937 €/kk vuokralla
asuva yhden lapsen pariskunta voi saada asumistukea 750 €/kk.
10 Uusi Suomi: Mullistus ruotsalaiselle mahdollisuus omistaa asunto. https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/57947-mullistus-ruostalaiselle-mahdollisuus-omistaa-asunto
11 Vuokrasääntely Ruotsissa https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001847891.html
12 https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001847891.html
13 Keskivuokrat Ruotsissa. https://www.hemhyra.se/tips-rad/har-ar-landets-dyraste-hyresratter/
14 Bostadsbidrag – barnfamiljer http://hurvibor.se/wp-content/uploads/4062-D-bostadsbidrag-barnfamiljer-1701.pdf
15 Bostadsbidrag till unga utan barn http://hurvibor.se/wp-content/uploads/bostadsbidrag_unga_
utan_barn.pdf
16 Ruotsin asumistukijärjestelmä https://www.euromod.ac.uk/using-euromod/country-reports
17 Ruotsin asumistukilaskuri. Https://www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen
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Ruotsissa kaikki tulot, pääomatulot tai ansiotulot, pienentävät asumistukea. Mikäli kotitaloudella on yli 10 000 € omaisuutta sen ylittävästä
omaisuudesta katsotaan 15 % tuloksi. Tukea vähentäväksi omaisuudeksi katsotaan yksityinen asunto, osakkeet, tilillä olevat varat, yksittäinen yli
1 000 € arvoinen esine, kuten auto, vene tai asuntoauto. Asuntoa, johon
tukea haetaan, ei katsota mukaan tukea vähentävään omaisuuteen, mutta jo
lapsen omaisuus vaikuttaa asumistukeen. Suomessa asumistukeen ei vaikuta
omaisuus lainkaan. 18 Ruotsissa asumistuet maksaa Suomen Kelaa vastaava
Försäkringskassan, eli vakuutuskassa.

KUVIO 3: Asumistukea saaneiden kotitalouksien määrä Ruotsissa vuosina 1992-2016. 19

Ruotsin tiukat ehdot pitävät asumistuen menot kurissa. Ruotsin valtion kustannukset asumistuesta olivat vuonna 4,7 miljardia kruunua eli 0,47
miljardia euroa vuonna 2016. Ruotsin asumistukea sai 179 000 kotitaloutta.
Ruotsin asumistuessa ovat mukana myös opiskelijat. Suomessa opintotuen
asumislisää maksettiin 148 952 opiskelijalle 265 miljoonaa ja yleistä asumistukea 267 356 kotitaloudelle 1 081 miljoonaa. Yhteensä 1 346 miljoonaa.
Ruotsissa asumistukea maksettiin lähes kolme kertaa vähemmän, vaikka
asukkaita maassa on vajaa puolet vähemmän kuin Suomessa. Ruotsin van18 Ruotsin asumistuen omaisuusrajat. http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Filer/PDF-Filer/Bostadsbidrag_inkomst.pdf
19 Ruotsin asumistuen kustannukset. http://hurvibor.se/avdrag-bidrag/bostadsbidrag/
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huseläkkeensaajille maksetaan erillistä asumistukea, joka on yksilökohtainen
kuten Suomessa. Suomessa eläkeläispuolisoita käsitellään kuitenkin yhdessä
kotitaloutena. 20
Lapsilisät, elatustuki ja päivähoitomaksut
Ruotsissa saa lapsilisää Suomen tapaan. Perheiden saamat lapsilisät vaikuttavat niukasti Suomea paremmilta. Erityistä yksinhuoltajakorvausta ei ole
Ruotsin lapsilisässä. Suomen yksinhuoltajat saavat suhteessa merkittävästi
sitä enemmän. Ruotsissa yhteishuoltajuustilanteessa lapsilisä maksetaan molemmille huoltajille puolitettuna.
RUOTSI

Yksi lapsi 105 €
225 €
2 lasta
388 €
3 lasta

SUOMI

SUOMI YKSINHUOLTAJA

95 €

143 €

200 €

297 €

334 €

479 €

TAULUKKO 4. Lapsilisät euroina Suomessa ja Ruotsissa vuoden 2018 alussa. 21 Ruotsin
hallitus on luvannut korottaa lapsilisää vuoden 2018 aikana.

Ruotsissa valtio turvaa elatustuen 1 573 kr/kk eli 158 €/kk, mikäli etävanhempi ei pysty maksamaan elatustukea. Tämä vastaa Kelan myöntämää
elatustukea 156 €/kk. Ruotsissa voidaan sopia vapaasti elatussopimuksesta.
Suomeen verrattuna elatussopimus eroaa siinä, että Ruotsin vakuutuskassa
on velvollinen selvittämään etävanhemman elatuskyvyn.22

20 Försakringskassan.se
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8724a885-e6e84c07-aaf2-f087061b4103/socialforsakringen-i-siffror-2017.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
21 http://www.oboj.net/blog/2013/01/29/barnbidraget-inte-for-alla-familjer/
22 Marjo Kantomaa: Lapsen oikeus elatukseen Ruotsissa ja Suomessa.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/129182/Kantomaa_Marjo.pdf ?sequen-ce=1&isAllowed=y
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PÄIVÄHOITO-MAKSUT

RUOTSI
MAX

Maksu bruttotuloista

Yksi lapsi

1 362 kr

3%

2. lapsi

908 kr

2%

3. lapsi

454 kr

1%

TAULUKKO 5. Päivähoitomaksujen määräytymisperusteet Ruotsissa.23

Päivähoitomaksut ovat Ruotsissa maksimitasolla Suomea matalammat. Ruotsin veroluontoinen päivähoidon määräytymisperuste on paljon
Suomen määräytymisperustetta järkevämpi tapa kerätä päivähoidon maksut.
Maksuun ei synny mitään hyppäyksiä tai kynnyksiä. Ruotsissa päivähoito
maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 160 000 kruunua vuodessa eli noin 1 337
€/kk.24 Vuonna 2016 Suomen kuuden suurimman kaupungin keskimääräinen lapsen hoidon kustannus oli 836 €/kk. 25 Alle kolmevuotiaiden lapsien
hoito on kalliimpaa Suomessa, kustannus voi olla jopa 1 400 €/kk. Lastenhoidon järjestämisen hinta on Ruotsissa Suomea korkeampi.
Suomen päivähoito on pienituloisille täysin maksutonta. Vuonna 2017
maksun tuloraja on yksinhuoltajalla 1 403 €/kk ja kahden aikuisen ja yhden
lapsen perheellä 1 730 €/kk. Nuorimmasta lapsesta maksetaan enimmillään
290 €/kk ja häntä vanhemman sisaruksen osalta 261 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen
maksusta enimmillään 58,00 €/kk. Työttömyyskorvaukset otetaan huomioon maksuja laskettaessa. Suomen päivähoitomaksut muuttuvat vuodelle
2018. Yksinhuoltaja on vapautettu päivähoitomaksuista 1 915 €/kk tuloihin asti. Toisen lapsen päivähoitomaksun maksimi laskee 145 €/kk. Vuonna 2018 ruotsalainen yksinhuoltaja 1 915 €/kk tuloilla häviää suomalaiselle
päivähoitomaksussa 57,5 €/kk. Pienituloiselle ja varsinkin yksinhuoltajalle
Ruotsin maksut ovat Suomea suuremmat.
23 http://www.babyhjalp.se/dagisavgift
24 Päivähoitomaksut Ruotsissa.http://www.babyhjalp.se/dagisavgift
25 https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_09_08_Kuusikko_varhaiskasvatus_2016.pdf
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Vanhempainvapaat
Ruotsissa vanhempainpäivärahaa maksetaan 480 päivää lasta kohti. Näistä 390
päivää on ansiosidonnaista tukea. 90 päivästä maksetaan alempaa, noin 18 euron tukea. 390 päivästä on 90 varattu äidille ja 90 on varattu isälle. Ansiosidonnainen korvaus on 77,6 prosenttia palkasta aina 44 500 euron vuosipalkkaan
asti. Ylimenevästä osuudesta ei saa korvausta. Vanhempainvapaapäiviä voidaan
sijoitella vapaasti ja pitää välillä päiviä ilman tukea. Monet hyödyntävät tätä pidentääkseen vapaitaan. Työnantaja voi maksaa lisäkorvausta enintään 10 %
riippuen työehtosopimuksesta enintään kahden tai kuuden kuukauden ajalta. 26
Suomessa maksetaan korotettuna äitiyspäivärahaa 56 päivää 90 %
edeltävästä palkasta arkipäiviltä maanantaista lauantaihin. Yhteensä äitiyspäivärahaa voi saada 105 päivää. Äitiysrahan loputtua alkaa vanhempainvapaa.
Sen pituus on 158 arkipäivää eli hieman yli puoli vuotta. Lisäksi isä voi anoa
isyysvapaata. Se kestää enintään 54 arkipäivää. Vanhempain- ja isyysrahan
korvaus on 70 % edeltävästä palkasta arkipäiviltä. Kahden vanhemman perhe voi nauttia ansiosidonnaisia arkipäiviä yhteensä 317, eli 12,7 kk. Voittavatko Ruotsin vanhempainvapaat Suomen tason?
Otetaan vertailuun pienituloinen yksinhuoltaja. Päivärahat pitää laskea
kuukausittaisena tulona, jotta maiden välinen ero on helpompaa ymmärtää.
Tukholmalainen yksinhuoltaja jää 20 000 kr/kk palkkatuloilta vanhempainvapaalle. Vanhempainvapaa on Ruotsissa 77 % palkasta. 0,765 % * 20 000
= 15 300 kr/kk eli 1 507 €/kk. Siitä menee verot 30 %, käteen jää 10 710 kr/
kk eli 1054 €/kk. Ruotsissa vanhempainpäivärahat lasketaan tuloksi asumistukea laskettaessa. Yksinhuoltaja saa asumistukea 50 m2 kokoiseen ja 10 000 kr/
kk maksavaan asuntoon 2 500 kr/kk. Lisäksi saa verottomana lapsilisän 1 050
kr/kk sekä elatustuen 1 573 kr/kk. Tukholmalainen yksinhuoltaja saa verottomana 10 710 kr + 2 500 kr +1 050 kr + 1 573 kr yhteensä 15833 eli 1 560 €/kk. 27
Helsinkiläinen yksinhuoltaja jää 2 000 €/kk palkkatuloilta äitiyspäivär
halle. Tuki lasketaan arkipäiviltä. Äitiyspäiväraha (24 000 * 0,9 / 300) * 25 =
1 800 €/kk siitä menee verot 25 %, käteen jää 1 350 €/kk. Myös Suomessa
26
27

http://www.knegdeg.se/foralder/
https://rakna.net/berakna/foraldrapenning/
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vanhempainpäivärahat lasketaan tuloksi asumistukea laskettaessa. Helsinkiläinen yksinhuoltaja saa äitiyspäivärahan päälle asumistukea 291,31 e/kk. Lisäksi
yksinhuoltaja saa verottomana lapsilisän 143 €/kk ja elatustuen 155,5 €/kk.
Käteen jää 1 350 €/kk + 291,31 €/kk + 143 €/kk +155,5 €/kk eli yhteensä
1 940 €/kk.
Pääkaupunkien maaottelussa suomalainen yksinhuoltaja päihittää ruotsalaisen 380 €/kk. Äitiyspäivärahan korotusosa kestää Suomessa vain reilut
kaksi kuukautta. Sen jälkeen korvaus lasketaan kaavalla (24 000 * 0,7 % / 300)
* 25 = 1 400 €/kk. Tästä summasta otetaan verot 25 % ja käteen jää 1 050 €/
kk. Tulojen pienentyessä asumistuki alkaa nousta. Helsinkiläinen yksinhuoltaja
saa asumistukea 425,71 €/kk. Lisäksi yksinhuoltaja saa verottomana lapsilisän
143 €/kk ja elatustuen 156 €/kk yhteensä 1 775 €/kk.
Ruotsin ansiosidonnainen tukitaso korvaa tuen 13 kuukautta Suomessa
12,7 kuukautta kahdelle vanhemmalle. Ruotsissa tukipäiviä voi käyttää Suomea joustavammin. Ruotsissa vanhempainpäivärahaksi lasketaan 80 % palkkatuloista aina 44 500 € vuosituloihin saakka. Suomessa ei ole kattoa, mutta
tuen arkipäivien korvaustaso alkaa pienentyä 37 113 € edellisten vuositulojen
kohdalla.
Esimerkkilaskelma osoittaa, että asumistuki paikkaa tehokkaasti päivärahan pienentymistä Suomessa. Vanhempainvapaiden tasoa ei voi vertailla vertaamatta koko tukijärjestelmää. Suomessa pienipalkkaisen elämisen äitiyden
aikana turvaa asumistuki ja viimekädessä toimeentulotuki. Suomessa päivärahat pienenevät kotiäitiyden jatkuessa. Helsinkiläisen tulottoman yksinhuoltaja-kotiäidin tuki ei putoa 1 717 €/kk tasoa alemmaksi. Sen verran hän saa
toimeentulotukea. Kun nämä huomioidaan, ei Ruotsin malli vaikutakaan pienipalkkaiselle rahallisesti erityisen hyvältä. Keskipalkkaiselle perheelle Ruotsin
vanhempainvapaat ovat Suomea paremmat.
Suomen korkeiden ansiosidonnaisten perhe-etuuksien käyttäytymisvaikutuksia pitäisi tarkemmin tutkia. Tuetaanko nykymallilla sitä, että lasten
hankintapäätöstä siirretään tilanteeseen, missä perheellä on vakaa työmarkkina-asema ja hyvät palkat? Viivästyttävätkö korkeat ansiosidonnaiset vanhempainedut synnytysikää ja laskevat samalla syntyvyyttä? Entä millaiseen
toimeentulotukeen ruotsalainen on oikeutettu?
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Toimeentulotuki
Ruotsissa maksetaan viimesijaisena etuutena toimeentulotukea kuten Suomessakin. Yli 300 päivää työttömänä ollut pitkäaikaistyötön putoaa toimeentulotuelle,
mikäli ei osallistu työttömyysohjelmaan ja saa siitä palkkatukea, tai ei kykene tekemään työtä saadakseen työttömyyskorvauksensa takaisin. Ruotsin uusi sosiaalipalvelulaki vuodelta 2013 edellyttää, 28 että toimeentulotukea vastaan on otettava
vastaan kaikkea tarjottua työtä tai kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntien toimeentulotukiyksilöt myöntävät toimeentulotuen Ruotsissa. Kunnilla on paikallista
harkintavaltaa toimeentulotuen kriteereiden määrittelyyn. Toimeentulotuen tason määrittelee vuosittain maan hallitus. Tuen määrä perustuu hintatasoon ja
kulutusnormiin. Esimerkiksi yhden henkilön taloudessa tuki muodostuu henkilökohtaisista kustannuksista 3 030 kr/kk ja talouden yhteisistä kustannuksista
970 kr/kk. Yhteensä summaksi tulee 4 000 kr/kk eli noin 394 €/kk vuonna
2018. Suomessa vastaavanlaisessa tilanteessa saa tukea 491 €/kk. 29
Ruotsissa toimeentulotuen asiakas tunnetaan aivan eri tavalla kuin Suomessa. Aluksi jokaiselle toimeentulotuen hakijalle tehdään tukikoe, jossa katsotaan hakijan tilanne. Toimeentulotuen hakijan tulee yrittää tehdä kaikkensa
muuttaakseen omaa tilannettaan. On haettava kaikki ensisijaiset tukimuodot
kuten työttömyysetuudet ja asumistuki. Työikäistä toimeentulotuen hakijaa
koskevat kaikki työttömyysturvaa saavan henkilön ehdot. Hänen on oltava
työmarkkinoiden käytettävissä sekä aktiivisesti mukana työllistymisohjelmissa. Toimeentulotuen hakijan on etsittävä aktiivisesti työpaikkoja ja otettava
vastaan kaikki tarjotut työt, 30 harjoittelut ja työvoimatoimenpiteet kuten
koulutukset. Kunta voi myös halutessaan sijoittaa hakijan työhön toimeentulotuen ehtona. Kieltäytyminen kunnan järjestämästä työpalvelusta johtaa
tuen epäämiseen. 31 Jos työtön työnhakija menettää työttömyyskorvauksensa
siitä syystä, ettei vastaanota työpaikkaa, hän menettää myös oikeutensa toimeentulotukeen. Suomessa toimeentulotukea voi nostaa paikkaamaan keskeytynyttä työmarkkinatukea. 32
28 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
29 Toimeentulotuen määrät. http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen
30 https://www.arbetaren.se/2013/05/09/tvangsarbete-for-socialbidrag/
31 Försörjningsstöd. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Försörjningsstöd
32 Trosa Kommun: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
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Toimeentulotuki on Suomea tiukempi. Käsitys Ruotsista kansalaisiaan
paapovana yhteiskuntana karisee, kun lukee lehtiartikkeleita ihmisistä, joiden
pitää myydä jopa vanha ja viallinen autonsa tuen saamisen ehtona. LT-lehti kertoo tarinan syövän sairastaneesta Jan Dahlstrandista. 33 Hän tarvitsee
autoaan käydessä hoidoissa eri sairaaloissa. Auto on vanha romu, eikä siitä
saa myynnissä montaa sataa kruunua, mutta se on myytävä tuen saamisen
ehtona. Toimeentulotuen saamisen ehtona on realisoitava kaikki irtain arvo-omaisuus kuten keräilyesineet, auto, mopo, matkailuvaunu tai vene. Niistä saatu tuotto on käytettävä ennen tuen saantia. 34 Toimeentulotuen asumisosa on Suomea alhaisempi. Siinä on myös vaihtelua kunnittain. Kunnat eivät
helposti maksa toimeentulotuen normin ylittävää asumisosaa, vaan vaativat
jopa muuttamaan pois kunnasta. 35 Pitkäaikaiset toimeentulotuen asiakkaat
saavat mahdollisuuden pitää 25 % työtuloista. Mahdollisuutta on käytetty
vain vähän.36
Sosiaaliviranomainen voi keskeyttää toimeentulotuen maksun henkilöiltä, joilla on riippuvuusongelmia, kuten päihdeongelma. 37 Laki määrää,
että viranomaisten on pyrittävä ehkäisemään ja torjumaan alkoholinväärinkäyttöä. Väärinkäyttäjälle on tarjottava hoitoa. Toimeentulotuki ei siis ole
Suomen kaltainen etuus, jota ei voida elämäntapojen vuoksi evätä. Toimeentulotukea voi Suomessa alentaa 20 %, jos kieltäytyy tarjotusta työstä. Sosiaaliviranomainen Ruotsissa voi alentaa tuen päihderiippuvaiselta henkilöltä,
joka kieltäytyy osallistumasta päihdetoimintaohjelman tai hoitosuunnitelman
laadintaan. 38 Päihdeongelma ei saa haitata työnhakua tai työharjoitteluun
osallistumista, 39 koska silloin hän ei voi olla työmarkkinoiden käytettävissä.
Klippanin kunnan ohje toimeentulotuen myöntämisestä selkeästi määrää,
että ”Alkoholin ja muiden aineiden väärinkäyttäjät ovat oikeutettuja tukeen
33 IT: Jan har bil – då nekas han bidrag http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/del-1-jan-har-bil-danekas-han-bidrag
34 Gotenen kunnan toimeentulotukiohje http://www.gotene.se/
35 HD: Socialen uppmanar bidragstagare flytta https://www.hd.se/2013-12-30/socialen-uppmanar-bidragstagare-flytta
36 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/fahartagitdelavjobbstimulans
37 https://www.hd.se/2012-05-24/flera-missbrukare-nekas-forsorjningsstod
38 Linda Capretti: Är det ekonomiska biståndet kravlöst? https://gupea.ub.gu.se/
bitstream/2077/23056/1/gupea_2077_23056_1.pdf
39 Nyköping. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd https://nykoping.se/Omsorg--hjalp/Ekonomiskt-stod/Ekonomiskt-bistand/
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samoilla säännöillä kuten muutkin hakijat... Alkoholin väärinkäyttö ei sinänsä
ole peruste toimeentulotukihakemuksen hylkäämiselle, mutta työllistymissuunnitelman noudattamatta jättäminen voi sen tehdä.” 40 Viranomaisten
tekemiä päätöksiä on riitautettu oikeuteen asti. Hyvin usein oikeus hyväksyi
viranomaisen tekemän päätöksen tuen alentamisessa tai keskeyttämisestä.

16.6.2011
KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

40 Klippanin kunnan toimeentulotukiohje. http://docplayer.se/982891-Riktlinjer-for-handlaggning-av-forsorjningsstod-och-bistand-i-annan-form.html
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Mål nr 4114-11, 4115-11 KLAGANDE
VALITUKSEN TAUSTA:
M. J. on pyrkinyt olemaan huumeettomana viimeisten kahden
vuoden aikana. Poliisi otti hänet kiinni päihtyneenä ja löysi
virtsanäytteestä huumeita. Sosiaalilautakunta epäilee, että kyse ei
ole lyhyestä väärinkäytön uusimisesta, vaan jatkuvasta riippuvuudesta. M. J. irtisanotaan työnvälityspalvelusta, koska sitä pidetään
sopimattomana hänelle. Hänet on valittu kunnalliseen työharjoitteluun, mutta häntä vaaditaan osoittamaan huumeettomuutensa. M.
J. ei suostu antamaan virtsanäytteitä tähän tarkoitukseen. M. J. ei
myöskään suostu hoitoon päihdeklinikalle, mikä viivästyttää hänen
paluutaan työmarkkinoille. M. J. hakee toimeentulotukea tilanteeseensa, koska hänellä ei ole tuloja elämistä varten. Sosiaalilautakunta ei maksa tukea, kun epäilee että rahat eivät mene oikeaan
tarkoitukseen. M. J. valittaa päätöksestä oikeuteen.
PÄÄTÖS:
Käräjäoikeuden päätöksessä katsotaan, että M. J. ei ole oikeutettu
toimeentulotuen piiriin ja hänen valituksensa on hylättävä.
PERUSTELUT:
M. J:n ei katsota edistäneen omaa kykyään itsenäistyä. Käräjäoikeus toteaa, että henkilöllä on monta vuotta väärinkäyttöä
takanaan. Tuen epäämisen syy on kykenemättömyys osallistua
työmarkkinoiden toimintaan. Hän ei pysty osallistumaan työmarkkinoille, koska hän ei halua näyttää päihteettömyyttään toteen
virtsanäytteellä. Lainsäädännön mukaan tuen saamisen ehtona
yksilön on osoitettava, että hän ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin
päästäkseen työmarkkinoille etsimällä työpaikkaa tai koulutusta.
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Työvoimapolitiikka
Ruotsia pidetään aktiivisen työvoimapolitiikan kotimaana. Maa toteuttaa laajoja aktiivitoimenpiteitä sekä työvoimahallinnon että kuntien toimeenpanemina. Ruotsissa on useita työvoimapoliittisia aktiiviohjelmia. Vuonna 2015
työ- ja kehittämistakuu oli suosituin, siihen osallistujia oli 176 000 osallistujalla. Nuorisotakuu-ohjelmassa oli 109 000 osallistujaa. Muita ohjelmia olivat
valmistava tai orientoiva koulutus, jossa oli 86 000 osallistujaa, sekä työharjoittelu, jossa oli 80 000 osallistujaa. Ruotsissa pitkäaikaistyöttömän, joka
kuuluu aktivointitakuun piiriin, velvoitetaan olemaan 40 tuntia viikossa työnhakukeskuksissa. 41
Työ- ja kehittämistakuu JOB on kohdistettu erityisesti pitkään työttömänä olleille. Ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella olevat työttömät
voivat aloittaa ohjelmassa 300 korvauspäivän jälkeen, kun korvaus loppuu.
Työllisyysohjelmissa mukana olosta saa erillistä aktivitedstöd-tukea tai toimeentulotukea. 42 Työllistämisvaiheen lopettaneista 55 % oli työllistynyt joko
avoimille työmarkkinoille tai palkkatuettuun työhön. 43
Ruotsissa ei ole jätetty toimeentulotuella olevia oman onnensa nojaan.
Heitä on työllistetty hyvinvointi- ja resurssitöihin. Hyvinvointityötä tehdään
useimmiten kunnan tehtävissä, esimerkiksi vanhustenhuollossa, vapaa-ajantoimessa, kouluissa tai hallinnossa sekä kolmannen sektorin tehtävissä. Toiminnan tavoitteena on tutustuttaa ja antaa osallistujille kokemuksia työmarkkinoilla toimimisesta heidän työllistymisensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi.
Ruotsissa joutuu antamaan oman panoksensa toimeentulotuen eteen:
Malmön kaupungissa toimintaa kutsutaan palvelupartioinniksi. Toiminta on
suunnattu iäkkäille, pitkään sairastaneille ja maahanmuuttajille, jotka saavat
toimeentulotukea. Yhdessä partiossa on kohderyhmästä valittu ryhmänjohtaja ja kuusi työllistettyä. Partiot tekevät erilaisia työtehtäviä ja työtehtävät
pyritään muodostamaan siten, että ne edistävät osallistujien työllistymismahdollisuuksia. Palvelupartiot siistivät viheralueita, korjaavat autoja tai toimivat kiinteistöjen kunnostustehtävissä, mutta myös työskentelevät lapsien ja
41 Alatalo. Aktivointisuunnitelma tehty. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18341/URN_NBN_fi_jyu-200801161060.pdf?sequen
42 https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsloshetskassor/forsakring/aktivitetsstod
43 Ruotsin työmarkkinatilastot. www.arbetsformedlingen.se
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vanhusten parissa. Taustalla on myös ajatus siitä, että jokaisella on oikeus ja
velvollisuus tehdä työtä kykyjensä mukaan. Hyvinvointityöllä on ollut todettavissa hyvinvointivaikutuksia, kuten osallistujien kohentunutta itsetuntoa,
laajempia sosiaalisia verkostoja ja taloudellista hyvinvointia. 44
Kunnat optimoivat kustannuksiaan siirtämällä työttömiä toimeentulotuelta muille etuuksille. Tätä kannustinvaikutusta ei ole Suomessa, jossa valtio
maksaa puolet toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannuksista ja Kela
myöntää tuen. Pitkään työmarkkinatuella olleiden valtionosuutta on tosin
pienennetty 30 prosenttiin. Suomessa toimeentulotuki pitäisi olla kokonaan
kunnan maksettavana, siten kunnilla olisi motivaatiota panostaa työllisyyteen
nykyistä enemmän.
Tanskassa toimeentulotuki verotettavaa tuloa 45 ja myös vastikkeellista.
Ruotsin tapaan Tanskan kunnat voivat teettää palvelutöitä toimeentulotukea
vastaan. Tutkintoa vailla olevat alle 30-vuotiaat eivät saa toimeentulotukea,
vaan alempaa koulutustukea, jossa ehtona opiskelu. Kaikkea työtä pitää ottaa
vastaan ennen opiskelupaikan saamista.46
Tukimaaottelu Suomi – Ruotsi
Sosiaaliturvaa on mahdotonta verrata aukottomasti kahden eri maan välillä.
Suomen ja Ruotsin sama hintataso sekä samankaltainen tukijärjestelmä antavat siihen poikkeuksellisen mahdollisuuden. Otetaan siis maaottelu! Kumpi
tukee työikäistä ja kykyistä kansalaistaan paremmin?
Maiden ansiosidonnaiset ovat rakenteeltaan erilaisia. Ruotsi voittaa ansioturvan tasossa keskipalkoilla. Ansiosidonnainen laskee kolmen kuukauden
päästä ja se on 25 % lyhempi. Sitä saavat vain harvat työttömät. Ruotsissa
ei ole työmarkkinatukea. Suomen työmarkkinatuen nettoa 558 €/kk vastaa
toimeentulotuki, mikä on 4 000 kr/kk eli 394 €/kk. Suomen työmarkkinatuki takaa työttömyysedun jopa eläkkeelle saakka. Ruotsin työttömyysturva on
työhön kannustavampi. Suomessa työttömyysturva on pidempi, mikä suosii
44 Palvelupartiointi Malmön kaupungilla. http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Textbase/Tkat/Pdf/
Tkat_fi.pdf
45 https://www.nsi-center.dk/PDF/SkatiDanmark.Engelsk.pdf
46 http://cphpost.dk/news/politics/kontanthjaelp-reform- the-central- points.html
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hyvätuloisia työttömiä sekä pitkäaikaistyöttömiä Ruotsia enemmän.
Ruotsissa ei ole asumistukea lapsettomille aikuisille. Asumistukea ruotsalainen yksinhuoltaja saa maksimissaan 3 400 kr/kk eli 334 €/kk. Suomalaiselle yksinhuoltajalle korvataan Helsinkiin tukea jopa 588 €/kk. Suomalainen saa asumistukea 72,9 % enemmän.
Toimeentulotukea pitää verrata eri kaupunkien välillä. Hakijana ovat
joko työkykyinen henkilö tai työkykyiset vanhemmat. Verrataan toimeentulotukea saavaa Malmön palvelupartiolaista ja hänen perhettään Vantaalla
asuvaan toimeentulotuen saajaan. Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin
kaupunki. Asukkaita on 319 246. Malmön välittömässä ympäristössä asuu
700 000 ihmistä. Vantaalla on 221 821 asukasta, ja se on Suomen neljänneksi
suurin kaupunki ja osa miljoonan ihmisen ydinpääkaupunkiseutua. Tarkastellaan, miten sosiaaliturvalla elävä vantaalainen keskivertoperhe, jossa on
vanhemmat ja lisäksi 1- ja 3- vuotiaat lapset, pärjäisi Malmössä.

TAULUKKO 6. Vuonna 2018 Ruotsin Malmön kaupungin ja Suomen Vantaan kaupungin
erot toimeentulotuessa.

Keskivertoperhe, kaksi aikuista ja kaksi alle 10 -vuotiasta lasta, saa
Vantaalla maksimissaan perusosan ja asumisosan yhdistelmänä 2 572 €/kk
verottomana. Vastaava summa jää Malmössä 20 295 kr/kk eli 1 999 €/kk.
Valtaosa erotuksesta koostuu Ruotsin matalammasta perusosasta -305 €.
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Asumisen vertaaminen on haastavampaa. Malmössä on Vantaata matalampi vuokrataso ja asuntoja on enemmän tarjolla. Tätä kompensoi Suomessa
se, että täällä tukea saa lähes poikkeuksetta rajojen ylitse. Suomessa vuonna
2017 toimeentulotuen kohtuulliset asumiskustannukset ylitti 45 % hakijoista, joista 77 prosentille ylitys korvatiin kokonaisuudessaan, vain 12 % korvausta kohtuullistettiin. 47 Ruotsin toimeentulotuki on vielä hiukan alempi,
mikäli lapset ovat päivähoidossa ja syövät siellä päivittäin aterian.
Ruotsin Malmöön Vantaalta muuttanut vadelmavenepakolaisperhe
menettää 573 €/kk. Toimeentulotuen perusosa on noin 19 % alempi. Toimeentulotuki on asumisosan kanssa 26 % alempi. Myöskään yksinhuoltajan
tilanne ei ole sen parempi. Ruotsalaisen yksinhuoltajan toimeentulotuki on
347 €/kk Suomea matalampi. Hänen lapsilisänsä on n. 40 €/kk Suomen
tasoa matalampi. Päivähoitomaksu on Ruotsissa pienituloisella Suomea korkeampi.
Ruotsin sosiaaliturva on ainakin 20 % Suomea matalampi työmarkkinoiden käytettävissä oleville henkilöille. Tämä on hyvin karkea yleistys.
Jossain tilanteessa ruotsalaisen menetys on suurempi ja toisessa tilanteessa
pienempi. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä onkin pysynyt
varsin matalalla työllisyystilanteen parantumisen, mutta myös tuen tiukkojen
ehtojen ja työttömyysohjelmien vuoksi. Vuonna 2016 toimeentulotukea sai
Ruotsissa 269 300 henkilöä, puolet heistä työttömyyden vuoksi. Yhteensä
toimeentulotuen piirissä oli 410 000 ruotsalaista. Väestöltään puolet pienemmässä Suomessa toimeentulotuen piirissä oli 400 000 henkilöä. 48
Vadelmavenepakolaisena Ruotsiin?
Ruotsin sosiaaliturvan rakenne on selkeästi Suomea enemmän työhön kannustavampi. Asumistuella tai työttömyystuella ei voi jäädä kauan elämään.
Työttömyysturvan ehdot ovat sen verran tiukat, että vain kolmasosa työttömistä voi sitä hyödyntää. Asumistuen korvaustaso on keskivuokriin nähden
todella minimaalinen. Asumistuen tulorajat sekä omaisuusrajat ovat todella
47 https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005595092.html
48 Socialstyrelsen tilastot.
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand
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tiukat. Samalla päivähoitomaksut ovat alhaisemmat. Suomessa on päällekkäisiä yksinhuoltajalisiä ja maksualennuksia, joista korvataan yksinhuoltajille
erityiskorvauksia.
Ruotsin toimeentulotuen perusosa on vajaa sata euroa Suomen toimeentulotukea alhaisempi, vaikka myös se perustuu vuosittaiselle kulutusnormin mittaukselle kuten Suomessa. Toimeentulotuessa on paljon Suomea
tiukemmat ehdot. Henkilökohtainen tapaaminen, tuen tarpeen arviointi ja
työttömien aktivointi ovat järjestelmän kivijalka. Hakijan henkilökohtaiset
työmarkkinaesteet, kuten päihdeongelmat, voivat katkaista tuen. Toimeentulotuen vastineeksi tehdään hyvinvointitöitä ja palvelupartiointia. Kaikki
nämä tekevät Ruotsin järjestelmästä Suomea kannustavamman.
Suomen hallitus päätti budjettiriihessään vuonna 2016 tehdä vuodelle
2017 perusturvaan 0,85 prosentin indeksileikkauksen kaikkiin kansaneläkeindeksisidonnaisiin perusetuuksiin. Kansaneläkeindeksin mukaan vuosittain nousevaan toimeentulotukeen ei kuitenkaan koskettu, koska perustuslakivaliokunta piti toimeentulotukea käytännössä perustuslain 19 §:n 1
momentissa tarkoitetun ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja
huolenpidon takuuna. 49 Pohjoismaisen hyvinvoinnin lippulaiva Ruotsi pärjää kuitenkin paljon vähemmällä. Onkohan Ruotsin kulutuskori erilainen vai
onko siellä eletty Suomen oloihin nähden epäinhimillisissä oloissa?
Oman kannusteongelmansa tuo verotus. Matalilla tulotasoilla työn rajaveroaste on Suomessa selvästi muita pohjoismaita korkeampi. Työn rajaveroaste 67 % mediaanipalkasta ansaitsevalla vuonna 2014 oli Suomessa 54,3
%, Ruotsissa 45,5 % ja Tanskassa vain 39,5 %. Suomen muita Pohjoismaita
korkeammat rajaveroasteet matalilla tulotasoilla johtuvat ennen muuta vähennyksistä, jotka poistuvat tulojen kasvaessa. Esimerkiksi Ruotsissa Suomen ansio- ja työtulovähennyksiä vastaava jobskatteavrag ei vähene tulojen
kasvaessa. 50
Pelkkä pintaraapaisu Ruotsin työikäisten sosiaaliturvajärjestelmään
paljastaa hyvinvoinnin taustalta muutakin kuin korkean verotuksen ja mak49

Perustuslakivaliokunnan lausunto.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_47+2017.aspx
50 http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/3254793/Ty%C3%B6llisyysryhm%C3%A4n+taustaraportti/c5912fd6-fd4b-4353-b08f-94831b0a4758
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simaaliset tulonsiirrot. Ehkä Ruotsin korkeampi työllisyys ja hyvinvointi perustuvatkin sille, että työtä on Suomea kannattavampaa ottaa vastaan. Vaikka
Ruotsin perusturva on Suomea kannustavampi, se sisältää samoja rakenteellisia ongelmia kuin Suomen järjestelmä. Ruotsissa on monta tukimuotoa, jotka toimeentulotuki viime kädessä määrällisesti voittaa, varsinkin kun
Ruotsin asumistuki on mitättömällä tasolla. Toimeentulotuen tiukat ehdot
tekevät siitä Suomea vaikeamman hyödyntää.
Kaikesta huolimatta Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolainen-kirjaa
lukee tämän jälkeen aivan uusin silmin. Vuoden 2018 alussa Ruotsissa ovat
sosiaalidemokraatit olleet vallassa jo yli kolme vuotta, eivätkä he voi syyttää
porvarihallitusta kaikesta tehdystä politiikasta.
Mikä on se juhlapuheissa mainostettu pohjoismainen hyvinvointivaltio? Ruotsalainen hyvinvointi perustuu yksilönvastuulle, työnteon kannattavuudelle, työvoimaviranomaisten henkilökohtaiselle tuelle, paremmille työllisyyspalveluille ja voimakkaammille sanktioille. Olemmeko me suomalaiset
hyvinvointivaltiomme rakentamisessa Ruotsia edellä vai jäljessä?
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3. Suomen sosiaaliturvan ongelmat
Suomen sosiaaliturva näyttäytyy anteliaana Ruotsiin verrattuna. Suomessa
työttömyystukia saavat lähes kaikki niitä hakevat ja toimeentulotuen taso on
naapurimaata korkeampi. Suomen sosiaaliturvassa on kuitenkin muutamia
heikkouksia ja ongelmakohtia.
Byrokratialoukku
Elämisen ja asumisten tukien hakeminen on työlästä. Työttömyyden aluksi
ilmoittaudutaan TE-toimistossa tai TE-palveluiden Oma asiointi- verkkopalvelussa työttömäksi. Verkkopalvelussa vastataan palvelutarvetta koskeviin
kysymyksiin kahden vuorokauden kuluessa. Tämän lisäksi pyydetään hyväksymään työllistymissuunnitelma tai laatimaan oma suunnitelmaehdotus seitsemän vuorokauden kuluessa. Mikäli asiakas ei tee pyydettyjä tehtäviä, niin
työnhaku katkeaa. Työttömäksi ilmoittautumisen jälkeen TE-toimiston virkailija soittaa työttömälle alkuhaastattelun viimeistään 14 päivän kuluttua. TE-toimiston työntekijäpulan vuoksi vain kolmasosa ehdittiin haastattelemaan määräajassa. 1 Usein TE-toimiston yhteydenpito on verkkopalveluun toimitettujen
lomakkeiden välittämistä sekä tekstiviestien tai sähköpostien saamista. Sen jälkeen haetaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työttömyyskassan verkkopalvelusta.
Näiden tukien jälkeen haetaan työmarkkinatukea Kelan verkkoasiointipalvelun kautta. Lisäksi voi vielä hakea asumistukea Kelan verkkopalvelusta. Näiden hakuprosessien jälkeen voi hakea toimeentulotuen perus- ja
asumisosaa Kelan verkkopalvelusta kaikkine liitteineen. Lähes kaikkia Kelan
etuuksista voi hakea verkossa verkkopankkitunnuksilla. Haku tehdään jokaisen etuuden osalta erikseen. Näitä tukimuotoja voi täydentää hakemalla toimeentulotuen täydentävää osaa ja vielä ennaltaehkäisevää osaa kunnan sosiaalitoimistosta. Myös täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotuen osaa voi hakea
osassa kuntia verkkopalvelusta.
1

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vain-joka- kolmas-tyottomaksi- jaava-haastatteluunajoissa-tavoitteista-jaaty/754832/
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Hakuprosessi pitää uudistaa jokaisessa tukimuodossa sen omilla säännöillä,
jotta tuet ovat voimassa. Tämä hakuprosessi tehdään yllä kuvatussa järjestyksessä, vaikka useissa tapauksissa toimeentulotuki voittaa määrällisesti muut
tukimuodot. Maratonilla aina joku uupuu, eikä jaksa hakea kaikkia tukia. Siksi
arviolta 100 000 ihmistä jättää hakematta etuuksia, joihin he olisivat muutoin
oikeutettuja. Se säästää valtion varoja valtavasti.
Tukien hakeminen verkosta merkitsee toisille tukiasiakkaille vaivattomuutta ja helppoutta. Kelan painopisteen siirtyminen verkkoon on johtanut
henkilökohtaisen palvelun vähentymiseen ja Kelan toimipisteiden lakkauttamiseen. Toimistojen lakkautus ei tulosten valossa toimi sinällään kannusteena
siirtyä käyttämään verkkopalveluja niillä paikkakunnilla, joilla Kelan toimistot
on suljettu. 2 Asiointi kirjeitse ja puhelimitse on lisääntynyt. Osa ei enää hae
etuisuuksia tai palveluita, joihin olisi oikeutettu. Asiakasta näkemättä Kela ja
työttömyyskassat maksavat verkkoasioinnin kautta vuosittain miljardeja tukieuroja. Tilanne syrjäyttää helpommin ne asiakkaat, jotka tarvitsisivat henkilökohtaista palvelua, aktiivisesta työnhausta ja yhteiskunnasta.
Vuonna 2016 Sitran teettämän työelämätutkimuksen mukaan hakemuksen lähettäminen julkisesti avoimeen työpaikkaan tuottaa harvoin tulosta. Alle neljäsosa työtä hakevista on päätynyt nykyiseen työhönsä hakemalla
itse avointa työpaikkaa. Viidesosa on saanut työtä lähestymällä itse aktiivisesti työnantajia. Toinen viidesosa on saanut työtä niin, että työnantaja on
sitä heille tarjonnut. Joka kymmenennen ura on puolestaan jatkunut entisen
työnantajan uusissa tehtävissä. Vain 4 % sai työpaikan TE-toimiston palveluiden tarjoamana. 3
Aktiivisuus on työllistymisen ehto. Verkkoitsepalveluyhteiskunnan rakentaminen sopii heikosti pitkien etäisyyksien maahan, joka kärsii rakenteellisesta pitkäaikaistyöttömyydestä.
Verkkoasiointia on Suomessa kehitetty äärimmilleen, mutta edelleen
tukia haetaan erikseen. Tukimuodot syövät toisiaan ja niiden yhteisvaikutus
hämärtyy. Tuet ovat sekä yksilökohtaisia että perhekohtaisia. Esimerkiksi ansiopäivärahaan vaikuttavat laskevasti kymmenisen etuutta sekä omat tulot.
2
3

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/165561/Tyopapereita101.pdf?sequence=1
https://www.hrmpartners.fi/content/uploads/2016/06/Uuden_tyo%CC%88n_valmiudet_Sitra.pdf
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Lasten kotihoidon tuki vähennetään työttömyyspäivärahasta, jos kotihoidon
tuki maksetaan hakijalle. Myös puolisolle maksettava kotihoidon tuki vähennetään hakijalle myönnetystä työttömyyspäivärahasta. Päivärahahakemuksessa
pitää ilmoittaa kaikki tehdyt työtunnit ja kassa ratkaisee, milloin työ vaikuttaa
kokopäiväiseltä. Päivähoitoikäinen lapsi siis kannattaa viedä hoitoon ja puolison ilmoittautua työttömäksi, koska pienillä tuloilla ei ole päivähoitomaksua ja
työmarkkinatuen netto on kotihoidontukea korkeampi.
Tuet monimutkaistuvat, kun alkaa saada palkkatuloja. Ne pitää ilmoittaa jokaiselle viranomaiselle erikseen. Asumistuki pienenee, mitä enemmän
tienaa. Pitää huolehtia kaikkien kotitaloudessa asuvien henkilöiden tuloista
ja niiden ilmoittamisesta. Tuet peritään takaisin jälkikäteen, mikäli tulojen
ennustaminen ei ole osunut kohdalleen. On selvää, että jo tukimenettelyn
sekavuuden vuoksi ihmiset eivät ilmoita palkkatulojaan ja takaisin perittävät tuet vievät talouden helposti sekaisin. Maksut tulevat tilanteeseen, jossa
rahat on jo syöty. Elämäntilanteen muutoksesta on tehtävä jatkuvasti tiliä
niiden toimijoiden kanssa, jotka myöntävät etuisuuksia.
Kannustinloukku
Kannustinloukuksi kuvataan tilannetta, jossa työnteon ei koeta kannattavan
suhteessa työmarkkinoilta saatavaan palkkaan. Työnteon kannustavuutta
voidaan mitata kahdella mittarilla. Työllistymisveroaste mittaa sitä, kuinka
paljon verot ja veroluonteiset maksut kasvavat ja tulonsiirrot vähenevät, kun
työtön henkilö työllistyy. Työnteko on sitä kannustavampaa, mitä enemmän
ansiotulo-euroista jää käteen. Työnteon lisäämisen seurauksena usein verotus sekä veroluonteiset maksut kiristyvät, tarveharkintaiset etuudet pienenevät sekä tuloihin sidotut palvelumaksut, kuten päivähoitomaksut, nousevat.
Karkealla tasolla tarkastellen kannustinloukkujen purkaminen edellyttää joko sosiaaliturvan alentamista, sosiaaliturvaan liittyvän tarveharkinnan
muutosta tai palkan ja sosiaaliturvan verotuksen eriyttämistä. Palkkaveron
kevennykset lisäävät palkan kannattavuutta suhteessa sosiaaliturvaan. Sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisääminen vähentää sen käyttöä. 4
4
Kannustinloukkutyöryhmän raportti 2017. http://vm.fi/documents/10623/0/kannustinloukku-tyoryhman-selvitys/288751e8-52d2-4a11-91e8-d5628e5cc0f8
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Ekonomisti, kannustinloukkututkija Olli Kärkkäisen mielestä varsinaiseksi ”työttömyysloukuksi” 5 voidaan kutsua tilannetta, jossa vähintään 80 prosenttia tulonlisäyksestä menee menetettyjen sosiaalietujen korvaamiseen sekä
veroihin. Jos Suomen sosiaaliturvan kannustinloukuista haluttaisiin eroon, pitäisi jokaisesta ansiotuloeurosta jäädä käteen 20 %. Sekään ei kuulosta paljolta.
Työnteon lisäämisen kannattavuutta mitataan efektiivisellä marginaaliveroasteella. Se kertoo miten suuri osa bruttotulojen kasvusta jää saamatta
lisääntyneiden verojen ja vähentyneiden etuuksien vuoksi. Työmarkkinatuessa
on 300 € suojaosa, minkä jälkeen otetaan huomioon kaikki omat ansiotulot
suojaosan ylittävältä osalta. Perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu
euro vähentää työmarkkinatukea 50 senttiä. Puolet ansaitusta eurosta katoaa
työttömyysetuuksien pienenemiseen. Usein henkilö on oikeutettu myös asumistukeen. Asumistukeen on säädetty 300 € kotitalouskohtainen suojaosa.
Asumistuki on ruokakuntakohtainen, ei yksilökohtainen, joten kaikkien talouteen kuuluvien henkilöiden ansiotulot vaikuttavat asumistuen määrään pienentäen. Ruokakunta maksaa itse aina vähintään 20 % asumismenoistaan. 300 €
suojaosan ylittävä euro vähentää asumistukea 32 senttiä ja työmarkkinatukea
50 senttiä. Molempia tukia usein saadaan yhtä aikaa, tukien yhteisvähenemä
lisäeurosta on siten 82 senttiä. Lisäeurosta jää käteen 18 senttiä. Lisäksi palkkaverotus syö palkan kannattavuutta. Toimeentulotuki vähenee jopa 100 %, 70
€ ylittäviltä ansioilta.
Työllistymisveroaste mittaa laajempaa kuvaa, efektiivinen marginaaliveroaste mittaa jokaisen lisäeuron tuomaa hyötyä. Efektiivinen marginaaliveroaste sisältää usein hyppäyksiä tulotasojen kohdalla, mutta ne tasoittuvat
työllistymisveroasteen suuremmassa kuvassa. Mitä suurempia efektiiviset
marginaaliveroasteet ja työllistymisveroasteet ovat, sitä pienempiä ovat työnteon taloudelliset kannustimet.
Kannustinloukkuja arvioidaan mikrosimulointimalleilla, jotka käyttävät fiktiivisten tietojen sijasta tilastollisesti edustavia otosaineistoja. Tällöin
on mahdollista kuvata eri elämäntilanteissa olevien kotitalouksien todellisia
olosuhteita. Tulokset voidaan esittää paitsi yksilöitä ja kotitalouksia, myös
yleispätevästi koko väestöä koskevina.
5

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kannustinloukku
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Erinomainen Valtiontalouden tutkimuskeskuksen ”Mitä käteen jää?”
-tutkimus tehtiin vuoden 2015 elokuussa. 6 Vuodelle 2017 tukisummat ovat
vain vähän muuttuneet. Eniten vaikuttavat 0,85 % indeksileikkaus tukiin ja
vuosittainen palkkaverotuksen lasku. Seuraavat kuviot ja tulkinnat perustuvat
tuohon tutkimukseen.

KUVIO 4. Yksinasuvan efektiivinen marginaaliveroaste vuonna 2015, %. Työllistyvä saa
työmarkkinatukea (tmtuki). Vuokra 440 €/kk. LÄHDE: Viitamäki, 2015.

Kuviossa 4 on esitetty yksin asuvan efektiivinen marginaaliveroaste, kun
ensisijaisena etuutena on työmarkkinatuki. Henkilö asuu kuntaryhmässä 3,
esimerkiksi Hyvinkää. Vuoden 2015 järjestelmän kuvauksessa kunkin osatekijän marginaalivaikutukset on esitetty kuviossa omina alueinaan. Efektiivinen
marginaaliveroaste muodostuu näiden yhteissummasta, eli tässä tapauksessa
toimeentulotuen, tuloverotuksen, sovitellun työmarkkinatuen ja yleisen asumistuen yhteenlasketusta marginaalivaikutuksesta. Vuoden 2009 efektiivinen
marginaaliveroaste on esitetty punaisella katkoviivalla. Kuviossa asumistuen
6
Heikki Viitamäki: Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? http://vatt.fi/documents/2956369/3012213/muistio_50.pdf
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marginaalivaikutus siirtyy ylemmille tulotasoille suojaosan vaikutuksena.
Suojaosan johdosta alle 300 € kuukausipalkka ei vaikuta tuen määrään.
Sen jälkeen kun henkilö saa samanaikaisesti työmarkkinatukea ja asumistukea, efektiivinen marginaaliveroaste on suojaosan jälkeen 65–90 prosenttia.
Sovitellun työttömyysetuuden loppuessa se on noin 70 prosenttia. Yksin
asuvan palkansaajan asumistuki loppuu kuukausipalkan ollessa noin 1 950 €.
Kun asumistuki loppuu, efektiivinen marginaaliveroaste koostuu pelkästään
marginaaliverosta, joka on 40–50 prosenttia.

KUVIO 5. Yksinasuvan käytettävissä olevat tulot (ktu) vuonna 2015, €/v. Työllistyvä saa
työmarkkinatukea (tmtuki). Vuokra 440 €/kk 7

Työnteon kannustavuuden ymmärtää helpoiten käytettävissä olevien
tulojen muutosta seuraamalla. Pystyakseli kuvaa käytettävissä olevaa tuloa
kuukaudessa ja vaaka-akseli työllistyvän henkilön kuukausipalkkaa. Kukin
alue kuvaa nettomääräistä tuloa eri palkkatasoilla, joista yhdessä muodostuu
käytettävissä oleva tulo kokonaisuudessaan. Aluksi työtön saa työmarkkinatukea, mutta ei palkkaa. Tätä tasoa kuvaa yhtenäinen vaakasuora viiva. Kun
työtön alkaa tehdä palkkatyötä, hän saa soviteltua työmarkkinatukea. Palkan
7
Heikki Viitamäki: Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? http://vatt.fi/documents/2956369/3012213/muistio_50.pdf
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lisääntyessä henkilöstä tulee ensin osa-aikainen palkansaaja ja työmarkkinatuen loppuessa kokoaikainen palkansaaja. Aluekuvan ja suoran viivan välinen ero kuvaa sitä, paljonko palkka lisää soviteltua etuutta saavan työttömän
käteen jäävää tuloa. Punaisella pisteviivalla on esitetty käytettävissä olevat
tulot silloin, kun henkilö ei saa työmarkkinatukea. Aluekuvan ja pisteviivan
välinen ero kuvaa sovitellun työmarkkinatuen vaikutusta.
Kuvion yläosassa vasemmalla on työllistymisveroaste (56,8 %), kun
soviteltua työmarkkinatukea saava työtön työllistyy osa-aikatyöhön, josta saa
palkkaa 1 000 €/kk. Voidaan suoraan laskea, että käytettävissä olevat tulot
lisääntyvät tällöin 43,2 % (1-0,568=0,432) eli 432 €/kk. Jos työtön työllistyy
kokoaikaiseen työhön 2 000 €/kk palkalle, työllistymisveroaste on 69,1 %
ja käteen jäävä tulo lisääntyy 618 €/kk (2x(1-0,691=0,309)). Mikäli osa-aikainen työllistyy kokoaikaiseen palkkatyöhön, työllistymisveroaste on 81,4
% ja käytettävissä olevat tulot lisääntyvät 186 €/kk (1-0,814=0,186). Toisin
sanoen työttömän työllistyminen osa-aikatyöhön on kannattavampaa kuin
työllistyminen osa-aikaisesta kokoaikatyöhön. Kotamäki ja Kärkkäinen 8 toteavat tähän vaikuttavan osaltaan työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat.
Jokainen lisä-ansiotuloeuro siis vähentää kaikista tarveharkintaisista
tuloista oman siivunsa. Kun tienaa 301 €/kk, vie soviteltu työttömyysetuus
eurosta 50 senttiä. Asumistuki vähenee 32 senttiä. Tukien menetykset ovat
yhteensä 82 senttiä euron tienaamisesta. Mikäli ruokakunnassa on myös toinen tienaava, asumistuki pienenee nopeammin.

8

Työllisyys kasvaa, työnteko vähenee? Työnteon kannustimet ja suojaosareformin vaikutus
Mauri Kotamäki – Olli Kärkkäinen 2013
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KUVIO 6. Yksinhuoltajan efektiivinen marginaaliveroaste vuonna 2015, %. Työllistyvä saa
työmarkkinatukea (tmtuki). Yksi lapsi (2 v.). Vuokra 660 €/kk. EMTR 2009 tarkoittaa efektiivistä
marginaaliveroastetta vuonna 2009. Kannustinloukku on siirtynyt suuremmille tulotasoille.9

Kuviossa 6. tarkastellaan yhden päivähoitoikäisen lapsen yksinhuoltajaa, joka saa työmarkkinatukea. Perhe ei ole oikeutettu toimeentulotukeen,
mikä johtuu laskelmissa käytetyistä kohtuullisista asumiskustannuksista sekä
siitä, että lapsilisä ja elatustuki otetaan huomioon toimeentulotukea laskettaessa.
Kuten yksin asuvalla, efektiivinen marginaaliveroaste nousee pian suojaosien vaikutuksen jälkeen 70–90 %. Kannustimet säilyvät heikkoina pidempään, koska työmarkkinatuki ja asumistuki ovat määrältään suurempia
ja loppuvat ylemmillä tulotasoilla. Päivähoitomaksun efektiivistä marginaaliveroastetta korottava vaikutus on aluksi noin kuusi prosenttiyksikköä, mutta
nousee kaksinkertaiseksi veronalaisen tulon lisääntyessä. Kun päivähoitomaksu nousee täysimääräiseksi noin 3 600 €/kk palkkatuloilla, sen marginaalivaikutus loppuu. Yhden lapsen yksinhuoltajan kannustimet työnteon
lisäämiseen ovat lähes olemattomat laajalla tuloalueella, vähäisiä tuloja lukuun ottamatta. Oikeastaan ansiotyöhön ei kannata hakeutua taloudellisesta
9
Heikki Viitamäki: Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? http://vatt.fi/documents/2956369/3012213/muistio_50.pdf
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syystä, ellei kuukausipalkka ylitä 2 600 €/kk. Tämän jälkeenkin keskipalkkaa
vastaavalle tulotasolle asti efektiivinen marginaaliveroaste on noin 60 %.

KUVIO 7. Yksinhuoltajan efektiivinen marginaaliveroaste vuonna 2015, %. Palkansaaja.
Yksi lapsi (2 v.). Vuokra 660 €/kk. 10

Kuviosta 7 näkyy miten käy, jos yksinhuoltajalla on ensisijaisena etuutena toimeentulotuki. Mikäli yksinhuoltaja ei saa soviteltua päivärahaa, efektiiviset marginaaliveroasteet ovat silti hyvin korkeat. Kuten yksin asuvan tapauksessa, asumistuen marginaalivaikutus kaksinkertaistuu tuen perusteena
olevan tulon noustessa koko palkanlisäyksen määrällä. Samasta syystä päivähoitomaksun marginaalivaikutus kaksinkertaistuu. Molempia edellä kuvattuja tilanteita vastaavat käytettävissä olevat tulot ilmenevät kuviosta 6, jossa
päivähoitomaksu on esitetty keltaisena alueena x-akselin alapuolella verojen
ja maksujen tapaan. Vastaavasti päivähoitomaksu on vähennetty nettopalkasta. Kuten efektiivisistä marginaaliveroasteista kävi ilmi, työllistymisveroasteet muodostuvat kauttaaltaan varsin korkeiksi.
10 Heikki Viitamäki: Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? http://vatt.fi/documents/2956369/3012213/muistio_50.pdf
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KUVIO 8. Yksinhuoltajan käytettävissä olevat tulot (ktu) 2015 €/v. Työllistyvä saa työmarkkinatukea (tmtuki). Yksi lapsi ( 2 v.). Vuokra 660 €/kk.

Kuviossa 8 näkyy yksinhuoltajan tilanne käytettävissä olevien tulojen muutoksena. Pystyakseli kuvaa käytettävissä olevaa tuloa kuukaudessa
ja vaaka-akseli työllistyvän henkilön kuukausipalkkaa. Käteen jäävä tulo ei
juurikaan lisäänny palkkatulojen lisääntyessä. Punaisella pisteviivalla on esitetty käytettävissä olevat tulot silloin, kun henkilö ei saa työmarkkinatukea.
Aluekuvan ja pisteviivan välinen ero kuvaa sovitellun työmarkkinatuen vaikutusta.
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KUVIO 9. Työllistyvä puoliso saa työmarkkinatukea (tmtuki). Toinen puoliso saa myös
työmarkkinatukea. 3 lasta ( 2 lasta päivähoidossa). Vuokra 1 150 €/kk. Vuosi 2015. 11

Työmarkkinatuella olevan perheen tilanne näyttää perin kannustamattomalle. Kuvio 9 kertoo tilanteesta, jossa perhe on työmarkkinatuella. Myös
kotiin jäävä puoliso saa työmarkkinatukea. Heillä on 3 lasta, joista kaksi on
päivähoidossa. Toimeentulotuen ehtojen vuoksi mikään palkka ei kannata
alle 3 400 € tuloilla.

11 Heikki Viitamäki: Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? http://vatt.fi/documents/2956369/3012213/muistio_50.pdf
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KUVIO 10. Perhe työmarkkinatuella käytettävissä olevien tulojen muutoksena. Työllistyvä
puoliso saa työmarkkinatukea (tmtuki). Myös toinen puoliso saa myös työmarkkinatukea. 3
lasta (2 lasta päivähoidossa). Vuokra 1 150 €/kk. Vuosi 2015.

Kuvio 10 kertoo perheen tilanteesta käytettävissä olevien tulojen muutoksena. Käytettävissä olevat tulot eivät kasva ennen 3 400 €/kk ylittyviä
palkkatuloja. Työllistymisveroasteet ovat 100 % luokkaa. Työllistyminen ei
tuo yhtään lisäeuroa talouteen. Suomessa on varsin useita työmarkkinatuella olevia pikkulasten vanhempia, esimerkiksi maahanmuuttajataustaisissa
perheissä.
Työnteko ei suinkaan ole ilmaista. Työmatkat maksavat. Työtä tekevät eivät ole oikeutettuja tuettuun edulliseen asumiseen, kuten työttömät
ja toimeentulotukea saavat. 5 100 €/kk yhteistuloilla pariskunta ei ole oikeutettu saamaan Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa. Pariskunta joutuu
turvautumaan yksityisten vuokranantajien asuntoihin, joiden vuokria nostaa
toimeentulotuen valuminen vuokranantajille. Työmarkkinoilla käy hullunkurisesti, kun työtä tekevillä ei ole varaa asua Helsingissä, kun taas työttömillä
toimeentulotuen asiakkailla on mahdollisuus Kelan korvaamiin asuntoihin Helsingin kantakaupungissa.
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Lapsi pitää viedä hoitoon työpäivän ajaksi. Päivähoitomaksut nousevat
nopeasti. Helsingissä elävällä pariskunnalla yhden lapsen päivähoito maksaa
30 €/kk, kun yhteiset tulot ovat 2 050 €/kk. Kun kumpikin huoltaja saa 2
550 €/kk bruttotulot, yhteensä 5 100 €/kk, joutuvat he maksamaan täyttä päivähoitomaksua 290 € kuukaudessa. Mikäli perheessä on kaksi lasta,
nousee summa 550 euroon kuukaudessa. Onneksi hallitus laski päivähoitomaksuja toisesta lapsesta vuodelle 2018, mikä helpottaa lapsiperheiden
kannustinloukkua.

KELAN ASUMISTUEN
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TAKAISINPERINTÄ...

”

Onko kukaan joutunut palauttamaan asumistukea? Meiltä peritään
1200 e asumistukea takaisin, koska ollaan miehen kanssa tehty
molemmat osa-aikatöitä... Ilmoitimme Kelaan näistä tehdyistä
töistä ja vietiin jokaikinen palkkanauha sinne ja käsittely kesti
silti vaikka ja kuinka kauan... Molemmilla on ns. nollasoppari eli
työnantaja ei lupaa ainuttakaan tuntia, joten palkan määrää on
mahdoton arvioida... Nyt kuitenkin he laskivat asumistuen
VUODEKSI eteenpäin näiden väliaikaisten tulojen perusteella
vaikka tarkoituksena oli lakkauttaa asumistuki kesäkuusta alkaen,
sillä mies sai vakituisen paikan ja tunnit toisesta työpaikasta...
Onko kukaan saanut pienennettyä takaisinmaksun määrää tai
onko takaisinperinnästä luovuttu? Kelan sivuilla lukee, että se on
mahdollista, mutta en kyllä ole kuullut, että kukaan olisi sellaista
silti saanut...
Tämä tuntuu niin epäreilulta, kun reilusti ilmoitimme uudet
muuttuneet tulot Kelaan ihan niinkun pitääkin ja silti systeemi
kusee nilkoille.... :kieh:
Lara 20.05.2011 Kaksplus -keskustelupalsta
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Takaisinperintäloukku
Mikäli halukkuutta työntekoon on jäljellä byrokratiasta ja heikoista kannustimista huolimatta, voi takaisinperintä tuoda työntekoon siirtymisen kannalta
uuden yllätyksen. Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, Kela tai
työttömyyskassa joutuvat perimään sen takaisin. Ongelmaksi muodostuvat
Kelan omat käytännöt. Asumistuki tarkastetaan vuoden välein, jos sitä ei ole
syytä tarkistaa aikaisemmin. Tuen hakijan pitää oma-aloitteisesti ilmoittaa
ruokakunnan tulojen muutokset, mikäli ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 €/kk tai pienenevät vähintään 200 €/kk edellisen päätöksen
tuloihin verrattuna. Pätkätyöolosuhteissa muutoksia pitäisi ruuvata jokainen
kuukausi. Pitäisi kyetä ennustamaan tulevan vuoden ansioiden lisäksi sairastumiset ja parisuhdetilanteiden muutokset.
Usein Kelan takaisinperintä tulee vuoden viiveellä maksettujen palkkojen suhteessa. Kelan mätkyt saapuvat tilanteeseen, jossa raha on kulutettu elämiseen. Tukitason tarkastuksen yhteydessä Kela pienentää tai jopa
poistaa asumistuen tulevalle vuoden ajanjaksolle, eikä monella ole muuta
mahdollisuutta kuin jättää maksamattomat velat ulosottoon. Opintotuessa
takaisinperintä ottaa lisäksi 7,5 % korkoa takaisinperittävistä tuista.
Takaisinperintä ei ole vähäistä. Vuoden 2014 aikana Kela peri asiakkailta takaisin yhteensä reilut 141 miljoonaa euroa, josta noin puolet kertyi
elatusapuvelan perinnästä ja reilu kolmasosa etuuksien takaisinperinnästä.
Vuoden 2014 lopussa saatavia oli yhteensä noin 472 miljoonaa euroa. Kelan
vuosittainen takaisinperintä on massiivinen operaatio. Kelan toimeenpanemaa perintää oli vuoden 2014 lopussa kesken 170 812 henkilöllä. Takaisinperinnän uhka muodostaa monelle kynnyksen ottaa vastaan lyhytaikaista
työtä. Usein takaisinperintä johtuu siitä, että olosuhteen muutostilannetta ei
ole havaittu riittävän ajoissa ja tukea on ehditty maksaa. 12

12 Keneltä Kela perii? 2017. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/212596/Tyopapereita123.pdf?sequence=1
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Parisuhdeloukku
Parisuhdeloukku muodostuu, kun parisuhdestatuksen muutos ei kannata
taloudellisesti tukien menetyksen vuoksi, vaikka se voisi olla kannattavaa
yhteiskunnan kannalta. Tämä voi tapahtua, kun yksinhuoltaja perustaa yhteistaloutta uuden kumppanin kanssa. Yhteen muuttamisen jälkeen yksinhuoltaja menettää yksinhuoltajakorotukset lapsilisissä. Asumistuki on kotitalouskohtainen. Jos uudella kumppanilla on tuloja, asumistuen menetys voi
johtaa asumiskustannusten merkittävään kasvuun. Lisäksi päivähoitomaksuun vaikuttavat uusperheen molempien vanhempien tulot, vaikka lasten
elatusvelvollisuutta ei olisikaan. Tukien menetys voi olla kuukausittain jopa
tuhat euroa.
Aloitimme tämän tutkielman Elli Epäilevän esimerkillä. Hän harkitsi
muuttoa yhteen uuden avopuolison kanssa. Avopuolison tulot vaikuttavat Ellin tukiin. Ellin suorat rahalliset menetykset voivat olla lapsilisistä 97 €/kk ja
päivähoitomaksun korotus 300 €/kk. Ne tekevät yhteensä 397 €/kk. Sitten
lisäksi asumisen korvaaminen vähenee, josta me emme tässä tilanteessa tiedä. Se voi enimmillään olla helsinkiläisen kahden lapsen yksinhuoltajan toimeentulotukitilanteessa 983,80 €/kk tai 749 €/kk asumistukea. Uusi isäpuoli
joutuu epäsuoraksi maksumieheksi, kun Ellin tapauksessa päivähoitomaksut
nousevat merkittävästi. Tuskin kaikki miesystävän rahat ovat heti Ellin käytössä, kun kynnyksen ylitse on astuttu. Osoittaisi melkoista herrasmiesmäisyyttä, jos miesystävä maksaisi välittömästi Ellin lasten päivähoitomaksut.
Ellin tilanteessa on todennäköistä, että yhteen ei parisuhdeloukun
vuoksi muuteta. Ellin talouden näkökulmasta on järkevämpää pitää oma
asunto. Lisäksi kannattaa pitää hyvät välit miesystävän naapureiden kanssa,
etteivät he ilmianna asumisjärjestelyä Kelalle. Varmuuden vuoksi pitää nukkua muutama yö kuukaudessa Ellin asunnossa, ettei syyllisty rikokseen. Kaikella todennäköisyydellä virallinen osoitteenmuutos jää näin ollen tekemättä
niin kauan, kun lapset ovat päivähoitoikäisiä. Yhteiskunta jatkaa pienituloisen Ellin tukemista ja Ellin asunto jää joltain asuntoa tarvitsevalta saamatta.
Yhteiskunnan näkökulmasta olisi kuitenkin kannattavaa tukea yhteen
muuttamista monestakin syystä. Kahden asunnon sijaan he asuisivat yhdessä
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asunnossa. Yksi asunto vapautuisi jollekin muulle. Yhteen muuttaminen olisi
yhteiskunnan tukien, ympäristön ja perheen vahvistamisen näkökulmasta järkevää.
Vuonna 2014 Suomen lapsiperheistä lähes 120 000 eli 20,8 % oli yksinhuoltajaperheitä 13. Maahanmuuttajataustaisista somaliperheistä eli jopa
47 % yksinhuoltajina. Samalla somalien työllisyysaste on vain 19 % tienoilla.
Islamilaisissa maissa perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Perhe on suurperhe, johon kuuluvat äidin, isän ja lapsien lisäksi isovanhemmat, vanhempien sisarukset ja serkut. On hyvin harvinaista, että nainen tai mies asuisi
yksin, sillä naimattomat henkilöt asuvat yleensä vanhempiensa kanssa. 14
Islamilaisessa kulttuurissa korostetaan perheiden yhtenäisyyttä, mutta myös
moniavioisuutta esiintyy.
Kotoutuminen suomalaisen sosiaaliturvan pariin on ainakin tapahtunut. Tukijärjestelmällä saattaa olla osuutensa perhemuotojen eriytymiselle.
Nykyjärjestelmässä yksin lasten kanssa saa paremmat tuet, vaikka eläisikin
todellisuudessa avoliiton tapaisessa parisuhteessa tai moniavioisessa suhteessa. 15 Somalien perhekeskeisen kulttuurin soveltaminen Suomeen säästäisi
valtavasti valtion varoja. Asumistukia menisi merkittävästi vähemmän nykyiseen verrattuna.
Parempiosaisten heikot kannustimet
Järjestelmä on varallisuuden näkökulmasta hyvin kaksijakoinen. Toimeentulotukeen vaikuttaa jokainen tilillä oleva euro. Jos saa työstä jonakin kuukautena enemmän palkkaa, tulot vyörytetään tuleville kuukausille. Työmarkkinatukeen vaikuttavat pääomatulot ja vanhempien tulot, jos asuu samassa
taloudessa, mutta ei varallisuus. Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan
eivät vaikuta varallisuus eivätkä pääomatulot. Asumistukiin ei varallisuus
13 Väestöliitto
http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja/perheet/yksinhuoltajaperheet_suomessa/
14 Tuukka Laaksovuori, Erika Viitala Monikulttuurisuus-koulutustilaisuus. Osaston henkilökunnan
perehdytys somalikulttuuriin ja islamiin https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81010/
Viitala_Erika_Laaksovuori_Tuukka.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15 Helsingin Uutiset: Somaliperheistä 47% yksinhuoltajien harteilla. http://www.helsinginuutiset.fi/
artikkeli/466012-somaliperheista-jo-47-prosenttia-yksinhuoltajien-harteilla-osasyyna-voi-olla
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vaikuta mitenkään, vaikka juuri asuminen on varallisuuden merkittävin ilmentymä. Hyvävaraiset ansiosidonnaisen nauttijat voivat nostaa rajattomasti
pääomatuloja osakesijoituksistaan tai metsänsä myynnistä ilman, että sillä on
vaikutusta tuen määrään.
Ansiosidonnainen päiväraha luotiin matalan työttömyyden aikana
vuonna 1985 yhdessä työttömyyskassojen kanssa. Ansiosidonnainen tai
peruspäiväraha yhdistettynä säästöihin sekä rajoittamattomiin pääomatuloihin luo tilanteen, jossa työtön henkilö voi päätyä pitkäksikin aikaa
elämään kohtuullisilla tuloilla, hyvävaraisena työttömänä. Pitkän työuran
tehneillä henkilöillä on osaamista ja työelämässä tarvittavia taitoja. Nämä
”välivuodet” työelämästä koituvat henkilölle itselleen ja myös kansantaloudelle haitallisiksi.
Työttömyysturvalakiin tuli muutos 1.7.2012 alkaen siten, että edes yli
kuusi päivää kestävä ulkomaanmatka ei lähtökohtaisesti ole enää työmarkkinoilla olon este. Golfmailan kanssa työskentelyn Kanarian rannoilla maksavat työssäkäyvät veronmaksajat. Suomen sosiaaliturva on yksi maailman
avokätisimmistä. Erityisiä vuotoja hyväosaisille ei pitäisi sallia.
Kannustimien työnhakuun olisi oltava kaikilla yhteiskunnan tasoilla
samanlaiset. Hyvävaraiset työttömät eivät saisi heittäytyä varallisuutensa ja
pääomatulojensa turviin viettämään ulkomaanmatkoja 2 500 €/kk ansiosidonnaisella. Pitäisi olla kannustin välittömään työn hakemiseen ja sen vastaanottamiseen, jotta työelämätaidot säilyisivät. Karenssit eivät tutkimusten
mukaan vaikuta korkeampaa ansiosidonnaista saaviin. Yhdeksi syyksi on
mainittu säästöjä, joiden avulla voi karenssien ajalla elää. 16
Varallisuudella pitäisi olla vaikutuksensa ainakin asumistukeen. Iso-Britannian asumistukijärjestelmässä tuki alkaa pienentyä 5 000 punnan varallisuuden jälkeen ja 15 000 punnan perhekohtaisilla säästöillä tukea ei saa lainkaan.

16

Henna Busk: Kannustavatko työttömyysturvaetuuden sanktiot työllistymään?
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2015
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”

Saako asumistukea, jos tilillä on
40 000 mutta tulot niin pienet,
ettei niillä pysty mitenkään
elämään? Siinä se kysymys olikin.
Miettivä, 15.01.2013 Kaksplus -keskustelupalsta
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”

KOLMEN VIIKON
KANARIAN MATKA

Saako työtön lähteä lomamatkalle, pitääkö siitä jonnekin
ilmoittaa, katkeaako ansiosidonnainen? Toisaalta työkkäristä
ei ole pitkään aikaan mitään kuulunut, huhtikuuhun mennessä ottavat yhteyttä.
Miten on? 22.1.2015 15:00. Suomi24.fi

”

PÄÄOMATULOT JA
ANSIOSIDONNAINEN

Ansiosidonnaiseen päivärahaan EI vaikuta pääomatulot
eli mullakin on osinko-, vuokra + metsänmyyntituloja noin
30 000 euroa/vuosi, ja silti sain tuon lomautuksesta johtuvan työttömyyspäivärahan.
Vierailija 28.8.2012 20:59. Vauva.fi
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Asumisen tukemisen kalleus
Suomessa on tehty jatkuvasti muutoksia, jotka ovat lisänneet merkittävästi asumisen kustannuksia yhteiskunnalle. Yleinen asumistuki uudistettiin SATA-komitean ehdotusten mukaisesti vuonna 2015. Aiempi asumistuki oli monimutkainen. Siinä hyväksyttävien asumismenojen määrään
vaikuttivat asunnon koko, sijaintikunta, ikä, varustelutaso ja pinta-ala. Nykyisin enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko, eivät asunnon ominaisuudet.
SATA-komitea arvioi raportissaan vuonna 2009, että muutosten yhteisvaikutus tuensaajien asumistukimenoissa olisi runsaat 12 milj. €. 17 Raportin
laadinnan aikaan vuonna 2008 yleistä asumistukea maksettiin 428 miljoonaa.
Muutosten jälkeen jo vuonna 2016 tukea maksettiin 1 081 milj. €. Asumistuen kokonaiskustannukset nousivat jo vuonna 2017 lähes kahteen miljardiin.
SATA-komitean arvio asumistuen menojen kasvusta toteutui satakertaisena.
SATA-komiteaa ei voi kaikesta syyttää. Tukimenojen kasvua selittää
osaltaan työttömyyden kasvaminen. Lisäksi asumismenojen kasvu on myös
asumistuen suojaosa- ja omaisuusuudistuksen syytä. Uudistus tehtiin vuonna 2015. Tuen menot kasvoivat uudistuksen yhteydessä merkittävästi. Hallituksen esityksessä arvioitiin asumistuen muutoksen vuosikustannuksiksi
68 miljoonaa. Esityksessä arvioitiin, että omaisuuskriteerin poistaminen
asumistuesta nostaisi vuosittaisia kustannuksia vain noin miljoonalla eurolla,
koska hakijoilla ei ole omaisuutta. 18 Tämä on erikoista, koska uudistuksen
jälkeen tukeen ovat oikeutettuja myös ne joilla on omaisuutta.
Ensimmäisenä vuonna vuonna 2015 uudistukset kasvattivat yleisen
asumistuen menoja 176 milj. € ja vuonna 2016 jo 339 milj. € vuoden 2014
tasosta. Ilmeisesti asumistukea hakivat nekin pienituloiset suomalaiset, joilla
oli sitä jemmarahaa pankkitilillä ja muuta omaisuutta. Lottovoittajakin voi
olla seuraavana vuonna lottovoitostaan asumistuen piirissä. Kuten jo lähes
900 000 suomalaista. Hallituksen esityksessä tehtiin naivi oletus, että hyvävaraiset ihmiset eivät hae asumistukea, vaikka olisivat siihen oikeutettuja. Nyt
17 Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/73327/URN%3ANBN%3Afi-fe201504226092.pdf?sequence=1
18 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_52+2014.pdf
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varallisuuden merkitys on poistettu asumistuesta, ei sen vaikutusta hakemiseen enää voi täsmällisesti tutkia. Näemme vain räjähdysmäisen kustannuksen nousun. Aikaisemmin asumistuessa ei ollut suojaosaa ja 15 000 € likvidi
varallisuus vaikutti tuen suuruuteen.
Suojaosauudistusten seurauksena asumistuen saajat lisääntyivät 40
000 ruokakunnalla ja paisuttivat asumistukimenoja 9 % vuodessa ilman
odotettua työllisyyden parantumista. Lisäksi opiskelijoiden liittäminen yleiseen asumistukeen tulee lisäämään menoja jo vuodelle 2017.

KUVIO 11. Keskimääräisten asumismenojen ja asumistuen prosentuaalinen muutos
Suomessa vuosina 2014-2016. Kuviosta näkyvät piikit tuen menoissa. Asumistuki muuttui
merkittävästi, kun varallisuuden vaikutus poistettiin 1.1.2015 ja tukeen tehtiin 300 € perhekohtainen suojaosa 1.9.2015. Lisäksi neliöhintainen vuokrakatto poistettiin tuesta.19

Estääkseen asumistuen kasvun hallitus ryhtyi leikkaamaan asumistukea
vuonna 2017 sitomalla sen vuokraindeksin sijaan elinkustannusindeksiin.
Hallitus kaavaili myös leikkausta opiskelijoiden kimppakämppien tukemiseen osa-asunnon normilla. Esitys ehdittiin perua saman tien. Toimenpiteet
19

Tutkimusblogi Kela: Asumistuen menot kasvavat – mikä neuvoksi?
http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3295
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ovat ikävä esimerkki pitkäjänteisyyden puutteesta. Politiikoilta selkeästi puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä suureneville asumismenoille pitäisi tehdä.
Yrittäjän eläkevakuutus YEL on merkittävä osa yrittäjän sosiaaliturvaa. YEL-vakuutusta tehtäessä vahvistettu työtulo määrittää sosiaaliturvan
tason. YEL-vakuutuksen perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuuseläkettä,
työkyvyttömyyseläkettä ja työttömyyseläkettä. Tämän lisäksi YEL-vakuutuksen työtulon taso vaikuttaa yrittäjän sairaus- ja vanhempainpäivärahan
suuruuteen sekä työttömyysturvan tasoon.
Yrittäjien osalta asumistukeen tehtiin muutos vuonna 2010. Yrittäjän asumistuki määräytyy myös YEL-vakuutusmaksun perusteella; jos
yrittäjä alivakuuttaa itsensä, hän voi saada asumistukea, vaikka todelliset
kuukausitulot olisivat suuretkin. Yrittäjä itse määrittelee YEL-vakuutuksen. Tukea laskettaessa ei siis katsota todellista yrityksestä saatavaa tuloa.
Tämä on johtanut siihen, että hyvätuloiset yrittäjät hoitavat eläketurvansa
muuta kautta, vaikkapa ostamalla sijoitusasuntoja, joiden tulosta voivat
nauttia eläkkeellä. 20 Käytännössä moni yrittäjä pitää palkkansa alhaisena
säästääkseen YEL-maksuissa. Vähävaraisempi yrittäjä joutuu eläkepäivinään
turvautumaan yhteiskunnan järjestämään eläkkeen saajan asumistukeen.
Yrittäjä voi vapaasti korjata YEL-maksujaan, jos omat tulot kasvavat
tai kutistuvat. Yrittäjälle kyllä kuuluu sosiaaliturva. Nykyinen järjestelmä,
jossa itse saa määrittää oman sosiaaliturvansa eläkemaksujen kautta, on seurausta tulorekisterin puutteesta. Iso-Britanniassa yrittäjän sosiaaliturva on
osa Universal Credit -järjestelmää. Se ei mahdollista tulosuunnittelua kuten
Suomen järjestelmä.

20

YLE: Yrittäjä voi saada asumistukea jättituloillakin https://yle.fi/uutiset/3-8573362
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55-VUOTIAANA ELÄKKEELLE
Yrittäjä voi saada asumistukea jättituloillakin. 23. toukokuuta,
2016*
Tuo uutinen vuodenvaihteessa laukaisi osaltani aikamoisen myllerryksen asumisjärjestelyissäni, vaikka minulla ei jättituloja olekaan.
Uutinen kuulosti liian hyvältä ollakseen totta, joten päätin kokeilla
kepillä jäätä ja jätin Kelaan asumistukihakemuksen. Listasin siihen
täysin avoimesti omistukseni ja tuloni. Koska olen yrittäjä, niin tulot
tässä tapauksessa koostuivat osinkotuloista ja yrittäjän työtulosta,
mikä minulla on tällä hetkellä minimissään eli olen alivakuutettu.
Pian kolahti postiluukusta asumistukipäätös ja aloin saamaan Kelalta asumistukea, mikä oli käytännössä n. 60% asumiskuluista.
Samaan aikaan sattui muitakin elämänmuutoksia, joiden takia oli
sopiva hetki harkita muuttoa. Omistusasunnossa asumistuen suuruus on tietysti aika pieni, koska tuki kohdistuu vain yhtiövastikkeisiin. Minulla meni noin puolet tuloista asumiseen, joten minulla oli
jo pidemmän aikaan kytenyt halu pienentää asumiskuluja. Päätin
sitten laittaa asunnon myyntiin ja muutin vuokralle.

* Ylen verkkosivujen uutinen: http://yle.fi/uutiset/yrittaja_voi_
saada_asumistukea_jattituloillakin/8573362
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Nyt Kela maksaa vuokrastani sen 60% ja koska minulla ei ole enää
isoa asuntolainaa taakkanani, asumiskuluni tippui huimat 1 000 e/
kk. Tämän ansiosta pystyin laskemaan kuukausipalkkaani, mikä
mahdollistaa sen, että minun ei tarvitse yrityksestäni maksaa niin
paljon ansiotuloveroja, firman kassaan jää enemmän rahaa ja
pystyn maksamaan itselleni firmastani hieman enemmän osinkoja
tilikauden päätteeksi.
Jos jonkun mielestä tämä on härskiä sosiaalietuuksien hyväksikäyttöä, niin voin kertoa, että edellisellä tilikaudella maksoin firmastani
enemmän veroja valtiolle kuin itselleni palkkaa. Koska olen alivakuuttanut itseni, minulle ei tällä hetkellä käytännössä kerry tuloihin
perustuvaa eläkettä. En siis tunne huonoa omatuntoa siitä, että
otan pienen siivun maksamistani veroista takaisin. Täysin laillisesti.
Asumistukea maksetaan vuosittain huimat 1,7 miljardia euroa ja
tästä avokätisesti asumistukijärjestelmästä saamme kiittää demareita ja vasemmistoliittoa ay-liikkeineen ja VVO:ta.

LÄHDE:

pienen miehen hiljainen sijoitusblogi – amatöörimäistä osakesäästämistä
jo vuodesta 2009 http://www.55vuotiaanaelkeelle.com/2016/05/yrittaja-voi-saada-asumistukea.
html
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Asumistukeen tehdyt muutokse ovat esimerkki siitä, miten ”pienistä” viilauksista saadaan miljardin lisämaksu veronmaksajille. Samalla se tekee yhä
suuremmasta osasta suomalaisista tukiriippuvaisia.
Tanska uudisti sosiaaliturvaansa vuonna 2016 ottamalla käyttöön tukikaton. Kaikki tukimuodot kuten lapsilisät, toimeentulotuki, integraatiotuki,
asumistuki, koulutustuki ja muut tuet lasketaan yhteen. Mikäli tuet yhteensä
saavuttavat katon, asumistuki pienenee. Esimerkiksi työttömyysetuuksien
saajat eivät voi saada enemmän sosiaalitukia enempää kuin 80 prosenttia
vastaavasta palkasta, eli 18 500 kruunun kuukausipalkasta 14 800 kruunua.
Lisäksi sinun pitää työskennellä myös 225 tuntia vuodessa saavuttaakses
täydellisen tuen tason.21 Reformien seurauksena tuilla elävien tanskalaisten
määrä laski vuodessa vajaa 10 %.
Ruotsi on päässyt asumisen tukemisessa vähällä. Ruotsissa asumistukea ei makseta yksin asuville 30-64 vuotiaille työkykyisille lainkaan. Vuonna
2016 Ruotsissa maksettiin vastaavasti asumistukea vain 470 miljoonaa euroa.
Tuen kustannukset jopa laskivat 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 tasosta.
Pääkaupunkiseudulla yleistä asumistukea saavista kotitalouksista 72 %
asuu vapailta markkinoilta vuokraamissaan yksiöissä. Vuodesta 2005 vuoteen 2016 mennessä vapaarahoitteisen yksilön neliövuokra oli noussut 52
%. On selvää, että asumistuki valuu vuokriin. 22
Vertailu naapurimaahan paljastaa, että Suomen asumistuki on alkanut
vuotaa pahasti. Kun vielä 1 500–2 000 € kuukausituloilla ja rajattomalla varallisuudella saa asumistukea, järjestelmä ei voi olla optimaalinen. Tukirahaa
valuu sinne, missä sitä ei tarvita ja missä se ei kannusta työntekoon vaan
tuella elämiseen. 23 24

21 http://cphpost.dk/news/danish-government-announces-reform-of-benefits-it-should-pay-towork.html
22 VM.fi Työllisyysryhmän taustaraportti 2016
23 Asumistuen maksaminen työssäkäyville yleistynyt. Heidi Kemppinen, Kela 2016 http://sosiaalivakuutus.fi/asumistuen-maksaminen-tyossakayville-yleistynyt/
24 HS: Asumistukileikkuri rankaisee pk-seutua http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005186100.html
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Passivoiva työmarkkinatuki
Työmarkkinatuki on kansainvälisessä vertailussa outo tapaus. Sitä voidaan
maksaa vaikka eläkkeelle saakka ilman mitään takarajaa. Hallituksen uusi aktiivimalli vuodelle 2018 pyrkii työttömien aktivointiin. Siinä on hyvä tavoite.
Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai 5 päivää osallistumista
työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Muutoin työttömyysetuus pienenee 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä etuutta leikataan
tällöin noin yhden työttömyyspäivän korvauksen verran (32,40 e).
Aktiivimallin ehdot täyttyvät palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Niitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu. Työttömyysetuuden
määrä palautuu normaaliksi, kun ehdot täyttyvät 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana. 25
Samalla pitäisi panostaa työllisyysohjelmien kehittämiseen. Kaikille työttömille ei ole tarjolla työllisyyspalveluita eikä henkilökohtaista tukea.
Uusi velvoite on haastatella työttömät kolmen kuukauden välein. Työvoimahallinnon resurssipulasta johtuen palvelut pyritään sähköistämään ja haastattelut tekemään puhelimitse tai jopa sähköpostitse.
Tutkimusten mukaan kasvokkain tapahtuvia tapaamisia pidetään tuloksekkaimpana työskentelytapana. Sitä puoltavat myös kansainväliset esimerkit.
Iso-Britanniassa henkilökohtainen haastattelu ja viikoittainen yhteydenpito
ovat työvoimahallinnon kivijalka. Se on myös tuloksellisinta resurssien käyttöä.
Työnhaun passiivisuudesta ei pitäisi syyttää työttömiä, mikäli työnteon
ja työnhaun kannustimet ovat heikot eikä työvoimahallinto kykene ylläpitämään työnhaun aktiivisuutta. Vuonna 2003 Tanskassa otettiin käyttöön
aiempaa selvästi säännöllisemmät työttömän ja työvoimatoimiston virkailijan tapaamiset. Uudistuksen vaikutuksia koskenut tutkimus totesi sillä olleen
selvä työllistymistä edistävä vaikutus. 26 Suomessa pitkäaikaistyöttömät on
jätetty oman onnensa nojaan lähinnä sähköisten palveluiden pariin.
25
26

www.kela.fi
Gerard J. van den Berg, Lene Kjærsgaard, Michael Rosholm (2012), To Meet or Not to Meet
(Your Case Worker) – That is the Question IZA DP No. 6476. http://ftp.iza.org/dp6476.pdf
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Toimeentulotuen katiska
Toimeentulotuki on viimesijaisin ja ongelmallisin tukimuoto. Vuonna 2017
toimeentulotukea sai Suomessa 402 564 henkilöä, väestöstä 7 %. 27 Toimeentulotuen pitäisi olla viimesijainen ja väliaikainen etuus, mutta se korvaa
enemmän kuluja kuin työmarkkinatuki ja asumistuki yhteensä. Toimeentulotuen perusosa ja asumisosa antavat Helsingissä yksin elävälle 1 161 €/kk
puhtaana käteen, lapsiperheelle moninkertaisesti enemmän.
Toimeentulotuen perus- ja asumisosaa on haettu netistä vuoden 2017
alusta ja niiden laskenta on automatisoitu. Netin kautta hakeminen on muuttanut tuen myöntämisen kasvottomaksi. Sosiaaliohjaajia haastateltiin keväällä
2017 sen jälkeen, kun toimeentulotuki oli siirretty Kelaan. Sosiaaliohjaajien
vastauksista näkyy huoli siitä, miten heikoimmassa asemassa olevat saavat
palveluita. Tukipäätös tehdään näkemättä asiakasta niiden tietojen perusteella,
joita hän netin kautta toimittaa. Sosiaalityöntekijät kokevat ongelmalliseksi sen,
että asiakkaita ei tavata lainkaan. ”Unohdettuina” heidän ongelmansa pääsevät kasvamaan. 28 Sosiaalihuoltolaki kuitenkin määrittelee, että yhteiskunnan
tarjoaman sosiaaliohjauksen tavoitteena on elämänhallinnan ja toimintakyvyn
vahvistaminen.
Toimeentulotukityö on kuvannut prosessia, jossa toimeentulotuen käsittely ja päätöksenteko ovat tapahtuneet. Toimeentulotukityö voi koostua
erilaisista tehtävistä, esimerkiksi keskustelusta taloudellisesta tilanteesta, toimeentulotukihakemuksen käsittelystä, päätösten harkinnasta ja niiden teosta. Sosiaalityöntekijä ei pääse ratkaisemaan ongelmia tai ohjaamaan palvelujen piiriin niitä tarvitsevia, jos hän ei keskustele asiakkaan kanssa tai tapaa
asiakasta.29 Henkilökohtainen tapaaminen ja keskustelu toimeentulotuesta
on voinut olla väylä päästä keskustelemaan muista elämänhallintaan liittyvistä seikoista. Aikuissosiaalityössä toimeentulotukityö on yksi tehtävä muiden
27 http://www.kela.fi/ajankohtaista-toimeentulotuki/-/asset_publisher/EoICF5z5o9tb/content/
yli-400-000-henkiloa-sai-perustoimeentulotukea-viime-vuonna?_101_INSTANCE_EoICF5z5o9tb_
redirect=%2Fajankohtaista-toimeentulotuki
28 Strömberg-Jakka
https://www.ps-kustannus.fi/Minna-Str%C3%B6mberg-Jakka/Sosiaality%C3%B6n-haasteet.html
29 Mäkelä ja Tervanen 2017: Sosiaaliohjaajien kokemuksia perustoimeentulotuen siirrosta Kelalle
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131881/Makela_HennajaTervanen_ Netta.pdf?sequence=1

90

rinnalla, esimerkiksi päihde-, mielenterveys- ja asunnottomuustyön lisäksi.
Toimeentulotukea saavat myös henkilöt, joilla on esimerkiksi päihdeja peliongelmia. Netin kautta haettava raha voi jopa pahentaa riippuvuusongelmia.
Toimeentulotuki muodostaa tuloloukun, kun hakeminen on helppoa
ja rahan määrä jopa voittaa työttömyysetuudet. Toimeentulotuki luotiin sosiaalityön osaksi, hätäavuksi. Se on keskeinen syy siihen, miksi toimeentulotuessa hyväksytään asumistukea korkeammat asumiskustannukset.
Mitään ei oikein kannata tehdä, kun kaikki tulot vähentävät toimeentulotuen määrää maksimaalisesti. Toimeentulotuki ei mahdollista tilapäistä
sesonkityötä, koska yhden kuukauden aikana tehdyt tulot miinustetaan tulevien kuukausien toimeentulotuesta. Tätä kutsutaan tulojen vyörytykseksi.
Toimeentulotukeen jää loukkuun kymmeniä tuhansia uusia asiakkaita.
Kun rahaan on tottunut, on vaikea muuttaa käyttäytymistään. Kelan tutkimusprofessorin Heikki Hiilamon ja tutkija Elina Aholan mukaan toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvun lisäksi on huolestuttavaa se,
että tukea saadaan enenevässä määrin jopa ympäri vuoden. 30
Vuonna 2016 nuoria, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä
asevelvollisuutta suorittamassa, oli 61 000 henkeä, 31 mikä oli kymmenen
prosenttia 15–24-vuotiaiden koko ikäluokasta. Näillä nuorilla tarkoitetaan
vain peruskoulun käyneitä nuoria, jotka eivät ole suorittaneet mitään tutkintoa peruskoulun jälkeen, eivätkä he myöskään ole tutkintoon johtavassa
koulutuksessa opiskelijoina. Lisäksi heitä ei ole tilastoitu työllisiksi, eläkeläisiksi tai varusmiespalvelusta suorittaviksi. Määrä on vuodesta 2008 vuoteen
2015 noussut jopa 50%. Vuonna 2016 työn ja koulutuksen ulkopuolella olleista 20–24-vuotiaista nuorista noin joka kolmas ei kuitenkaan ollut vielä
suorittanut toisen asteen tutkintoa. 32
Toimeentulotuki on muuttunut yksinasuvien nuorten tueksi. Vuonna
2017 yli puolessa perustoimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa hakija oli
30

Ahola & Hiilamo 2013.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38938/Tutkimuksia127.pdf
31 https://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04- 12_kat_004_fi.html
32 http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/indikaattorit/tulevaisuuden-hallinta/koulutuksen-ja-tyon-ulkopuolella-olevat-nuoret
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alle 35-vuotias. 74 % kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia, vain 20
% lapsiperheitä. Suurin osa perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista
on työttömien kotitalouksia, mutta lähes puolessa vailla ensisijaisia etuuksia
ja ansiotuloja olevista kotitalouksista hakija on alle 25-vuotias.33
Toimeentulotuki tulee muiden tukien päälle ja se tekee tyhjäksi niihin
suunnitellun kannustavuuden ja osittain myös niihin sisältyvät sanktiot. Jos
työmarkkinatuki evätään esimerkiksi työstä kieltäytymisen vuoksi, voi hakea toimeentulotukea korvaamaan menetystä. Siitä syystä työmarkkinatuen
sanktiot, koulutukset ja työllistymissuunnitelmat menettävät merkityksensä.
Toimeentulotuen perusosasta voidaan vähentää 20 % tai, jos toistuvasti kieltäytyy tarjotusta työstä, 40 %, mutta tämä ei koske toimeentulotuen asumisosaa. Alentaminen koskee ainoastaan toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle kuuluvaa toimeentulotuen perusosaa. Alentaminen voi olla kestoltaan
enintään kaksi kuukautta kerrallaan.
Toimeentulotuki on loukku ylivelkaantuneelle, koska toimeentulotukea ei
voi ulosmitata. Velallisen nettopalkasta menee keskimäärin kolmasosa ulosottoon. On yleistä, että velkaantunut ei ota siksi työpaikkaa vastaan. 34 Toimeentulotuella ei kannata edes lyhentää lainoja vapaaehtoisesti, koska niitä ei katsota toimeentulotukea laskettaessa hakijalle ylimääräiseksi menoksi. On parempi
päästää lainat ulosottoon, niin saa hakea toimeentulotuen täysimääräisenä.
Ulosotossa olevalla toimeentulotuki voi jättää jopa enemmän käteen
kuin palkkatyö. 35 Esimerkiksi jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmitataan nettopalkasta
yksi kolmasosa (1/3). Velallisen suojaosuus on 672,30 euroa kuukaudessa,
mikäli hänellä ei ole elätettäviä lapsia. Oletetaan että velallisen nettopalkka
on 1 380 euroa kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1344,60 euroa.
Velallisen palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava
määrä on 1/3 palkan, 1 380 euroa, määrästä eli 1/3 x 1 380 = 460 euroa.
Käteen jää 920 €. 36 Jos esimerkkihenkilö saa toimeentulotukea ja päästää
33 Toimeentulotuki tilastojen valossa – tutkija Tuija Korpela, Kela http://www.kela.fi/documents/10180/0/T+Korpela+-+esitys+060318/4ffc5f31-837e-458e-8459-fd617337f06b
34 http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3489051/Ulosotossa+on+noin+40000+tyotonta++Ulosoton+lykkayksella+vajaa+1000+tyollistyy
35 https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html
36 https://kuntalehti.fi/uutiset/talous/yli-puolet-kunnista-kiertaa-lakia-ulosottokelpoisten-saatavien-perinnassa/
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lainansa ulosottoon hän saa Helsingissä toimeentulotukea noin 1200 €/kk.
Kannustinongelma ei ole pieni. Vuoden 2016 aikana perittiin ulosoton
kautta 551 000 henkilön velkoja yhteensä 4,2 miljardia euroa. Toimeentulotuella ei kannata edes lyhentää lainoja vapaaehtoisesti, koska niitä ei katsota
toimeentulotukea laskettaessa hakijalle ylimääräiseksi menoksi. Merkillinen
kierre saadaan aikaiseksi, kun kunta alkaa periä kuntalaisiltaan maksamattomia asiakasmaksuja, kuten terveyskeskusmaksuja käyttäen yksityisiä perintäfirmoja. Toimeentulotukea saavien etuuksien takaisinperintä menee
ulosottoon, jos toimeentulotuen asiakas ei pysty maksamaan kerralla koko
perintäsummaa. 37
Toimeentulotuen hakemisessa netin kautta on lukuisia ongelmia.
Yksi niistä liittyy vuokravelkoihin. Toimeentulotuki-nettihakemuksessa voi
vapaasti valita haluaako vuokraa varten tarkoitetut rahat omalle tilille vai
maksaako Kela ne suoraan vuokranantajan tilille. Tämä valinnanvapaus on
lisännyt vuokravelkoja. Maksuhäiriömerkintä maksamattomasta vuokrasta
on jopa 50 000 henkilöllä. 38 Vaikka yhteiskunta korvaa vuokran täysimääräisesti, vuokra jätetään joskus maksamatta. Kun elämiseen ja vuokraan
tarkoitettu 1 200 € saapuu omalle tilille, sille keksitään parempaa käyttöä.
Vuokra voidaan jättää maksamatta usean kuukauden ajan tarkoituksellisesti,
koska kunnan sosiaalitoimistosta voi pyytää lisää ehkäisevää toimeentulotukea vuokravelkojen maksuun. Toimeentulotuesta korvattavat vuokravelat
ovat kuntien antaman tiedon mukaan lähteneet huimaan nousuun.39 Kunta
ei voi jättää ketään asunnottomaksi. Ehkäisevä tuki myönnetään lähes poikkeuksetta ehkäisemään uhkaavaa asunnottomuutta. Useilla asiakkailla sama
toistuu jopa useasti vuodessa. Toimeentulotuessa asumisosan maksatuksessa ei pitäisi olla mitään vaihtoehtoa pitkäaikaisasiakkailla. Se pitäisi maksaa
suoraan vuokranantajan tilille.
Toimeentulotuen asumisosa ei kannusta asiakasta asumaan asunnossa,
jonka vuokra on oikeassa suhteessa omiin tuloihin. Vuoden 2015 alussa lo37
38

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001733510.html
TE: Lähes 50 000 suomalaisella on maksuhäiriö vuokrasta – vuokravelat voivat olla tuhansia euroja https://www.talouselama.fi/uutiset/lahes-50-000-suomalaisella-on-maksuhairio-vuokrasta-vuokravelat-voivat-olla-tuhansia-euroja/e03ccb90-37ea-3358-94cc-5036c0861061
39 https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/toimeentulotuen-kela-siirto-toi-kunnille-miljoonien-yllatyslaskun/
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petettiin asunnon koon ja neliövuokran säätely asumistuessa sekä toimeentulotuessa. Sen jälkeen pieneen asuntoon on voinut saada enimmäismäärän
asumistukea tai toimeentulotukea, vaikka neliöhinta on korkea. Kelassa katsotaan ainoastaan kokonaisvuokran suuruutta. 15 neliön miniasuntoon voi
saada täyden toimeentulotuen asumisosan, vaikka neliövuokra kipuaa yli 30
€ neliöltä. Voit asua Helsingin kantakaupungissa kovan rahan vuokra-asunnossa toimeentulotuella, johon matalapalkkaisessa työssä ei ole mitään mahdollisuutta. Työn vastaanottaminen voi vaikuttaa kohtalokkaasti. Voit menettää usean kuukauden tuet ja joutua lisäksi vielä luopumaan asunnostasi.
Vuonna 2015 helsinkiläisistä oli toimeentulotuen piirissä 75 895 henkilöä,
noin 12 % kaupungin väestöstä. Joka viides helsinkiläinen 19-vuotias elää
toimeentulotuella. 40
Asuntojen vuokrat nousevat, sillä mistä tahansa asunnosta voi pyytää
vuokrana 675 €/kk, koska sen kustantaa kaupunki. Nykyinen järjestelmä
antaa suuren tulonsiirron vuokranantajille. Toimeentulotuen asumismenot
ovat sidoksissa Tilastokeskuksen vahvistamaan vuokraindeksiin, joka nousee 2-4 % vuodessa. Se puolestaan nostaa vuosittain vuokranantajien tuottoja. Asumismenojen kasvusta johtuen pääkaupunkiseudulta ei löydy 675 €/kk
halvempaa yksiötä, ja mikäli löytyy, yksityinen vuokranantaja on erehtynyt
hinnoittelussa. Valtio tukee näin vuokranantajia avokätisesti. SAK:laisten
ammattiliittojen omistama VVO saakin yli sadan miljoonan euron voittoja
tuottoisasta liiketoiminnasta, jonka rahoitus tulee vuokralaisten maksamana valtiolta toimeentulotuen ja asumistuen muodossa. 41 Asuntopolitiikka
yhdistettynä toimeentulotuen kriteereihin on ollut perusta eräänlaiselle keinottelulle, jossa kulut maksaa yhä velkaantuva valtio ja viime kädessä veronmaksaja. Asumisen tukeminen tulisi irrottaa toimeentulotuesta.
Helsingissä asuminen on kallista, mutta Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen HEKA:n keskivuokra on 11,49 € neliöltä. Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokra on jopa yli 50 % korkeampi.
Helsingin kaupungin vuokra-asunnoilla HEKA:lla on Helsingissä 50 000
40 HU. Selvitys,Joka viides 19-vuotias elää toimeentulotuella http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/229892-selvitys-joka-viides-19-vuotias-elaa-toimeentulotuella
41 https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005235504.html
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asuntoa, joissa asuu joka kuudes helsinkiläinen erittäin edullisesti. Vuokrayksiön vuokra voi olla vain 300 €/kk arvoalueella. Vuokra-asuntoja on ympäri kaupunkia ja niihin on pitkät jonot. Asuntopolitiikan pitäisikin tuottaa
enemmän tuettuja vuokra-asuntoja, jotta asumisen toimeentulotukiloukku
purkautuisi.
Lääkkeiden korvaus osana perustoimeentulotukea muodostaa myös
kannustinongelman varsinkin niille, jotka käyttävät korvattavuuden ulkopuolisia ja kyseenalaisia hoitoja. Lääkekannabista käyttävät eivät saa Kelakorvausta lääkeostoistaan, mutta niitä on korvattu osana toimeentulotukea.
Varsin kalliita kannabislääkkeitä 1 500 €/kk, amfetamiinijohdannaisia
ja erittäin kalliita 9 000 €/kk syöpälääkkeitä on korvattu toimeentulotuesta,
vaikka tutkimusnäyttö kannabiksen tehosta ja turvallisuudesta kivunhoidossa puuttuu. Lisäksi monilla tuensaajilla on taustalla päihderiippuvuutta ja
kannabiksen viihdekäyttöä. Päihdyttävien lääkkeiden korvaaminen toimeentulotuesta voi jopa pahentaa käyttäjien päihderiippuvuutta.
Vuonna 2017 toimeentulotuen perusosasta korvattiin lääkevalmisteita
yhteensä 36 milj. €. Valtaosassa tapauksista asiakas saa käyttämänsä lääkehoidot tavallisella maksusitoumuksella apteekista.
Nykylainsäädännön mukaan toimeentulotuessa huomioidaan tarpeellinen lääkehoito ilman kustannusvaikuttavuusarviointia. Toimeentulotuesta
on kehittynyt vaihtoehtoinen lääkekorvausjärjestelmä, jossa lääkehoidon
kustannusten kohtuullisuutta ei arvioida samalla tavalla kuin sairausvakuutuslain mukaisessa lääkekorvausjärjestelmässä. 42 Toimeentulotuen siirto Kelaan on parantanut varsin villiä käytäntöä.
Työnteko on paras kotouttaja. Toimeentulotuki syrjäyttää yhteiskunnasta myös maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien osuus Helsingin toimeentulomenoista on 27 %, vaikka maahanmuuttajien osuus väestöstä on noin
8 %. Tietyillä maahanmuuttajaryhmillä on suuri yliedustus. Suomessa elää
Tilastokeskuksen tietojen mukaan 16 721 somalia äidinkielenään puhuvaa.
Työvoimaan heistä kuuluu 4 361 ihmistä ja työssä on 1 934. Vuonna 2016
42 Lääkkeet osana perustoimeentulotukea 6.3.2018 Asiantuntijalääkäri Hanna Elonheimo http://
www.kela.fi/documents/10180/0/H+Elonheimo+-+esitys+060318/e62eb4a4-d124-4121-80ae0e9932311379
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somalien työllisyysaste oli 19,6 %. Samaan aikaan Yhdysvaltojen Minnesotassa asuu yli 38 000 somalitaustaista ihmistä. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa. Somalien työttömyysprosentti on Minnesotassa 16 %.
Somalit ovat siellä tunnettuja yritteliäisyydestään. Kannustimet tehdä töitä
ovat Yhdysvalloissa varsin toisenlaiset. 43
Toimeentulotuki ei aina edes tule omaan käyttöön. Tutkitusti suurin
osa maahanmuuttajista lähettää rahaa kotimaahansa. Välitystoimisto Dahabshiil välittää Suomesta rahaa ulkomaille keskimäärin 600 000 €/kk, josta
suurin osa menee Somaliaan, 7,2 miljoonaa vuodessa.44 480 € jokaista somalia puhuvaa henkilöä kohden vuodessa. Yhteensä Suomesta kehitysmaihin
lähetettyjen rahalähetysten määrä vuonna 2012 oli 461 miljoonaa dollaria.
45
Näistä suurin osa on omalla työllä ansaittua rahaa, mutta monet säästävät
ja lähettävät myös sosiaaliturvastaan.46 Toimeentulotuki on varma kuukausittainen tulonlähde, jota ei haluta riskeerata työnteolla oman turvan eikä
lähtömaissa asuvien sukulaisten turvan vuoksi. Sukulaistytön koulunkäynti
voi keskeytyä Somaliassa, mikäli toimeentulotuki häiriintyy työnteon vuoksi
Suomessa. Tällainen tukiriippuvuus on inhimillisesti ymmärrettävää. Järjestelmään tarvitaan muutos, jotta sosiaaliturvan sijaan voisi lähettää lähtömaahansa työstä saatuja varoja.
Tanskassa on asumisperusteinen sosiaaliturva kuten Suomessa. Tanska ei anna enää toimeentulotukea (kontanthjælp) maahanmuuttajille vuoden
2015 uudistuksen jälkeen. Lain myötä henkilö, joka ei ole asunut Tanskassa vähintään seitsemää vuotta edeltävän kahdeksan vuoden aikana saa vain
noin puolet toimeentulotuesta. Perustuslailliset näkökulmat on huomioitu
sillä, että asumisperiaate koskee kaikkia myös tanskalaisia. Maahanmuuttaja
voi parantaa tukeaan integroitumalla. Kielikurssin läpäisystä integraatiotuki
nousee 1 500 kr/kk eli 195 €/kk. 47 Tanskan ei-länsimaisten maahanmuut43 US: Useampi somali työtön kuin työssä https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/175033-useampi-somali-tyoton-kuin-tyossa-suomi-kotouttaa-sosiaalitukeen
44 HS: Kaikki somalit lähettävät rahaa https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002667099.html ja
45 UNRIC 2014. http://www.unric.org/fi/newsletter-archive/51
46 Rundgren: Kahden maan välissä Suomensomalialaisten transnationaalisesti jakautunut huolenpito
ja rahalähetykset https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41831/Anna%20Rundgren.
valmisgradu.pdf?sequence=3
47 http://refugees.dk/en/facts/the-asylum- procedure-in- denmark/new-integration- allowance/
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tajien työttömyysaste on laskenut merkittävästi. Kööpenhaminassa heidän
työttömyysasteensa oli 17,6 % vielä vuonna 2011. Viime vuonna ei-länsimaisten maahanmuuttajien työttömyysaste oli enää 12,2 prosenttia. Suomessa vuonna 2013 maahanmuuttajien työttömyysaste oli 25 prosenttia,
Afrikan valtioiden kansalaisilla, 38 prosenttia. 48 Suomessa yritettiin leikata
maahanmuuttajille maksettavaa työmarkkinatukea hallituksen esityksellä
vuonna 2016. Lakiesitys oli huonosti valmisteltu eikä kestänyt yhdenvertaisuusperiaatetta. Perustuslakivaliokunta hylkäsi esityksen.
Suomen toimeentulotukijärjestelmä ei kestä kansainvälistä vertailua.
Vuoden 2015 marraskuussa 64-miljoonaisessa Isossa-Britanniassa sai toimeentulotukea 694 000 henkilöä. Samaan aikaan 5,6 miljoonan asukkaan
Suomessa toimeentulotuen piirissä oli 400 225 henkilöä. Isossa-Britanniassa
tukijärjestelmän rakenne vastaa suurin piirtein Suomen rakennetta. Asumiseen
ei saa tukea toimeentulotuesta, mutta toimeentulotuen asiakkailla on mahdollisuus saada korvattua asumismenonsa kokonaan asumistuesta. Toimeentulotukeen oikeutetulla saa olla jopa 6 000 € säästöjä ilman, että ne vaikuttavat tukea
myönnettäessä. Suomessa jo 50 € syntymäpäivärahat vie sosiaaliviranomainen. 49
Isossa-Britanniassa toimeentulotukea saa vain tuettuun asumiseen.
Ison-Britannian hallitus on päättänyt laskea tuetun asumisen vuokria prosentin vuodessa. Vuoteen 2020 mennessä on kaavailtu saatavan 12 %
alennukset asumisen hintaan. Valtionvarainministeri Osbourne perustelee
asiaa sosiaalisella oikeudenmukaisuudella: ”Näin vuokranantajat osallistuvat
hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. ” Ilmeisesti halvan koron aikana
vuokralle antaminen on silti riittävän hyvä bisnes. 50

48 http://www.eva.fi/tyotjatekijat/maahanmuuttajien-tyottomyysasteet- kansalaisuudenmukaan-2000- 2013/
49 HS Mielipide: Annoin sairaalle lapselleni lahjaksi rahaa, kaupunki vei ne https://www.hs.fi/mielipide/art-2000002897834.html
50 Guardian: Social housing rents to fall by 1% a year, chancellor announces. https://www.theguardian.com/housing-network/2015/jul/08/social-housing-rent-fall-chancellor-budget
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Sosialismin uusi tuleminen
Netistä saatavasta toimeentulotuesta on tullut eräänlainen sosialistinen yhteiskuntakokeilu, jossa kansalaisen pitää luopua omaisuudesta, tuloista, kaikesta rahasta, jonka jälkeen armelias ja kasvoton valtio turvaa elämisen ja
asumisen jopa matalapalkkaista työtä paremmin. Valtio sallii asumisen hyvän sijainnin kohteissa, joihin ei matalapalkalla olisi mahdollisuutta. Valtion
ohitse kukaan muu ei saa tukea apua tarvitsevaa taloudellisesti, kun syntymäpäivärahatkin vähennetään toimeentulotuesta täysimääräisesti. Kunnissa
asiakkaat tunteva sosiaalitoimen henkilöstö vähenee. Toimeentulotuen automatisointi luo täydellisen mahdollisuuden syrjäytyä yhteiskunnasta. Toimeentulotuki on kuin katiska, johon on helppo jäädä kiertämään tukipalasta
toiseen uskaltamatta ottaa enää työtä vastaan katiskan ulkopuolelta.
Järjestelmä on tahtomattaan hylännyt osan kansalaisista oman onnensa nojaan. ”Luonnollisen työttömyyden” kaltaiset teoriat ovat vähentäneet
päättäjien halua tehdä asialle jotain. Syrjäytetyt tulisi vapauttaa tästä toimeentulotuen katiskasta toteuttamaan itseään ja tekemään arvokasta työtä toisten ihmisten eteen. Köyhyys ja syrjäytyminen voidaan poistaa järjestelmää
muuttamalla. Ihmisen hyvyydelle ja ahkeruudelle on annettava mahdollisuus.
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4. Universal Credit Isossa-Britanniassa
Isossa-Britanniassa asuu 65 miljoonaa ihmistä, 12 kertaa Suomen väkiluvun
verran. Ison-Britannian uutisointia on sävyttänyt brexit-äänestys, jonka seurauksena briteillä ajatellaan menevän huonosti. Luvut kertovat toista. Työttömyys on vuoden 2011 lukemista (8,5 %) lähes puolittunut. Syyskuussa 2017
maassa oli 4,3 %:n työttömyysaste. Se on niukasti parempi kuin Yhdysvaltojen
4,4 %. Edellä oli Saksa 3,7 %:n työttömyysasteella. Iso-Britannia porskuttaa,
vaikka brexit hidastaa työllisyyskehitystä ja talouskasvua.
Isossa-Britanniassa kärsitään paikallisesta työvoimapulasta, jota liikkuvuuden rajoittaminen brexitin myötä voi vielä hankaloittaa. Työttömyyttä ei ole saatu
alas kurjistamalla työntekijöiden asemaa, vaan parantamalla työmarkkinoita. Brittien keskimääräiset ansiot ovat nousseet 2,6 % vuodessa. Työmarkkinamekanismit ovat onnistuneet luomaan työtä erityisesti etnisille vähemmistöille, naisille
ja vanhemmille työntekijöille. Joulukuussa 2016 maassa oli pitkäaikaistyöttömiä
enää 418 000. Samaan aikaan Suomessa pitkäaikaistyöttömiä oli 121 500 henkilöä. Jos Suomi pääsisi yhtä dynaamiseen työmarkkinatilanteeseen kuin Iso-Britannia, olisi pitkäaikaistyöttömiä vain 34 800 henkilöä.
Isossa-Britanniassa on kohtuullisen korkea sosiaaliturvajärjestelmä,
matalampi kuin Suomessa, mutta ei kaukana Ruotsin tasosta. Keskimääräinen palkkataso on Isossa-Britanniassa 18,8 €/h, Suomessa 19,6 €/h. 1
Iso-Britanniaa ja Suomea erottaa moni asia. Isossa-Britanniassa tuloerot
ovat suuremmat kuin Suomessa. Suurituloisten veroaste on Suomea alhaisempi. Miljardöörejä ja ammattijalkapalloilijoita on enemmän. Merkittävin
ero on joustavat työmarkkinat. Britanniassa on minimipalkka 7.20 £/h,
mutta palkoista sovitaan pitkälti paikallisesti. 1 £ = 1,13 €, vuoden 2017
lopulla. Kaikki tutkimukset viittaavat siihen, että työmarkkinoiden kehittäminen joustavaksi on tärkeä osa talouskasvua. Ison-Britannian työmarkkinat
ovat hyvin liikkuvia. Sopimuskäytäntö on vapaaehtoinen eikä yleissitovuutta
ole. Työttömyyskorvausta vastaan on sitouduttava työllistymissopimukseen,
jonka rikkominen johtaa koviin sanktioihin, eikä karenssiaikana toimeen1

Kangasniemi: Suomalainen palkkataso EU-vertailussa http://www.labour.fi/?wpfb_dl=1146
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tuloa pysty paikkaamaan Suomen toimeentulotuen tapaisella tukimuodolla.
Suomen ja Ison-Britannian tukijärjestelmät olivat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia ennen Universal Credit –uudistusta. Molemmissa olivat
samat ongelmat. Työnteko ei kannattanut ja eri tukien hakeminen aiheutti
sekaannuksia ja edellä kuvattuja ongelmia. Juuri siksi saarivaltion tukijärjestelmän uudistus on mielenkiintoinen.
Vuonna 2010 työministeri Ian Duncan Smith esitteli Universal Credit
-uudistuksen. Sen kantavat ideat sisällytettiin vuoden 2012 Welfare Reform
-pakettiin, jota ryhtyi toteuttamaan konservatiivi-liberaali koalitiohallitus.
Ideaa pohjustivat työväenpuolueen vuonna 2003 lanseeraama pienituloisten
verovähennys, Working Tax Credit, sekä akateemisten tutkijoiden tekemä
useiden vuosien työ tukijärjestelmän uudistamiseksi. Oppositioon ajautunut
työväenpuolue lupasi tukea hallitusta uudistuksen periaatteissa. Uudistuksen
tavoitteena oli yksinkertaistaa etuusjärjestelmää ja tehdä työnteko kannattavaksi. 2 Universal Credit -malli sai näin suotuisan lähdön. Kaikki puolueet
olivat mukana tukijärjestelmän yksinkertaistamisessa omalla hallituskaudellaan. Mallin periaatteet yhdistivät poliittisen kentän.
Universal Credit -uudistuksen idea on yhdistää kuusi tarveharkintaista
työttömyysturvaetuutta ja veronvähennysoikeutta. Se korvaa työttömyysetuudet
(Jobseeker’s Allowance, Employment and Support Allowance), toimeentulotuen (Income Support), asumistuen (Housing Benefit) ja lapsi- (Child Tax
Credit) sekä kunnallisverovähennyksen (Working Tax Credit). Tuki on kotitalouskohtainen ja tukeen vaikuttavat elämäntilanne kuten lasten lukumäärä
sekä asumiskustannukset. Uudistus yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää
ja purkaa suurimmat kannustinloukut. 3
Universal Creditin idea on yksinkertainen. Kun saa työtuloja, tuki vähenee 63 penniä nettoansiotulopunnalta. Kun saa työtuloja, tuki vähenee 63
penniä ansiotulopunnalta. Pienillä tuloilla tuki ei romahda kerralla ja näin
ollen työn vastaanottaminen on kannattavaa jokaisella palkkasummalla. Byrokratia vähenee, kun haetaan kuuden tukimuodon sijaan yhtä. Malli on perhekohtainen kuten muutkin yleistuet Isossa-Britanniassa.
2
BBC: Benefits system overhaul ’to make work pay’ http://www.bbc.com/news/uk-politics-11728546
3
Universal Credit https://www.gov.uk/universal-credit
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Tuen elementti

Hakijan tilanne

2017-18 tuen
määrä /kk

Perusosa

Hakija alle 25-vuotias

252 £

Hakija yli 25-vuotias

318 £

Pariskunta, molemmat alle 25-vuotiaita

395 £

Pariskunta, jompi kumpi yli 20-vuotias

499 £

Lapsiosa

Ensimmäinen lapsi

277 £

2. lapsi ja vanhemmat lapset

232 £

Vammaisen lapsen tuki

Alempi taso

126 £

Korkeampi taso

372 £

Työrajoitteinen henkilö

Vain hakijoille jotka ovat hakeneet tukea ennen 3.4.2017

126 £

Rajoittunut työkyky

319 £

Hoitolisä

Omaisen hoito

152 £

Lastenhoidon elementti

Maksimi korvaus lastenhoidon järjestämisestä yhdelle
lapselle. Enintään 85 % lastenhoidon kustannuksista.

646 £

Maksimi korvaus lastenhoidon järjestämisestä kahdelle
tai useammalle lapselle. Enintään 85 % lastenhoidon
kustannuksista.

1108 £

Alin taso, jonka alle jäävät varat eivät vaikuta

6 000 £

Kattotaso, jonka yli ei tukea makseta

16 000 £

Tukea vähentävä omaisuuden vaikutus 4.35 £ per 250 £.
alimman tason ja kattotason välillä.

4.35 £ per
250 £.

Yksin elävä

0£

Yksinhuoltaja

397 £

Yksinelävä jolla rajoittunut työkyky

397 £

Talouden toinen tuen saaja. Ei alaikäisiä huollettavia.

0£

Talouden toinen tuen saaja. Yksi tai useampi huollettava.

397 £

Varallisuusrajat

Suojaosa tuessa, kun henkilö ei
saa asumisosaa

Suojaosa tuessa, kun henkilö saa
tukea asumisosasta.

Talouden toinen tuen saaja. Työkyky rajoittunut.

397 £

Yksin elävä

0£

Yksinhuoltaja

192 £

Yksinelävä jolla rajoittunut työkyky

192 £

Talouden toinen tuen saaja. Ei alaikäisiä huollettavia.

0£

Talouden toinen tuen saaja. Yksi tai useampi huollettava.

192 £

Talouden toinen tuen saaja. Työkyky rajoittunut.

192 £

Universal Credit -tuki koostuu monesta eri osasta ja elementistä. Tukeen on sisällytetty lastenhoidontuet, vammaisetuudet ja osatyökykyisten tuet. Asumisosa tulee lisäksi. Se vaihtelee
kunnittain kuten Suomessa asumistuki. Hakija laskee yhteen ne osat, joihin hän on oikeutettu.
Suojaosan jälkeen kokonaistuella on 63 pennin vähenemisaste yhtä nettoansiopuntaa kohden.
LÄHDE: https://www.gov.uk/universal-credit/what-youll-get
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Tukimuoto sisältää monta osaa. Perustuen muodostavat perusosa
(Standard Allowance), lapsiosa ( Child Element / Disabled Child Element)
ja asumisosa (Housing Element). Asumisosa on riippuvainen asuintavasta
ja -paikasta. Lisäksi päivähoidon palveluita lasten hoitokuluihin saa lastenhoidon tuen elementillä (Childcare element). Toimintarajoitteinen saa lisää
tukea rajoittuneen työkyvyn elementillä (Limited Capability for Work Elements). Omaishoitaja saa tukea hoitolisällä (Carer Element). Kaikki elementit, joihin hakija on oikeutettu, lasketaan yhteen ja näiden yhteissumma
vähenee 63 penniä jokaisesta suojaosan ylittävästä nettopalkkapunnasta. Perusosa määräytyy perhemuodon sekä iän mukaan. Alle 25-vuotias saa 252 £, yli
25-vuotias saa 318 £. Alle 25-vuotias pariskunta saa tukea 395 £. Lapsettomalle
perheelle, jossa puolisot ovat oli yli 25-vuotiaita, maksetaan 499 £. Lapsiperhe
saa alle vuoden ikäisestä 277 £ ja vanhemmasta lapsesta 232 £.
Lastenhoitoa tuetaan järjestelmässä 85 % enimmäiskustannusten alittavasta osuudesta. Yhdelle lapselle enimmäiskustannus on 760 £, joten hoitotuki on 646 £. Kahdesta lapsesta maksetaan hoitotukea enimmillään 1 108
£. Hoitajan pitää olla vastuunalainen henkilö. Tuen suojaosat vaihtelevat sen
mukaan saako korvattua asumiskustannuksia tuesta. Yksinhuoltajan suojaosa ilman asumiskustannuksen korvausta on 397 £ ja asumiskustannusten
kanssa 192 £. 4
Universal Creditin asumisosa vastaa yleistä asumistukea, mutta asumisen tukeminen on tarkempaa kuin Suomessa. Tukea annetaan asuntoihin
makuuhuoneittain. Se, miten usean makuuhuoneen asunnon korvausta on
mahdollista hakea, määrittyy iän, lasten sukupuolen ja muiden yhdessä elävien aikuisten mukaan. Lisäksi tuki määräytyy sen mukaan, onko vuokralla
yhteiskunnan tukemassa asunnossa, yksityisessä asunnossa vai omistusasunnossa. Yksityiseltä vuokraaminen on tiukempaa kuin julkiselta. Alle 35-vuotias voi saada korvatuksi asumiskustannuksia vain kimppakämpästä.
Yhteiskunnan tukeman asunnon vuokra korvataan täysimääräisesti,
mutta sitä vähentää normin ylittävien makuuhuoneiden lukumäärä. Yksin elävä ja pariskunta saavat tukea vain yhden makuuhuoneen asuntoon.
Tuettavan makuuhuoneen saa lisää yhdestä lapsesta, mutta toisen tuettavan
4

Universal Credit Rates https://www.entitledto.co.uk/help/Universal-Credit-Rates
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makuuhuoneen saa lapsia varten vasta kolmannesta lapsesta. Jos makuuhuoneita on ylimääräisiä ensimmäinen ylimääräinen vähentää tukea 14 % ja
toinen 25 %. Yksityiseltä vuokraamisessa on hintakatto. Omaan asuntoon
saa asumiskulujen kattamiseksi tukea.
Tuessa on perhekohtainen varallisuusraja. Alle 6 000 £:n säästöillä saa
täydet tuet. 6 000 – 16 000 £:n säästöillä tuet vähenevät. Yli 16 000 £:n
säästöillä ei saa Universal Credit -tukea. Jokainen 6 000 £:n ylittävä 250 £:n
summa vähentää tukea 4.35 £ kuukaudessa. Esimerkiksi 6 200 £ säästöt
vähentävät tukea 4,35 £. Tukea ei vähennä asunto, jossa hakija asuu, mutta
kaikki säästöt, osakkeet, sijoitusasunnot, jotka menevät yli 6 000 punnan
rajan vähentävät tukea. Tällä varmistetaan se, ettei tuki valu hyvävaraisille
hakijoille kuten Suomessa tapahtuu.
Tuen laskenta
Mikä on ero, jos on monta eri tukea, siihen verrattuna, että yhdessä tuessa
on monta eri osaa? Yhden tuen mallissa tuet eivät vaikuta toisiinsa, niillä ei
ole eri vähenemisasteita eikä eri kriteereitä. Niitä ei tarvitse hakea monelta
eri luukulta. Tuki on myös harmonisoitu verotuksen kanssa. Tuen laskenta
on automatisoitu kuukausikohtaiseksi tulorekisterin HMRC:n avulla. Tuen
laskennassa katsotaan, moneenko tukielementtiin on oikeutettu.
Esimerkki tuesta käytännössä:
•		 Henkilö on tukijärjestelmän piirissä ja tehnyt sopimuksen
			 työvoimatoimiston kanssa.
•		 Palkka tulee työnantajalta, joka maksaa palkasta pois verot,
			 vakuutusmaksut ja eläkemaksut. Työnantaja ilmoittaa palkat ja
			 maksut PAYE-ohjelmalla HMRC-rekisteriin Universal Creditin
			 maksua varten.
•		 Ensin katsotaan tuen suojaosa. Suojaosa lapsiperheille, joka saa
			 asumisosaa, on 192 £, jos ei saa asumisosaa, 397 £.
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•		 Vähenemisaste on tämän jälkeen 63 p jäljelle jäävistä tienesteistä.
			 Käteen jää siis 37 p tukea jokaista tienattua puntaa kohden.
			 Esimerkki käytännössä. Yksinhuoltaja Julia Smith on oikeutettu
			 1 000 £ UC-tukeen. Hän saa palkkaa 1 200 £ kuukaudessa.
• Palkka 1 200 £ – 100 £ verot – muut sivukulut ja eläkemaksut
100 £ = 1 000 £
• Suojaosa 1 000 £ - 397 £ = 603 £
• UC-tuen vähenemä = (603 £ * 63 %) = 379,89 £.
Käteen jäävä määrä 1200 £ palkasta on 1000 £, palkka verojen jälkeen
+ 620,11 £ UC tukea. Yhteensä 1 620,11 £ .
Laskenta on automatisoitu jokaiselle kuukaudelle. Jos seuraavana kuukautena saa enemmän palkkatuloja, saa vähemmän tukea, mutta ei putoa
järjestelmän piiristä. Tuloja ei vyörytetä seuraavan kuukauden miinukseksi. Kun on aloittanut työvoimatoimiston UC-tuen asiakkaana, siitä päivästä
kuukauden päästä saa ensimmäisen suorituksen tililleen. Palkat otetaan huomioon väliin jäävän kuukauden ajalta.
Uudistus yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Universal Credit
-hakemus täytetään netissä ja omat tiedot, kuten muuttuneet asumiskustannukset, voi päivittää netin kautta, jolloin tuki sopeutuu nopeasti elämäntilanteen muutoksiin. Tulotiedot päivittyvät automaattisesti, mikä vähentää
työllistymisestä aiheutuvia byrokratialoukkuja. Työttömän ei tarvitse pelätä
tukien takaisinperintää, koska laskenta on kuukausikohtaista ja tuki vähenee
tasaisesti tulojen noustessa. Tuessa on myös suojaosia, etuoikeutettua tuloa,
jotka riippuvat asumiskustannuksista tai perhetilanteesta. Tasaisen vähenemisasteen vuoksi tulojen kasvu ei aiheuta nykyjärjestelmän tyyppisiä heilahteluja tuloissa.
Ennen netissä tehtävää hakemusta Universal Credit -tuen saaminen
edellyttää sopimusta (claimant commitment), joka tehdään työtoimistossa
(Job-center) henkilökohtaisen työnohjaajan (individual work coach) kanssa.
Sopimus ei ole uusi elementti Britannian korvausjärjestelmässä. Se on peräisin tukeen sisällytetystä työttömyyskorvauksesta (Employment and Sup-
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port Allowance, ESA), jota työväenpuolue New Labour oli rakentamassa.
Isossa-Britanniassa on perinteisesti vaadittu Suomea kovempaa työttömän
sitoutumista työllistymispolulle työkykyisenä ja työkuntoisena. Sitä pidetään
työttömyyskorvauksen ehtona. Rahan laskenta on siis automatisoitu, ja hakemus täytetään netissä, mutta sopimusvelvoitteiden suorittamista seurataan
tarkasti. Työtoimistossa käydään jopa päivittäin tapaamassa työnohjaajaa. Se,
mitä pitää tehdä saadakseen korvausta, ilmenee sopimuksen velvoitteissa.
Sopimuksessa työnohjaaja katsoo, mihin työaktiviteetti-ryhmään tai kuntoisuusluokkaan kuulut edellisen työkokemuksen ja osaamisen perusteella.
Ryhmiä on neljä. Ensimmäisessä ryhmässä (no work-related requirements group) tuen hakijan ei tarvitse tehdä mitään tuen saamiseksi. Ryhmään kuuluvat työkyvyttömät, omaishoitajat ja vammaiset sekä alle vuoden
ikäisen lapsen yksinhuoltajat. Toisessa ryhmässä (work-focused interview
group) hakijan pitää käydä säännöllisesti haastatteluissa ohjaajan kanssa
työvoimatoimistossa, jotta saa apua työnhakuun. Kolmannessa ryhmässä (work preparation group) pitää tehdä työnhakua parantavia toimintoja
kuten harjoittelua, CV:n kirjoittamista ja yhteistyötä ohjaajan kanssa ja työvoimatoimisto auttaa etsimään töitä. Neljännessä ryhmässä (all work-related
requirements group) hakijan pitää tehdä kaikkensa, että saa työn tai nykyistä
työtä korkeammin palkatun työn. Pitää käydä haastatteluissa ja olla valmiina
ottamaan vastaan minkä tahansa työn.
Henkilökohtainen ohjaus on äärimmäisen tärkeä osa automatisoitua
tukea. Henkilökohtainen ohjaus parantaa tutkimusten mukaan työllistymistä, ja sitoutuminen sopimukseen tuen ehtona parantaa henkilön työelämävalmiuksia. Henkilökohtaisen ohjauksen yhteydessä ohjaaja selvittää, tarvitseeko henkilö jotain muuta tukea selviytyäkseen työelämästä. Ei ole mitään
toimeentulotukea, jota voisi kasvottomana hakea netistä ilman henkilökohtaista sitoutumista työllistymissuunnitelmaan. Työnohjaaja on samalla palvelunohjaaja. Hän hankkii tarvittaessa paikalle moniammatillista apua. Hän
etsii työnhakijalle asunnon tai auttaa lastenhoidon järjestämisessä. Työnohjaaja on valmentaja, mentori ja työnvälittäjä.
Suomen automatisoidussa toimeentulotukijärjestelmässä tai esitetyssä
perustulossa moniongelmaisuutta tai päihteiden käyttöä ei millään tavalla
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huomioida. Jos UC-järjestelmässä havaitaan, että työnhaku on estynyt vaikkapa päihteiden käytön tai pelaamisongelman vuoksi, henkilö ohjataan hoitoon. Vuokra maksetaan suoraan vuokranantajalle. Lisäksi tukirahan käyttö
otetaan tarkkaan seurantaan (Alternative Payment Arrangement)5 , jottei
ilmainen raha pahenna päihde- tai peliriippuvuutta. Kuten havaitsimme,
myös Ruotsissa voidaan evätä tuki, mikäli henkilö ei kykene ongelmansa
vuoksi olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Henkilöä ei jätetä yksin ongelmiensa pariin tilanteessa, jossa automatisoitu raha pahentaisi ongelmia.
Universal Credit sisältää kovat sanktiot, jos toimii allekirjoitettua työllistymissopimusta vastaan. UC-tuki voidaan leikata kokonaan jopa kolmeksi
vuodeksi, jos sopimusta rikotaan ilman hyvää syytä. Sanktiot eivät ole merkittävä heikennys vanhaan järjestelmään verrattuna, jossa myös on kovat
sanktiot tuen väärinkäytölle. 70 % kaikista sanktiopäätöksistä liittyy siihen,
että jättää tulematta työnohjaajan kanssa sovittuun tapaamiseen. Tuen karenssi alkaa välittömästi, kun tapaamiseen ei saavuta ja päättyy, kun asiakas
saapuu uuteen tapaamiseen. Sanktiolla on tarkoitus viestittää henkilökohtaisen ohjauksen tärkeydestä. Tästä syystä yleinen sanktioaika on 28 päivää. 6
Työnohjaaja ei tee päätöstä sanktioista, vaan toimittaa tiedot ja todistusaineiston päätöksentekijöille (DWP decision makers) ministeriöön.
Suomessa karenssipäätöksestä voi valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka on erityistuomioistuin. Vuonna 2016 valituksista hyväksyttiin vain 6 % valittajan eduksi.7
Karenssiaikana voi hakea tuen osaa (hardship payment) rahana tai lainana aivan välttämättömiin menoihin kuten asunnon lämmitykseen ja ruokaan. Sen taso on enimmillään noin 60 % UC-tuen tasosta. Henkilön pitää
hyödyntää seurakuntien, hyväntekeväisyysjärjestöjen sekä ruokajakelun apu
ennen tuen saantia. Yksilö joutuu ottamaan kovan vastuun verrattuna Suomen järjestelmään, jossa viimesijaisin tuki on tasoltaan muita tukia korkeampi ja tekee tyhjäksi muiden tukien sanktiot.
5
Alternative Payment Arragements https://www.entitledto.co.uk/help/universal-Credit-Alternative-Payment-arrangements
6
Gov.uk https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/661218/benefit-sanctions-statistics-to-june-2017.pdf
7
https://www.ttlk.fi/images/toimintakertomus2016.pdf
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Työnteosta ja yrittämisestä myös palkitaan paljon enemmän kuin Suomessa. Tutkimusten mukaan tuki tekee työnteosta kannattavaa, kun se poistaa pahimmat kannustinloukut. Järjestelmä laskee korkeimmat efektiiviset
marginaaliveroasteet 70-74 % paikkeille, mitä voi pitää merkittävänä parannuksena aiempiin 80 – 100 % marginaaliveroasteisiin verrattuna.

KUVIO 12. Yksinhuoltajan taloudelliset kannustimet tehdä lisää töitä paranevat. Yksinhuoltajalla on kaksivuotta vanha lapsi. Hän työskentelee 7,5 £ palkalla ja asuu 100 £ viikkovuokralla.
Kuviossa sininen viiva kuvaa UC-tuen 8 ja oranssi viiva edellisen järjestelmän käteen jääviä
tuloja suhteessa työskenneltyihin tunteihin. 1.) Käteen jäävä tulo kasvaa alhaisilla tunneilla.
2.) Nykyjärjestelmässä tuki on pienentynyt jokaiselta ansiopunnalta aina 16 työtuntiin saakka.
3.) Tuen vähenemisaste 65 % ja verotus tekevät yhteisvähenemisasteesta 76 %. Yksinhuoltajan kannattaa tehdä lisätöitä, koska rahaa jää aikaisempaa enemmän käteen.

Tutkimusten mukaan tuen piirissä olevat työllistyvät aiempaa 7-8 %
nopeammin, ja he ansaitsevat paremmin verrattuna aiempaan järjestelmään.
90 % kaikista asiakkaista kertoo, että heidän työllistymissopimuksensa antaa
heille paremmat lähtökohdat löytää työtä. 9
8
Resolution Foundation Report. http://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2015/06/
UC-FINAL-REPORT2.pdf
9
Universal Credit at Work December 2015 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/483029/universal-credit-at-work-december-2015.pdf
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Universal Creditin piirissä oli lokakuussa vuonna 2017 jo 630 000 ihmistä. Järjestelmän piirissä on ehtinyt olla jo 1,1 miljoonaa eri asiakasta sen
jälkeen, kun se julkistettiin vuonna 2013. Heistä työskentelee jo 40 %. 10
Yrittäjyys ja Universal Credit
Isossa-Britanniassa Universal Credit -tuki kuuluu myös yksinyrittävälle ja
yritystään aloittavalle henkilölle. Yksinyrittäjyys vertautuu palkkatyöläiseen.
Isossa-Britanniassa henkilökohtainen työnohjaaja tarkastaa yrittäjäksi pyrkivän liiketoimintasuunnitelman, asiakastiedot ja markkinointimateriaalit.
Työnohjaaja antaa tukea, apua ja neuvoa liiketoiminnan perustamisessa ja
päättää milloin yrittäjyydestä tulee päätyö. Silloin yrittäjä vapautetaan kaikista
työllistämistoimista ja hänelle annetaan koulutusta yrittäjyyteen. Näin aloitteleva yrittäjä pystyy keskittymään täysipainoisesti yritykseensä. Yrittäjyydestä syntyvät tulot on ilmoitettava HMRC-tulorekisteriin. Yrityksen kirjanpitoa seurataan säännöllisesti. Universal Credit toimii yrittäjän sosiaaliturvana
aloitusaikana, kun tulot ovat epäsäännölliset. Tuki mahdollistaa joustavan
siirtymisen palkkatyöstä yrittäjyyteen ja päinvastoin. Se madaltaa yrittäjyyteen liittyvää riskiä. 11
Kritiikki tukimuotoa kohtaan
Universal Credit -uudistuksessa on ollut paljon vaiheita. Kun katsoo parlamentin istuntoja, joissa oppositio myllyttää, välillä joutuu miettimään, onko
järjestelmästä murskakritiikin jälkeen enää mitään jäljellä. Suurin osa kritiikistä on ollut aivan aiheellista ja johtanut korjauksiin. Viimeksi marraskuussa
2017 hallitus julkisti 1,5 miljardin punnan tukipaketin, jolla korjattiin pahimpia epäkohtia.
Suurin kritiikin kohde ovat olleet säästöt. Voitokkaiden vaalien jälkeen
vuonna 2015 valtionvarainministeri George Osborne ryhtyi leikkaamaan
Universal Credit -järjestelmää tasapainottaakseen budjettia. Järjestelmästä
haluttiin säästää jopa viisi miljardia puntaa. Riidan seurauksena Universal
10
11

Universal Credit Statistics https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/658861/universal-credit-statistics-to-12-oct-2017.pdf
https://www.gov.uk/universal-credit
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Credit -idean isä työministeri Ian Duncan Smith erosi tehtävästään. Sittemmin opposition kritiikin takia säästöjä on peruttu ja järjestelmän kannustavuutta lisätty. Edelleen voimassa olevat miljardiluokan säästöt pilaavat erityisesti yksinhuoltajien työnteon kannustavuutta.
Tuen kuuden viikon odotusaika, seitsemän päivän karenssi ja maksujen epäsäännöllisyys ovat tuottaneet haasteita pienituloisille. Asunnon
vuokraajat ovat ryhtyneet välttelemään Universal Creditin asiakkaita, kun
vuokramaksut eivät ole saapuneet säännöllisesti. Osa maksujen epäsäännöllisyydestä johtui järjestelmän tietoteknisistä ongelmista, joiden kanssa on
palanut viiden vuoden ajan miljarditolkulla rahaa. Britanniassa ei ole mitään
korvaavaa toimeentulon mahdollistavaa tukimuotoa ensimmäisen kuukauden odotusaikana. Suurin osa näistä ongelmista korjattiin marraskuun 2017
tukipaketissa.
Suuri kritiikin kohde on ollut myös tuen perhekohtaisuus. Tuki maksetaan kotitalouskohtaisena ja yhdelle tilille. Usein kotitalouskohtaisuus toimii
aivan hyvin, mutta on myös tilanteita, jossa se johtaa hyväksikäyttöön ja manipulaatioon perheen sisällä.
Parasta uudessa systeemissä on sen yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys,
ja se, että työ tekijäänsä palkitsee. Pelkkä laskennallinen työnteon kannustavuuden lisääminen veroasteita laskemalla ei riitä työttömyyden hoitoon.
Britannian järjestelmässä on hienoa myös se, että jokaisesta työttömästä
otetaan henkilökohtainen vastuu. Heidän ongelmansa ja työnteon esteensä
ratkotaan yhteistyöllä.
Universal Creditin ohella myös Saksan uudistuksista on opittavaa Suomeen.

111

112

5. Hartz-reformit Saksassa
2000-luvun alussa Saksa oli ”Euroopan sairas mies”, joka kärsi korkeasta
työttömyydestä. Vuonna 2005 työttömyys oli 11,3 %, josta suurin osa oli
rakenteellista ja pitkäaikaistatyöttömyyttä. Sosiaalidemokraattien kansleri
Gerhard Schröderin hallitus sääti tilanteen korjaamiseksi vuosina 2002–
2005 lakeja, joita kutsutaan Hartz-reformiksi. 12
Iso-Britannian ja Saksan uudistusten ytimessä on työntekijöiden aktivointi. Hartz-lait vaikuttivat sekä työvoiman tarjontaan, että kysyntään. Hartz-reformi pyrki kiristämään oikeutta työttömyyskorvaukseen. Reformi lisäsi
työnhakijan vastuuta työn etsinnästä, vähentämällä mahdollisuuksia hylätä
työtarjouksia sekä leikkaamalla työttömyysturvan tasoa ja kestoa. Työvoiman
tarjontaa lisäsi myös entistä aktiivisempi ote työvoimapolitiikasta. Työvoiman kysyntää pyrittiin lisäämään purkamalla osittain työmarkkinasääntelyä.
Työntekijöiden järjestäytyminen on laskenut merkittävästi, työehtosopimusten sitovuus on vähentynyt ja työehtosopimusten joustavuus on lisääntynyt.
Työehdoista voidaan sopia yrityksissä pitkälti paikallisesti. 13
Hartz-reformit ovat vaikuttaneet työttömyyden alenemiseen. Työttömyys on laskenut kolmen prosentin tuntumaan. Samaan aikaan maassa
kärsitään paikoin työvoimapulasta, mikä nostaa kustannuksia ja hidastaa
talouskasvua. Usein on esitetty, että Hartz-reformit ovat pelkkä heikennys
työntekijöiden etuihin, ja että työntekijät joutuvat puurtamaan työssä palkalla, joka ei riitä elämiseen ja joka jättää heidät köyhyyteen.
Uudistuksen yhteydessä Saksaan luotiin 450 €/kk mini-jobit. Mini-job
on veroton tulo sekä työntekijälle että työnantajalle. Veroton mini-jobi kannustaa työnantajia palkkaamaan työntekijöitä ja työntekijöitä hakeutumaan
matalapalkkaisiin töihin. Vuonna 2008 työllisten suurin köyhyysaste, hieman
yli 20 prosenttia, oli mini-jobien haltijoilla. Samana vuonna työttömien köy12 Hartz concept. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Hartz_concept
13 Antti Kauhanen. Saksan mallin kielteisiä vaikutuksia liioiteltu https://www.etla.fi/kolumnit/saksan-mallin-kielteisia-vaikutuksia-liioiteltu/
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hyysaste oli kuitenkin merkittävästi korkeampi, vähän yli 60 prosenttia. 14 Se
osoittaa, että siirtyminen työvoiman ulkopuolelta matalapalkkatöihin vähentää köyhyyttä. Yksilötasolla työnteko tarkoittaa köyhyyden vähentymistä. 15
Työntekijän ei tarvitse maksaa 450 €/kk palkasta veroja eikä sosiaaliturvamaksuja. Veroton 450 €/kk minijobi ei kuitenkaan sosiaaliturvalla elävälle ole niin hyvä diili kuin miltä se näyttää. Jos saa sosiaalitukea ”Hartz 4 ”
ja tekee minijobia, niin alkupalkasta 450 €/kk ei mene veroja. Tuki ”Hartz
4” laskee kuitenkin palkan noustessa. Aluksi saa pitää 100 €/kk suojaosana
tuesta, mutta loppuosa 350 €/kk vähenee 80 % mukaan, eli 350 €:sta saa
pitää vain 70 € tukea. Eli nettohyöty on 450 € - 280 € = 170 €.
Hartz-reformien merkittävä saavutus on toimivien matalapalkka-työmarkkinoiden luominen. Suomessa työmarkkinatukea ja asumislisää saavien
yksin elävien työttömien tilanne on Saksaa parempi. Täällä 450 €/kk työstä
jää käteen yli 250 €/kk. Saksa on kuitenkin onnistunut luomaan toimivat
matalapalkka-työmarkkinat.
Suomessa olisi hyväksyttävä se tosiasia, että kaikki eivät enää tule palkallaan toimeen, mutta työn ja sosiaaliturvan yhdistelmällä he voivat tulla
toimeen. Kaikkien työmarkkinavalmiudet eivät ole sillä tasolla, että he saisivat keskipalkkaista työtä. Silti jokainen kovasti työtä tekevä ansaitsee kohtuullisen toimeentulon. Sosiaaliturva voi toimia osittain matalapalkkatukena,
mikä turvaa elämisen. Suomessa tarvitaan myös kulttuurinmuutos siihen,
että osa-aikaista työpaikkaa pidetään jotenkin alempiarvoisena. Syksyllä
2017 Suomessa oli 89 000 avointa työpaikkaa ja monet yritykset kärsivät
työvoimapulasta.

14
15

Antti Kauhanen. Saksan työllisyysihme.
https://www.etla.fi/to/att/julkaisut/2012/Etla_ATT_2012_01.pdf
How widespread is poverty in germany? https://www.boeckler.de/wsi_110326.htm
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HARTZ- reformien vaikutus Saksan työttömyyteen. Työn tarjonnan lisääminen vapauttamalla
työmarkkinasääntelyä luo lisää työpaikkoja. Työttömyys oli vuonna 2005 jopa 12 prosenttia.
Vuoden 2017 lopulle mennessä työttömyys oli laskenut 3,5 prosenttiin.
LÄHDE: https://fred.stlouisfed.org/series/LRHUTTTTDEQ156S#0
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KANNUSTAVAN PERUSTURVAN
RAKENNE

YLEISTUKI

HARKINNANVARAINEN
TUKI

MINITYÖT

Työkykyisten ja työikäisten perusturva koostuu TE-toimistosta haettavasta yleistuesta,
harkinnanvaraisesta tuesta ja minitöistä. Työtön työnhakija sitoutuu työllistymissopimuksessa sovittuihin toimiin, joiden tavoitteena on työllistyminen kokopäivätyöhön. Tuensaajalla on velvollisuus hakea työtä, sekä olla mukana kuntouttavassa työtoiminnassa tai tehdä TE-toimiston osoittamaa hyvinvointityötä. Osa-aikaiset minityöt parantavat työnhakijan
asemaa ja taloudellista tilannetta ja toimivat askeleena kokopäivätyöhön. Ruotsin mallin
mukaisesti kaikki työskentelevät omilla kyvyillään ja osaamisellaan yhteiskunnan hyväksi.
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6. Kannustava perusturva
Nykyisin työttömyysetuuksia, asumisen tukea ja toimeentulotukea hakevat
18-64-vuotiaat työkykyiset henkilöt ovat lähtökohtaisesti samassa tilanteessa. Työtä on haettava, mikäli aikoo saada tukia. Yhtenäinen lähtökohta antaa
yhdenvertaisen perusteen työssä olevien, työtä hakevien ja työkykyisten saamien työttömyys- ja asumistukien yhtenäistämiselle. Tämän lisäksi lukuisia
muita etuuksia voidaan yhteensovittaa lisäosina järjestelmään, mutta niiden
ratkominen on toisen tutkielman aihe.
Yleistuki
Työmarkkinoiden käytössä olevien henkilöiden sosiaaliturvan eri tukimuodot pitää yhdistää yhdeksi yleistueksi, jossa tukisumma koostuu monesta eri
elementistä, kuten Universal Creditissä. Lopulta kuitenkin vain yhtä tukea
haetaan, mikä tarkoittaa merkittävää byrokratialoukkujen vähenemistä. Työmarkkinoille hakeutumista eivät estä paperisota tai hallinnon luomat esteet.
Tukea voi hakea niin työtön, osa-aikaisesti työskentelevä kuin yrittäjäkin.
Yhden haettavan tuen lisäksi Suomen kaltaisessa järjestelmässä on oltava yleistuen harkinnanvarainen osa, joka on työnohjaajan ja sosiaalityön
väline. Harkinnanvarainen osa toimisi kuten harkinnanvarainen ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Näin myös työikäiset moniongelmaiset, kuten
velkaantuneet ja päihteiden käyttäjät, voivat saada riittävän toimeentulon.
Järjestelmän on toimittava samalla tavalla kuin Ruotsin malli, jossa lähes jokaisesta työikäisestä otetaan henkilökohtainen vastuu. Ketään ei jätetä aktivoinnin ulkopuolelle oleilemaan yksin ongelmiensa kanssa.
Suomessa tehdään tällä hetkellä laadukasta sosiaalityötä, mutta toimeentulotuen siirtyminen nettihakemuksen taakse Kelaan jättää useat asiakkaat vaille henkilökohtaista kontaktia. Yleistuki eroaa merkittävästi kriteereiltään nykyisestä toimeentulotuesta. Tavoitteena pitää olla työkyvyn
kohentaminen ja henkilön palauttaminen työmarkkinoille, ei pelkästään
minimitoimeentulon turvaaminen. Jokaisen veronmaksajan kustantaman
tukieuron pitää parantaa työnhakijan työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia.
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Työttömyys on edelleen suurin köyhyyttä ja syrjäytymistä luova tekijä, siksi
tukijärjestelmän on puututtava sen moninaisiin syihin, eikä ainoastaan toimittava minimitoimeentuloa turvaavana raha-automaattina.
Yleistukeen sisällytetään nykyiset tukimuodot: ansiopäiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, toimeentulotuki sekä asumistuki. Lapsilisät
lapsiperheille ja yksinhuoltajille maksettava minimi elatustuki lisätään tähän
tukeen. Nykyisiin tukimuotoihin vaikuttavia seikkoja ovat perhetilanne, elätettävien määrä, työssäolon kesto ennen työttömyyttä, asuinkunta sekä varallisuus ja voimakkaimmin vaikuttavina ansio- ja pääomatulot. Lisäksi työkokeiluun osallistumisesta on saanut lisää tukea ja työstä kieltäytymisestä on
saanut tukikarenssia.
Omaksi yleistuen harkinnanvaraiseksi osaksi jätetään nykyinen ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä toimeentulotuen asumisosa.
Työnohjaaja voi myöntää tuen harkinnanvaraista osaa, mikäli hakijan tilanne sitä vaatii. Ehtona harkinnanvaraisen osan saannille on oltava se, että
hakija sitoutuu parantamaan työmarkkina-asemaansa. Mitään ulkopuolisia
tukimuotoja, kuten toimeentulotukea, ei tarvita. Toimeentulotuki jää tueksi
niille, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä.
Yrittäjyyden aloittaminen on mahdollista yleistuella. Yrittäjyyden aloittaminen todetaan TE-toimistossa kuten Iso-Britanniassa. Työnohjaaja antaa
tukea, apua ja neuvoa liiketoiminnan perustamisessa ja päättää milloin yrittäjyydestä tulee päätyö, jolloin yrittäjä vapautetaan kaikista työllistämistoimista.
Yleistuki toimii yrittäjän sosiaaliturvana ja yrittäjyydestä syntyvät tulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tuki mahdollistaa joustavan siirtymisen palkkatyöstä
yrittäjyyteen ja päinvastoin. Se madaltaa yrittäjyyteen liittyvää riskiä. Aloittelevien yrittäjien asema paranee.
Yleistuen hakija kirjoittaa yhdessä henkilökohtaisen työnohjaajansa
kanssa työllistymissopimuksen. Sen jälkeen tukea haetaan nettikaavakkeella
ja olosuhdemuutokset on helppoa tehdä netissä. Luukulta toiselle ei tarvitse juosta. Maksettuja etuisuuksia ei peritä takaisin tulojen noustessa. Usein
takaisinperintä johtuu siitä, että asiakas ei ole ilmoittanut tulojaan riittävän
ajoissa Kelaan. Kun kaikki tuet ja palkat huomioidaan tulorekisterissä, ei
kuukausittaista takaisinperintää enää tarvita. Työnohjaaja seuraa hakijan toi-
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mintaa ja tukea saa työllistymissopimuksessa olevien kohtien noudattamista
vastaan. Tuen laskenta on automatisoitu kuukausittaisten tulojen ja henkilön
elämäntilanteen perusteella.
Tuki koostuu perusosasta, lapsiosasta ja asumisosasta. Lisäosina tukea
voi laajentaa nykyisen ansiosidonnaisen lisällä sekä lasten hoitolisällä. Lasten
hoitolisän saa, jos ei käytä kunnallisen päivähoidon palveluita, vaan vie lapsen yksityisellä päivähoidon tuottajalle. Lasten hoitolisää ei voi käyttää kotihoidontukena, vaan yleistuensaajan pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä.
Lapsiosa määräytyy lisinä, kuten nykyiset lisät toimeentulotuessa ja
työmarkkinatuessa. Elatustukien minimiosa 156 €/kk yksinhuoltajalle sekä
lapsilisät annetaan tuen päälle nykyisillä määräytymisperusteilla. Mikäli etävanhemman maksama oikeuden määräämä elatustuki on yli 156 €/kk, ylijäävän osuuden voi hakea yleistuen osaksi.
Yleistukeen voisi kehittää myös osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden lisiä. Universal Credit –tukee myös vammaisia ja osatyökykyisiä
henkilöitä työhön. Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista
henkilöä, joista vain 60 prosentilla on työpaikka. Vammaiset ihmiset ovat
Suomessa harvemmin töissä kuin muualla Euroopassa.1
Tuen hakeminen ja laskenta
Tukea voi hakea netistä, kun työllistymissopimus TE-toimiston kanssa on
tehty. Vuonna 2019 valmistuva tulorekisteri ottaa huomioon maksetun palkan ja sivukulut, pääomatulot, varallisuuden ja maksaa päälle yleistuen kuukausittain. Tuki on tarveharkintainen siinä mielessä, että varallisuuden määrä
ja pääomatulot vaikuttavat tuen tasoon. Tuen takaisinperinnästä luovutaan,
koska yhden kuukauden aikana saatu palkka ei vaikuta seuraavan kuukauden
tuen laskentaan kuten nyt toimeentulotuessa. Maksettuja etuisuuksia ei
peritä takaisin tulojen noustessa. Laskenta on yksilökohtainen.

1
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/vahemmistot/vammaisuus/tyollistyminen
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Esimerkki tuen laskemisesta. Henkilö on oikeutettu 1 000 €:n tukeen.
Lisäksi hän saa kuukauden aikana palkkatuloja 1 000 €, josta pidätetään verot 100 € ja sivukulut 100 €. Käteen jää rahaa seuraavasti:
• Henkilö on tukijärjestelmän piirissä ja tehnyt sopimuksen
		 TE-toimiston kanssa
• hän saa palkan 1 000 € työnantajalta, joka maksaa palkasta pois
		 verot 100 €, työttömyysvakuutusmaksut 50 € ja eläkemaksut 50 €.
		 Työnantaja ilmoittaa palkat ja maksut tulorekisteriin yleistukea
		 varten. Palkasta jää työntekijälle 800 €
• ensin katsotaan tuen suojaosa. 800 € - suojaosa 300 € = 500 €
• sitten katsotaan tuen vähenemä 500 € * 60 % = 300 € eli jäljelle
		 jää tukea 700€
• kKäteen jäävä määrä 1 000 € palkasta on 800 € ja tuesta jää 700 €.
• yhteensä nettotulot ovat 1 500 €.
Esimerkki yleistuesta

KUVIO 13. Harmaalla kuvattu seuraa nykyisen työmarkkinatuen ja asumistuen vähenemää
eri palkkatasoilla. Se tekee työnteon kannattavammaksi nollatuloilla sekä 1 200 – 2 400 €/
kk palkkatuloilla. Sinisellä on kuvattu vuoden 2016 tilanne. Yksinelävän tuet ovat korkealla
tasolla verrattuna Ruotsiin. Ruotsissa vastaavanlaisessa tilanteessa oleva yksin elävä saa
peruspäivärahaa, joka on 620 € kuukaudessa. Asumistukea hän ei saa lainkaan. Ruotsin
tukitaso on Suomea vaatimattomampi.
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Esimerkki 60 % vähenemisasteesta sovitettuna yksin elävään. Sininen viiva kuvaa nykytilaa ja harmaa viiva kertoo yleistuen vaikutuksesta.
Esimerkin aloitussumma sisältää 545 € perusosan ja vuoden 2016 tietojen
mukaisen asumistuen enimmäiskorvattavuuden kuntaryhmän 3 mukaisesti.
Asumistuki lasketaan tässäkin laskentamallissa aina toteutuneiden vuokratai muiden kustannusten mukaan. Lähtötaso on 5 % alhaisempi asumistuen
ja työmarkkinatuen yhdistelmään verrattuna.
Yhtä tukea on helpompi säätää taloudellisesti kannattavaksi yhdellä
vähenemisasteella, jolloin työttömyysloukut vähenevät, kun työllistymisveroasteet laskevat. Lisäksi on kannattavaa ottaa vastaan eri palkkatason töitä.Nykyisessä järjestelmässä on kannattavaa työllistyä pääosin työttömyyttä
edeltäneelle palkkatasolle.
Vuonna 2016 Hyvinkäällä yksin asuva yli 30-vuotias sai 917,86 €/kk
puhtaana käteen. Tässä laskelmassa tuo summa on 5 % matalampi 873,8 €/
kk, mutta 400 - 2 400 €/kk tuloalueella käteen jää rahaa nykyistä enemmän,
mikä poistaa kannustinmontun. Näillä toimenpiteillä työteosta tulee kannattavampaa.

KUVIO 14. Kuvaa efektiivistä marginaaliveroastetta uudella tuella. Efektiivinen marginaaliveroaste saadaan laskettua 70 % tuntumaan. Työtä on entistä kannattavampaa ottaa
vastaan.
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Tässä laskelmassa ei ole lainkaan toimeentulotuen asumisosan osuutta.
Toimeentulotuen perusosa on yksinasuvalle 491 €/kk. Eli lähtötilanne 545 €/
kk on perusosaa parempi, mutta asumiskustannuksia korvataan asumistuen
enimmäismenon mukaisesti. Yleistukimallissa toimeentulotuen asumisosa
korvataan yleistuen harkinnanvaraisesta osasta toki nykyistä tiukemmilla
ehdoilla. Pitkäaikaiseen asumiseen sitä ei saa. Toimeentulotuki on luotu väliaikaista hätäapua varten. Tässä mallissa se palautuu alkuperäiseen tarkoitukseensa.
Nykyisten tukien yhdistäminen yleistueksi johtaa myös niiden kriteereiden yhtenäistämiseen. Seuraavaksi selvitän yhtenäistämisen haasteita sekä ehdotuksia tuen saannin ehdoiksi. Ensimmäinen ja tärkein kysymys on, pitäisikö
tuki olla perhe- vai yksilökohtainen. Tällä hetkellä työttömyysetuudet kuten
työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen ovat yksilökohtaisia,
asumisen tukeminen on perhekohtaista ja viimesijaisena tukena toimeentulotuki on perhekohtainen. Suomessa tukijärjestelmä on jo puolittain yksilökohtainen. Universal Credit -järjestelmä Iso-Britanniassa on perhekohtainen.
Yleistuki yksilökohtaiseksi
Perhepolitiikan muutos kohti yksilökohtaisempaa taloudenhallintaa haastaa
tukijärjestelmän. Perinteisen perhepolitiikan näkökulmasta voisi ajatella, että
yhteinen taloudenpito vahvistaa perheen sisäisiä siteitä ja näin ollen perhekohtaiset etuudet vahvistavat perheiden koossapysymistä. Näin voi joissain
tilanteissa ollakin. Tätä perinteistä ajattelua on usein kritisoitu siitä, että yhteinen taloudenpito mahdollistaa taloudellisen alistamisen sekä epäreilut keinot kriisitilanteissa. Perhekohtainen tukipolitiikka on kuitenkin aivan eri asia
kuin vaikkapa perheverotus. Perheverotuksessa kotitalouden tulot lasketaan
yhteen ja sen jälkeen niitä verotetaan. Jos tulot ovat toisella suuret ja toisella
pienet, perhe hyötyy tiukan progressiivisen verotuksen maissa. Perheverotus
on käytössä osassa Euroopan maita, esimerkiksi Saksassa, jossa työttömyysaste on myös Euroopan alhaisimpia.
Tukipolitiikan näkökulmasta todellisuus on kuitenkin päinvastainen.
Kun yksilökohtaiset etuudet ovat korkeampia kuin perhekohtaiset, muodos-
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tuu kynnys yhteen muuttamiselle ja perheen perustamiselle. Työmarkkinatuesta poistettiin puolison tulojen vaikutus vuonna 2004. Tätä perusteltiin
perhepolitiikalla. Työ- tasaarvoasianvaliokunta kiinnitti huomiota lain kiertämistarkoituksessa tehtyihin erojärjestelyihin tai todellisiin avioeroihin, joiden
syynä on se, että puoliso on haluton huolehtimaan toisen puolison kaikista
menoista. 2 Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että esitys
on perusteltu ”perhepoliittisesti, jottei järjestelmä kannusta puolisoita toimeentulosyistä esimerkiksi keinotekoisiin asumisjärjestelyihin, jotka puolestaan ovat omiaan aiheuttamaan lisäkustannuksia muiden etuusjärjestelmien
piirissä.” 3 Samat perustelut pätevät järjestelmän kehittämisessä edelleen.
Yksinhuoltajatuet ovat korkeampia ihan syystä. Asuminen neliötä kohden on kalliimpaa yksin kuin yhdessä. Suuruuden edut tulevat siitä,
että asunnot ovat suhteessa pienempiä, ruuanlaitto on yhdessä halvempaa
ja kodinkoneita on yhdessä vähemmän. Autoja tarvitaan usein vähemmän.
Perhekohtainen variaatio on kuitenkin keskimääräistä kulutustottumusta
suurempaa. Joku ei tarvitse autoa eikä saunaa, toinen ei juurikaan syö kotona. Yksin eläminen on yhdessä elämistä kalliimpaa tiettyyn rajaan saakka.
Toimeentulotuki korvaa enemmän suhteessa yksinhuoltajalle kuin pariskunnalle. Korkeampi tukitaso yksinhuoltajana turvaa elämisen perheen hajoamistilanteessa, mutta myös muodostaa taloudellisen kannusteen perheen
hajoamiselle ristiriitatilanteissa. Oman talouden ja itsenäisyyden pystyttäminen korkeampien tukien avulla voi houkutella. Toki useinkaan tällaiset
kysymykset eivät paljoa merkitse. Lähtökohtaisesti yhteiskunnan ei pitäisi
taloudellisesti suosia eroamista, eikä tukijärjestelmän pitäisi olla esteenä perheenperustamiselle.
Itsenäisen talouden hallinnan muodot ovat yleistyneet. Rahasta ei
ole puutetta kaikissa parisuhteissa, mutta tutkimuksen mukaan taloudellisen niukkuuden yhteydessä rahasta tulee helposti riitaa, joka saattaa johtaa
kriiseihin. Yksilön vapaudesta ja riippumattomuudesta on tullut tärkeää parisuhteessa, ja tämä näkyy myös rahakysymyksissä. Yksilön taloudellinen
vapaus ei uhkaa parisuhdetyytyväisyyttä, vaan tukee suhteen vakautta. Raha
2
3

TyVL 20/2002 vp
StVM 16/2003 vp.
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onkin yksi yleisimmistä eron syistä. Ero on perheelle, lapsille ja vanhemmille
henkilökohtainen katastrofi. Lapsiperheiden eroaminen muodostaa laajemmassa perspektiivissä yhteiskunnalle mittavan rahallisen menetyksen. Se on
myös ekologinen katastrofi, jonka suuren hiilijalanjäljen mittaamista ei ole
riittävästi tutkittu. 4
Perhemuodot ovat muuttuneet merkittävästi. Avioliitto perhemuotona
suhteessa lapsen muihin kasvuympäristöihin on vähentynyt. Vuonna 2014
yksinhuoltajaäidin tai -isän perheitä oli 181 010. Avopareja, joilla oli lapsia,
oli 121 499. Avopari-perheitä ja yksinhuoltajaperheitä, joilla oli lapsia, oli siis
yhteensä 302 509. Aviopareja, joilla oli lapsia, oli 429 811.
Yksi suurimmista avioliiton ja avoliiton eroista on, ettei avoliitossa ole
keskinäistä elatusvelvollisuutta tai oikeutta toisen omaisuuteen. Avoliitossa
elänyt voi vaatia omaisuuden erottelua aviopuolison tavoin avoliiton päätyttyä, mikäli on osallistunut toisen omaisuuden kartuttamiseen. Avopuoliso ei
saa leskeneläkettä, eikä peri avopuolison kuollessa omaisuutta. Avioliitto tuo
siten keskinäistä turvaa. Yhteiskunta tukee usein avoliitossa elävää enemmän
kuin avioliitossa elävää. Avioliitossa oletetaan, että aviopuoliso auttaa toista
omalla taloudellaan. Tästä syystä avioliitto on usein vain heikennys niihin
etuihin, joita voi olettaa saavansa yhteiskunnalta kriisitilanteissa. Avosuhteessa oleva on tavallaan yksin ja siten tarvitsee tukea enemmän. 5
Tukipolitiikan pitäisi vahvistaa perheiden koossapysymistä. Perhepoliittiset valinnat muodostavat paljon suuremmat päästöt kuin auton valinta.
Energian kokonaiskulutuksesta aiheutuvista ilmastopäästöistä 40 % syntyy asumisesta, kun Suomessa liikenteen osuus päästöistä on noin 20 %.
Ekologisuuden sekä ilmastopolitiikan näkökulmasta olisi järkevää muuttaa
asumaan yhteen, ja kimppa-asumista tulisi suosia yksiöitä enemmän. Näin
tukipolitiikka ottaisi huomioon myös asuntopoliittiset ja ympäristötavoitteet.
Nykytilanne antaa mahdollisuuden tukien väärinkäyttöön tai pykälien
kiertämiseen. Perhetilanne ilmoitetaan tukien maksajalle sellaisessa valossa,
joka on kannattavinta tukien maksimoimisen näkökulmasta. Usein se voi
4
Anniina Kaittila: Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteessa https://www.utupub.fi/
bitstream/handle/10024/133966/AnnalesC434Kaittila.pdf?sequence=2&isAllowed=y
5
Tilastokeskus. www.stat.fi
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johtaa myös väärinkäytöksiin. Perhetilanteista ei Kela voi juurikaan tietää.
Kela ei tee asumistuen suhteen varsinaista tulovalvontaa, vaan se luottaa asiakkaan kertomiin lukuihin ja tietoihin. 6
Ilmiantajina ovat yleensä naapurit ja ex-kumppanit. Jopa 80 prosentissa poliisitutkintaan tulleista tapauksista annetaan tuomio.7 Ilmiantoihin
perustuva järjestelmä perii vuosittain takaisin viisi miljoonaa euroa väärin
maksettuja tukia. Tämä on pieni summa kokonaispotista, joten joko suomalaiset pääosin ilmoittavat perhetilanteensa oikein Kelaan tai ilmiantoja
tehdään vain äärimmäisissä ristiriitatilanteissa.
Varusmiesaikanani asuin työssäkäyvän vaimoni kanssa yhdessä avioparina. Työssäkäyvä vaimoni oli elatusvelvollinen minulle ja siitä syystä en
saanut asumistukea vuokra-asuntoon. Olisin saanut asumistukea, mikäli
olisimme asuneet avoliitossa. Sotilaskuraattori ilmoitti, että avioero olisi nyt
taloudellisesti kannattavaa. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että vaimoni olisi
jäänyt työttömäksi. Silloin yhteiskunta olisi tukenut perhettämme. Se olisi
ollut meille jopa taloudellisesti kannattavampi ratkaisu.
Työmarkkinatuesta on jo poistettu puolison tulojen tarveharkinta
kannustinsyistä. Työttömyysetuudet ja asumisen tuet pitää yhdistää yksilökohtaiseksi tueksi. Yksilökohtainen tuki tekee myös kimppa-asumisen
houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Valuuko tuki sitten talouksiin jossa sitä ei
välttämättä tarvittaisi? Paljon suurempi menoerä on asumistuen valuminen
hyvävaraisille.
Asumisosa
Asumisen tukeminen on monimutkainen asia. Ruotsi on asian ratkaissut minimaalisilla asumistuilla ja tuen tiukoilla omaisuusrajoilla. Britanniassa malli
perustuu huonekohtaiseen tukemiseen yksityisillä markkinoilla ja täyteen
korvattavuuteen yhteiskunnan tukemissa asunnoissa. Yhteiskunnan tukemat asunnot ovat tasoltaan vaatimattomia.
6
7

Iltalehti: Näin asumistukia huijataan.
http://www.iltalehti.fi/asuminen/2012071115833138_an.shtml
Yle: Kelalle ropisee ilmoituksia tukien väärinkäytöstä – naapurit ja ex-kumppanit ilmiantajina
https://yle.fi/uutiset/3-6863936
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Yksilökohtaisessa yleistuessa asumistuki puolitetaan perheessä asuvien
kesken. Näin toimii myös eläkkeensaajan asumistuki. Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, heidän tukensa maksetaan sille huoltajalle, jonka luona lapset ovat
kirjoilla. Avioliitossa tuet menevät puoliksi. Asumistukien pitäisi kannustaa etsimään halvempaa asuntoa. Tähän asti kehitys on ollut päinvastaista.
Opiskelijat siirtyivät osaksi yleistä asumistukea 1.8.2017. Ennen muutosta opintotuen asumislisän suuruus oli 80 % opiskelijan vuokrasta tai enintään
202 €/kk. Nyt yksinasuva opiskelija saa korvausta 406 €/kk entisen 202 €/
kk sijaan. Korvattavuusaste 80 % asumismenoista ei toimi riittävänä kannustimena asumiskulujen alentamiselle. Monelle opiskelijalle uudistus on toiminut
kannustimena yksiön vuokraamiseen halvemman kimppa-asumisen sijaan.
Nyt on varaa asua yksiössä ja yksiöiden kysyntä on noussut kaikissa opiskelukaupungeissa. Uudistuksen olisi pitänyt palkita kimppakämpässä asumisesta,
eikä kannustaa varsinkaan opiskelijoita hankkimaan kalliimpia vuokrayksiöitä.
Nyt ratkaisu on paisuttanut asumismenoja. Vuonna 2017 opiskelijoille maksettujen asumistukien menot olivat 409 milj. euroa, ja ne olivat 47 milj. euroa
edellisvuotta suuremmat, vaikka uudistus toteutettiin vasta syyskuussa. 8 Uudistus piti toteuttaa leikkaamalla ja rajaamalla yleistä asumistukea, mutta myös
yleisen asumistuen kustannukset kasvoivat vuonna 2017.
Myös vuokramarkkinoiden käytännöt vaikuttavat yksiöiden kysynnän
kasvuun. Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa on tapana, että siellä ei
tehdä erillisiä vuokrasopimuksia kimppakämppiin. Yksi vuokralaisista on
päävuokralainen ja vastuussa asunnon kunnosta. Muut ovat alivuokralaisia
hänelle. Vuokranantajan näkökulmasta tämä on hyvä ratkaisu, koska erillisiä
sopimuksia on vaikea hallinnoida. Yksilön näkökulmasta järjestely tuottaa
ongelmia. On rasittavaa olla vastuussa tulevien ja menevien kämppisten
vuokraosuuksista ja pahimmassa tapauksessa vuokrarästeistä. Houkutus
muuttaa omaan yksiöön on suuri.

8

http://www.kela.fi/-/asumistukimenojen-kasvu-taittui-vuonna-2017
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HELSINKI
NYKYTILANNE

ENIMMÄISVUOKRA

TUEN MÄÄRÄ
VUOKRASTA 80 %

1 hlö
2 hlö
3 hlö

508
735
937

406,4
588
749,6

TAULUKKO 7. Asumistuen enimmäiskorvaus 80 % enimmäisasumiskustannuksista.

Nykytilanteessa Helsingissä yksin asuvan korvattava enimmäisvuokra
saa olla 508 €/kk, josta omavastuun jälkeen jää tukea 406 €/kk. Tukiasiakas
maksaa aina itse 20 % toteutuneesta vuokrasta. Ruotsissa kahden vanhemman kotitalous ilman alaikäisiä lapsia ei saa asumistukea. Asumistuessa suomalainen kahden aikuisen perhe voittaa 588 €/kk.
Yleistuessa asumisosa määräytyisi yksilökohtaisesti, joten toisen aikuisen
tulot ja varat eivät vaikuttaisi omaan tukiosuuteen, mutta kylläkin se, montako
henkilöä asunnossa asuu. Korvaustaso nousee mitä pienemmällä vuokralla
elää. Näin olisi järkevää muuttaa yhteen ja vielä halvempaan ja pienempään
asuntoon, koska sen korvaustaso olisi korkeampi. Se olisi myös positiivinen
ilmastoteko. Samalla yhteiskunta säästäisi tukimenoissa. Korvaukset perustuisivat aina toteutuneisiin vuokriin.
YKSIN ELÄVÄLLE HELSINGISSÄ
500 € vuokrasta 400 €, 80 %
400 € vuokrasta 360 €, 90 %
250 € vuokrasta 250 €, 100 %
KAKSIN ELÄVÄLLE KOTITALOUDELLE
735 € vuokrasta 588 €, 80 %
588 € vuokrasta 529,2 €, 90 %
367,5 € vuokrasta 367,5 €, 100 %
TAULUKKO 8. Asumistuen korvausasteen tulisi nousta vuokra-asunnoissa mitä halvemmalla pystyy asumaan. Se kannustaisi asumaan edullisemmin.
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Tuen asumisosa kannustaisi näin muuttamaan pienempään asuntoon
sekä muuttamaan yhteen tilanteessa, jossa tuensaajat asuvat erillään tukien
vuoksi. Yhteiskunnan tulisi sekä asuntopoliittisista että ekologisista syistä kannustaa pienentämään asumiskustannuksia. Asumalla tiiviimmin ehkä vähän
syrjäisemmässä ja halvemmassa asunnossa tuet riittäisivät täysimääräisesti asumiskustannuksiin, eikä toimeentulotukea tarvittaisi pitkäaikaiseen asumiseen.
Yleistuessa omaisuus huomioitaisiin nykyistä tarkemmin. Avoliitossa
asuvat eivät pysty ilman lahjaveroa siirtämään omaa omaisuuttaan toiselle.
Avioliitossa elävien omaisuus puolitetaan. Varakkaan avopuolison kanssa
asuva vähävarainen puolestaan saisi lisää taloudellista autonomiaa tilanteessa, jossa hän voisi maksaa osan asumiskuluista.
Valtiontaloudellisesti asumistuen yksilökohtaisuus varmasti tuo kustannuksia. Niitä voidaan hillitä nostamalla varallisuusrajoja sekä poistamalla
nykymuotoinen toimeentulotuen asumisosa pitkäaikaisasiakkailta. Nykyistä
tiukemmat varallisuusrajat pitävät tuen valumisen hyvävaraisille kurissa.
Yhteen muuttamisessa tai kimppakämpässä asumisesta hyötyisi, koska
suuruuden ekonomia tuo taloudellista säästöä sekä säästää myös ympäristöä.
Tämä olisi vahvaa perhepolitiikkaa. Lasten lukumäärä on luonnollinen tekijä, mikä nostaa asumiskustannuksia.
Asumisen tukeminen pitäisi ylipäätään irrottaa toimeentulotuesta. Tätä
selvittää myös Suomen nykyinen hallitus. Ilmastonmuutoksen ehkäisytalkoissa
olisi kannustettava hakeutumaan pienempiin asuntoihin, siksi korvauksessa ei
tulisi olla neliökattoa. Pienemmät asunnot ovat luonnollisesti neliöhinnoiltaan
korkeampia, koska kalliimpien märkä- ja keittiötilojen suhteellinen osuus asunnosta kasvaa.
Yleistuen asumisosan pitäisi olla asumistyyppineutraali. Nykyisellään
toimeentulotuki on suhteellisen asumistyyppineutraali. Sen sijaan asumistuki
kattaa heikommin omistusasujan kuin vuokra-asujan kuluja. Asumistuessa
hyväksytään asuntolainojen koroista vain 73 % asumismenoksi, vaikka yhteiskunta pääsee paljon halvemmalla tukemalla omistusasujia kuin vuokralla
asujia. Asumiskustannuksia pitäisi kattaa yhtä paljon. Omistusasuminen olisi
suositeltavaa omaisuuden hyvän hoidon näkökulmasta.
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Ansio-osa
Ansiosidonnaista päivärahaa pidetään Suomen pyhänä lehmänä, johon ei
saa koskea. Ammattiliittojen arvokas tehtävä on pitää omiensa puolta. Tämä
tavoite ei ole ristiriidassa tukijärjestelmän kehittämisen kanssa.
Tulevaisuuden ansiosidonnaisen pitäisi olla kassan jäsenyydestä riippumaton tuki. Ammattiliitot eivät ole olemassa ansiosidonnaisen päivärahan laskentaa varten vaan palkkaneuvotteluita sekä työehtoja varten. Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta 45 % rahoittavat työnantajat ja työntekijät.
Valtio maksaa 50 % Vain 5,5 % tulee kassojen jäsenmaksuista. Norjassa ja
Islannissa on jo nykyisellään käytössä universaali, kassan jäsenyydestä riippumaton ansioturvajärjestelmä.9
Verotusta voidaan kiristää työttömyysvakuutusmaksun verran ja hoitaa
koko vakuutusmaksu valtion budjetin kautta. Poliittisista syistä tämä järjestelmän yksinkertaistaminen ei liene mahdollista lähitulevaisuudessa. Tästä syystä ansiosidonnainen olisi yhdistettävä lisänä yleistuen päälle niille, jotka täyttävät työssäoloehdon ja ovat kassan jäseniä. Ansiosidonnaisen yhdistäminen
yleistukeen on yksinkertaisesti järkevää. Ansiosidonnaisen vertailu suhteessa
työmarkkinatukeen tai toimeentulotukeen paljastaa, että keskipalkkaisen työttömän etu ei ole suuri. Työmarkkinatuella elävillä ei useimmiten ole pääomatuloja, mutta ansiosidonnaista päivärahaa saavat voivat nauttia korkeista pääomatuloista.
Ruotsin mallin mukaan ansiosidonnaiseen tulisi saada nettona 1 460 €/
kk yksin asuvalle. Kolmen kuukauden jälkeen katto laskisi tasolle 1 241 €/kk
nettona kuten Ruotsissa. Jokainen voisi ostaa vapaaehtoisen toimeentulovakuutuksen tämän päälle kuten on mahdollista Ruotsissakin.
Ansiosidonnaisen muuttaminen nykyistä kannustavammaksi on hyväksi työttömälle itselleen. Mitä pidempään työttömyys jatkuu, sitä epätodennäköisempää on työllistyminen. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan
ajallisen porrastuksen on todettu lukuisten tutkimusten tulosten perusteella lyhentävän työttömyyden kestoa. Työttömyyden pitkittyessä osaaminen
heikkenee, työnantajat ovat varovaisia palkkaamaan pitkään työttömänä
olleita, työttömyyden pitkittyessä perhe- ja sosiaaliset suhteet heikkenevät,
9

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125356/kotam%C3%A4ki.pdf
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pitkäaikaistyöttömillä on suurempi riski sairastua.
Suurin etu ja myös epäkohta on se, että pääomatulot eivät vaikuta
tukeen vähentävästi. Kaikkea tuloa pitäisi kohdella yhdenvertaisesti. Optimaalinen malli olisi sellainen, jossa tuki ei valuisi hyvävaraisille, ja jossa tuki
kannustaisi nykyistä enemmän myös korkeaa korvausta saavia ottamaan vastaan töitä. Ansio-osassa voisi olla muuta tukea lievemmät omaisuusrajat tai
nykytilanne, jossa omaisuus ei vaikuta tukeen.

KUVIO 15. Työllistymisen ehdollinen todennäköisyys etuusviikon aikana suhteessa jäljellä
olevien ansioturvan etuisuusviikkojen lukumäärään. Kuviosta havaitaan, että kymmenen
ensimmäisen viikon aikana työllistyminen on ripeää. Toisaalta kymmenen viimeisen viikon
aikana työllistyminen myös nopeutuu. Kuvio kertoo siitä, että kannustimet työn vastaanottamiseen ansiosidonnaisen keskivaiheilla eivät ole parhaat mahdolliset. 10

Yleistuen harkinnanvarainen osa
Työmarkkinoiden käytettävissä oleville ja työkykyisille henkilöille nykyiset
toimeentulotuen tukimuodot, kuten ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä toimeentulotuen asumisosa pitäisi muuttaa uudistuksessa harkinnanvaraiseksi yleistueksi. Sitä myöntäisi myös alueen TE-toimisto.
10

Kyyrä, T. & Pesola, H. (2017): Estimating the Effects of Potential Benefit Duration without Variation in the Maximum Duration of Unemployment Benefits. VATT Working Papers 87.
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Harkinnanvaraista tukea saisi nykyistä tiukemmilla ehdoilla hakijan
työllistymisponnisteluita vastaan. Harkinnanvaraisen myöntämisen kriteerinä pitäisi olla osallistuminen työmarkkinoiden toimintaan, joko tekemällä
minitöitä tai osallistumalla työharjoitteluun tai Ruotsin mallin tyyppiseen
hyvinvointityöhön.
Yleistuen harkinnanvarainen osa pitää huolta siitä, ettei kukaan jää
asunnottomaksi. Perustuslain 19 § sanoo, että julkisen vallan tehtävänä on
edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Perustuslaki ei turvaa yksiötä Helsingin kantakaupungista vaan katon
pään päälle. Sosiaalihuoltolain 21 § sanoo, että asumispalveluja järjestetään
henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai
asumisensa järjestämisessä. Jos asumisen järjestäminen ei onnistu, antaa sosiaalihuoltolaki mahdollisuuden kunnalle tai yleistuen tilanteessa TE-toimistolle auttaa siinä.
Asumistuen enimmäismäärän ylimenevät asumiskustannukset korvattaisiin vain muutamaksi kuukaudeksi, jonka aikana henkilön on etsittävä, tai
kunnan tarjottava, halvempi asunto. Myös Ruotsin toimeentulotuessa asumiseen annetaan tukea vain kolmen kuukauden ajaksi, jonka jälkeen, mikäli
vuokra ei ole kohtuullinen, joutuu tuensaaja etsimään halvemman asunnon.
Ruotsin enimmäis-asumiskorvattavuustasot ovat Suomea matalammat. 11
Usein vedotaan siihen, että mistään ei löydy halvempaa vuokra-asuntoa. Samaan aikaan Helsingissä on 30 000 asuntoa tyhjillään. Asunnoissa on
selkeä kohtaanto-ongelma. Tyhjät asunnot ja asunnon etsijät eivät kohtaa.12
Halvempaa yksiötä on varmasti vaikea löytää Helsingin kantakaupungista.
Jos asuu yhteiskunnan tuella, pitää olla valmis laskemaan asumistasoa ja tinkimään sijainnista, johon on tottunut. Myös työssäkäyvät joutuvat sopeuttamaan asumismenonsa tuloihin, eikä monella ole varaa asua Helsingissä.
Työttömyysturvalain mukaan henkilön työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle asuinpaikasta. Tuolta alueelta on mahdollista löytää halvempi
asunto kuntarajoista riippumatta.
11 Ekonomiskt bistånd.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19306/2013-12-31.pdf
12 KL: Helsingissä huikea määrä asuntoja tyhjillään https://www.kauppalehti.fi/uutiset/nain-helsingissa-huikea-maara-asuntoja-tyhjillaan/MWhdJEFX
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Kunnat ja valtio maksavat satoja miljoonia toimeentulotuen asumisosaa. Saman rahan voisi käyttää asuntojen ostamiseen vapailta markkinoilta.
Jokaiseen suurempaan kaupunkiin pitäisi perustaa Asuntohankinta-yksikkö,
joka ostaisi sieltä täältä suurempia asuntoja, vaikkapa kolmioita ja neliöitä,
joista voisi tehdä kimppa-asuntoja. Suuria asuntoja on runsaasti markkinoilla, eivätkä niiden neliöhinnat ole kovat verrattuna yksiöihin. Näitä kimppa-asuntoja tulisi tarjota pitkäaikaista tukea saaville, jotka eivät tahdo pärjätä
nykyisten vuokriensa kanssa. Oman apunsa tuovat uudet 15,5 neliön miniyksiöt, joita voisi rakentaa jokaiseen uuteen kerrostaloon.
Asunnottomuutta ei saa hyväksyä, eikä sitä saa edistää. Pitää edistää
sitä, että jokaisella on turvallinen asumisympäristö ja katto pään päällä. Asumisen väljyys ja asunnon sijainti on sopeutettava tulotasoon. Jos ei ole tuloja
ja joutuu elämään pitkään yhteiskunnan varoilla, voi asunto olla vaatimattomampi ja sijainnin heikompi. Vaatimaton koti kannustaa unelmoimaan ja
tekemään työtä asian eteen.
Alueiden segregaation ehkäisemiseksi asuntohankinnan tulisi ostaa
asuntoja, joka puolelta pääkaupunkiseutua, ei vaan itäisen Helsingin tai itäisen Vantaan lähiöistä, vaan myös Espoosta, Westend mukaan lukien. Jokaiseen uuteen kerrostaloon pitäisi varata muutama huoneisto kaupungin asuntohankintaa varten. Näin ehkäistäisiin asuinalueiden eriytyminen Ruotsin
Rosengårdin ja Rinkebyn tyyliin. Suomalaisessa yhteiskunnassa on hienoa,
kun ei voi suoralta kädeltä sanoa, millä tulotasolla samassa rapussa asuva
naapuri elää. Asuinalueet eivät ole eriytyneet Ruotsin tapaan.
Apua tarvitseva saa tukea yllättäviin menoihinsa, jotka muuten kaataisivat talouden. Kukaan ei jää yksin ongelmansa kanssa. Työikäiselle ja -kykyiselle annettavan tuen pitää olla osa työllistymistä. Pitkäaikaisesti harkinnanvaraista tukea saavien tulee tehdä tiliä myös menoistaan. Käteisen käyttö
eli rahan nostaminen tililtä pitäisi kieltää pitkäaikaisasiakkailta, jotta kaikista
menoista jäisi tosite.
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Työllistymissopimus
Nykyisin työtön työnhakija tekee TE-palveluiden kanssa työllistymissuunnitelman. Siinä sovitaan työnhaun tavoitteista sekä palveluista. Jos työttömyys
jatkuu, työtön haastatellaan kolmen kuukauden välein. Työllistymissuunnitelman voi välittää nettiin Oma asiointi -palveluun. Haastattelut tapahtuvat
hyvin usein sähköpostilla tai puhelimitse. Kelasta saa toimeentulotukea netin
kautta toimittamalla tarvittavat liitteet hakemukseen. Näistä erillisenä toimii
kuntien sosiaalityö, joka myöntää toimeentulotuen harkinnanvaraista ja ennaltaehkäisevää osaa.
Paljon on tehty työtä hyvään suuntaan. TE-palveluita on yritetty kehittää
enemmän aktivoiviksi. Kela on tehnyt hyvää työtä toimeentulotuen laskennan automatisoinnin kanssa. Nykyisellä rakenteella TE-palvelut jäävät kuitenkin irrallisiksi työkykyisten muusta sosiaalityöstä. TE-palvelut ja kuntien sosiaalityö työikäisten asiakkaiden osalta pitäisi yhdistää Job-center tyyppiseksi
TE-toimistoksi, jonne saataisiin sekä työhallinnon että sosiaalityön osaaminen
saman katon alle. Palvelut on saatava riittävän läheltä. Niiden pitää olla pieniä
väestöpohjaltaan, jotta saadaan paremmat tiedot jokaisesta alueella asuvasta
työikäisestä työnhakijasta ja hänen työhistoriastaan. Tämä yhdistyisi tietoon
talousalueen avoimista työpaikoista. Kaiken tukirahan jakamisen tarkoituksena pitää olla työntekoon kannustaminen. Nykyisellä rakenteella jokainen tekee
omaa ansiokasta työtään vähillä resursseilla itsenäisesti.
Yleistukea ja harkinnanvaraista yleistukea myöntäisi alueen TE-toimisto. TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta todennäköisesti uusien
maakuntien järjestämisvastuulle.
Vuoden 2015 alusta tuli voimaan laki monialaisesta työllistävästä yhteispalvelusta (TYP). Sillä tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja
elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien
palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. TYP:n asiakkaaksi pääsee vasta kun
työttömyys on pitkittynyt ja monialaisesta yhteispalvelusta arvioidaan olevan
hyötyä. Asiakkuus kestää enimmillään kaksi vuotta, ja sinä aikana asiakkaalle
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räätälöidään yksilöllinen ja kokonaisvaltainen ratkaisu kohti työelämää suoraan tai välillisesti joko erilaisten työvoimapalveluiden tai koulutuksen kautta. Kunnilla on ollut tästä toiminnasta vetovastuu. Kokemukset ovat hyviä.13
Maakuntauudistuksessa kuntia ollaan marginalisoimassa työllisyyden
edistämisestä. Parasta olisi, että TE-palveluiden järjestämisestä vastaisi maakunta, mutta palvelut olisivat kuntien tuottamia. On tärkeä yhdistää valtion
ja kuntien työllisyysresurssit yhteen yksikköön. Näin on tehty Pirkanmaalla
toteutetussa kokeilussa, jossa TE-toimiston ja alueen kuntien henkilöstöresurssit on yhdistetty samaan organisaatioon siten, että jokaisella työttömällä
on mahdollisuus saada henkilökohtaista lähipalvelua. Kokeilu on vähentänyt
työttömyyttä ja parantanut palvelua, ilman suuria rahallisia lisäpanostuksia. 14
Suurin osa Pirkanmaan kokeilukunnista ei ole laittanut lainkaan lisäresursseja hankkeeseen. 15
Yleistukimallissa toimijat tulisi koota yhdeksi TE-toimistoksi, joka kokoaisi palvelut yhteen ja toimisi TYP:in tapaan. Lisäksi TE-toimiston tulee
myöntää myös työttömyystuet. Työllistämisvastuu, työllisyysrahat ja työttömyystukien myöntäminen pitää olla samoissa käsissä. Työnohjaaja, joka sopii hakijan kanssa työllistymissuunnitelmasta, myöntää hänelle tuen ja vastaa
työttömän työllistymisen edistymisestä henkilökohtaisesti. Hän voi ohjata
työttömän palveluiden piiriin.
Tanska uudisti työttömyysturvansa vuonna 2015 siten, että kunnat
vastaavat työttömyyskorvauksen maksamisesta ja valtion rahoitus vähenee
radikaalisti työttömyyden kestäessä. Aluksi valtio rahoittaa 80 % ja yli vuoden kestävää työttömyyttä enää vain 20 %. Uudistuksen tarkoituksena on
lisätä kuntien kannustimia estää työttömien työttömyyden pitkittyminen. 16
TE-toimistojen resurssit pitäisi ainakin kaksinkertaistaa nykyisestä.
Nykyisellä reilun kahdentuhannen työntekijän henkilömäärällä ei ole mitään
mahdollisuutta kohdata yksilöllisesti 273 000 työtöntä. Työvoimatoimisto13 https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2018/kuntien-tyollisyysvastuu-tukisi-aktiivimallin-toimivuutta
14 https://www.talouselama.fi/uutiset/tampereen-seudun-malli-syo-taystyottomyytta-aamupalaksi-tyottomien-maara-huvennut-kokeilussa-11-4-prosenttia/80224e96-1804-3de2-b88e-31dcba37c552
15 https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/242323-tampereen-ylistetty-tyollisyyskokeilu-paattyy-jo-joulukuussa-tyottomien-kannalta-tosi
16 http://star.dk/da/English/Recent-labour- market-policy- reforms/The-cash- benefitreform.aspx
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jen asiantuntijoiden mukaan voimakkaan asiakasvirran vuoksi nykyisiäkään
työttömiä ei pystytä hoitamaan.
Uuden tuen kivijalka on tuenhakijan ja henkilökohtaisen työnohjaajan
sopimus työllistymistä edistävistä toimenpiteistä. Työllistymissopimuksessa arvioidaan työmarkkinavalmiudet ja sen pohjalta velvoitetaan osallistumaan toimintaan, joka tähtää työllistymiseen, kuten Universal Credit -järjestelmässä. Työllistymissopimuksen lähtökohta on päivittäinen aktiivisuus.
Kukaan ei saa jäädä kotiin pyörimään. Ruotsissa velvoitetaan olemaan 40
tuntia viikossa työnhakukeskuksissa. On oltava mukana matalapalkkatyössä,
kuntouttavassa työtoiminnassa tai muussa aktiviteetissa tavalla tai toisella.
Tukea saa, kun toteuttaa sopimuksessa olevia kohtia kuten Universal Credit
-järjestelmässä.
Mikäli työllistymistä, työnhakua tai aktivointia haittaavat henkilökohtaiset ongelmat, kuten päihde- tai peliongelma, rahallisen tuen saanti katkaistaan. Vuokra maksetaan suoraan vuokranantajalle, mutta tukirahan käyttö
otetaan tarkkaan seurantaan Britannian mallin tavalla. Jokaisen päihdeongelmaisen tilannetta tulee tarkastella yksilöllisesti. Tuen saannin ehtona on
oltava hoidon vastaanottaminen ja osallistuminen työkykyä palauttavaan
toimenpideohjelmaan. Päihdeongelma voidaan todeta helposti tilanteessa,
jossa kaikkiin työttömiin on otettu henkilökohtainen yhteys ja heitä tavataan
päivittäin toiminnan parissa. Mikäli työtön työskentelee osa-aikaisissa matalapalkkatöissä ja saa tukea, työnantaja havaitsee ongelmat. Ketään ei jätetä
yksin ongelmiensa pariin. Kaiken toiminnan tarkoituksena on palauttaa ihmisiä työmarkkinoille ja auttaa heitä eroon ongelmistaan.
Kuten jo aiemmin todettiin: 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä ei
tee töitä, eikä aina edes hae töitä. Kaksi kolmasosaa saa yhteiskunnalta joko
toimeentulotukea, työmarkkinatukea tai asumistukea. Vain vajaa kolmannes
on ollut työttömäksi kirjautuneena. Yksin eläminen ja ilmeisesti myös yksinäisyys ovat ryhmään kuuluvien miesten leimallisin piirre. On ylipäätään käsittämätöntä, että työiässä oleva työkykyinen henkilö saa tukea, vaikka ei ole
kirjautunut työttömäksi, eikä todettu työkyvyttömäksi. Tuen saannin ehtona
pitäisi aina olla työllistävät toimenpiteet. 17
17

EVA: Kadonneet työmiehet. 2017 http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2017/02/no_54.pdf

135

Ruotsin uusi sosiaalipalvelulaki edellyttää, että toimeentulotukea saadakseen on otettava vastaan kaikkea tarjottua työtä.18 Jokaisen yhteiskunnan
apua saavan olisi vastineeksi osallistuttava kykyjensä ja osaamisensa mukaan
yhteiskunnan rakentamiseen.
Näin on Ruotsissa. Periaate on iskostunut ruotsalaisten mieliin ja lakiin. Kunnat voivat teettää hyvinvointitöitä toimeentulotukea vastaan. Vuoden 2013 sosiaalipalvelulain uudistusta tukivat Ruotsin sosiaalidemokraatit
jopa oppositiosta käsin. ”Mielestämme se on viisas päätös. Kaikki askeleet,
joilla voimme auttaa ihmisiä työhön, ovat myönteisiä ”, sanoo sosiaalidemokraatti kansanedustaja, sosiaaliasioiden komitean varapuheenjohtaja Lena
Hallengren. 19 Laissa kiristettiin toimeentulotuen vastikkeellisuutta.
Suomi ei tarvitse perustuloa vaan ruotsalaisen kulttuurivallankumouksen. Hätäavuksi luodusta toimeentulotuesta on Suomessa tullut perustulon
kaltainen automaatti. Näin ei voi jatkua. Kun veronmaksajien rahalla autetaan pulassa olevia henkilöitä, vastineeksi työikäisten, työkykyisten tulee
antaa oma panoksensa yhteisen hyvän rakentamiseen.
Ruotsissa saatujen hyvien kokemusten mukaan palvelupartiointi on
nostanut monia mukaan yhteiskunnan toimintaan ja ollut pitkäaikaistyöttömille hyväksi. Pitääkö automaattisesti maksaa jokin summa työkykyiseksi
todetulle henkilölle, joka kieltäytyy kaikesta yhteistyöstä? Ei siihen pitäisi olla
mitään perustuslaillista velvollisuutta. Perustuslain 19 § Oikeus sosiaaliturvaan lähtee siitä, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen
elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja
huolenpitoon. Silti armollinen pitää olla. Jokaiselle pitää aina antaa uusi mahdollisuus ottaa itseään niskasta kiinni. Kaikki mahdolliset aikuissosiaalityön
ja päihdetyön palvelut on tarjottava ennen tuen katkaisemista.
Tuen saamisen ehdot sisältävät nykyistä enemmän vastavuoroisuutta
ja sitoutumista, mutta tuen hakemisrumbaa helpotetaan, kun laskenta automatisoidaan perustietojen pohjalta. Tukea haetaan yhdellä lomakkeella,
kuten nyt toimeentulotukea Kelasta. Suomella on jo vuoden kokemus tuen
hakemisesta ja alkuvaikeuksien jälkeen se ei ole tuottanut ongelmia. Jonot ja
18 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19160/2013-6-35.pdf
19 Tvångsarbete för socialbidrag https://www.arbetaren.se/2013/05/09/tvangsarbete-for-socialbidrag/
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viivästykset on saatu ansiokkaasti purettua. Rahaa jaetaan jo miljardi euroa
yhden nettilomakkeen kautta, joten saman lomakkeen täydentäminen uuden
tuen ehdoilla ei tuota merkittäviä ongelmia.
Karenssit
Nykyjärjestelmässä ansiosidonnaista, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea
saava saa karenssia enintään 90 päivää mikäli ei ole riittävän aktiivinen tai
kieltäytyy perusteettomasti työstä. Työmarkkinatuen menettää, jos kieltäytyy
toistuvasti työtarjouksista. Myös koulutuksesta kieltäytyminen tai eroaminen
ilman pätevää syytä tai erotetuksi tuleminen omasta syystä, aiheuttavat työttömyysaikaisen työttömyysetuuden menettämisen toistaiseksi. Toistuvista
rikkomuksista seuraa johdonmukaisesti edellistä ankarampi sanktio eli niin
sanottu työssäolovelvoite, jossa työttömällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ennen kuin hän on ollut työssä, työvoimakoulutuksessa, työllistymistä
edistävässä palvelussa tai opiskellut päätoimisesti vähintään 90 päivää. Näihin tiukalta kuulostaviin toimenpiteisiin turvaudutaan harvoin.
OECD:n kansainvälisen vertailun mukaan työtön voi Suomessa kieltäytyä töistä lepsummin perustein kuin muissa Pohjoismaissa.20 Työttömällä
on ammattisuoja 3 kk, joka määrittää ajan, jona hän voi kieltäytyä muista
kuin oman alansa töistä. Sen jälkeen on haettava ja otettava vastaan töitä monipuolisemmin. Suomessa joka toinen saa työmarkkinatuen päälle toimeentulotukea. Jos työmarkkinatuki evätään, putoaa toimeentulotuelle. Tilanne
ei välttämättä huonone lainkaan. Tämä vie tehoa karenssilta merkittävästi.
Isossa-Britanniassa Universal Credit -tuki voidaan evätä jopa kolmeksi
vuodeksi, ja korvaava tukimuoto on vain äärimmäistä hätäapua. Suomessa
karenssikäytännöt voitaisiin aivan hyvin yhtenäistää yhdelle tukimuodolle.
Työttömyysturvaetuuden sanktiojärjestelmää pitäisi Suomessa selkeyttää.
Sanktioiden pitäisi määräytyä samalla periaatteella kaikille työnhakijoille
työttömyyden kestosta riippumatta.
Sanktiot kannustavat työttömiä työllistymään. Vaikutus vaihtelee työttömyysetuudesta riippuen. Sanktioiden työllistymistä kannustava vaikutus
20

HS: OECD:n vertailu: Työtön pääsee Suomessa helpommalla kuin naapurimaissa
https://www.hs.fi/talous/art-2000002918568.html
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on suurempi työmarkkinatukea saavilla verrattuna ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla oleviin henkilöihin. Työmarkkinatuella olevat henkilöt
saavat sanktioita useammin kuin ansiosidonnaisella olevat henkilöt, ja nuo
sanktiot ovat usein myös kestoltaan pidempiä. Sanktiot voivat olla ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla oleville henkilöille merkityksettömiä esimerkiksi aikaisempien säästöjen vuoksi.
Saksan reformien yhteydessä ansiosidonnaiseen tehtiin selkeät säännöt. Ennen reformia työtön pystyi nauttimaan ansiosidonnaisesta käytännössä eläkkeelle asti. Nyt jo kolmen kuukauden päästä tuen aloittamisesta
on otettava vastaan työ, jonka palkkataso vastaa 60 % edellisestä palkasta.
Puolen vuoden päästä pitää ottaa vastaan työ, joka vastaa puolta edellisestä
palkasta. Vuoden päästä pitää ottaa vastaan mikä tahansa työ. Näin selkeä
järjestelmä pitäisi olla myös Suomessa.
Varhaiskasvatusmaksut
Kotitalouskohtaisia varhaiskasvatusmaksuja määrättäessä otetaan perheen
tuloina huomioon lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön
veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain
yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka
luona lapsella on väestötietojärjestelmässä ilmoitettu asuinpaikka.
PÄIVÄHOITOMAKSUT

RUOTSI MAX

RUOTSIMaksu
Bruttotuloista

Yksi lapsi

1.362 kr

3%

2. Lasta

908 kr

2%

3. Lasta

454 kr

1%

TAULUKKO 9. Varhaiskasvatusmaksut Ruotsissa.

Ruotsissa varhaiskasvatusmaksut ovat alempia ja veromuotoisia. Suomessa nuorimman lapsen maksu on enimmillään 290 €/kk ja häntä vanhemman
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sisaruksen osalta 261 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta
maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58,00 €/kk.
PÄIVÄHOITOMAKSUT SUOMI
HUOLTAJAKOHTAINEN NYKYINEN
VUOSI 2018
MAX

SUOMI UUSI MAX
YKSIN HUOLTAJA

SUOMI UUSI
MAX 2.
HUOLTAJAA

MAKSU

Yksi lapsi

290,00 €

145,00 €

290,00 €

3%

2. Lasta

145 €

72,5 €

145 €

2%

3. Lasta

58,00 €

29 €

58 €

1%

TAULUKKO 10. Ehdotelma uudeksi huoltajakohtaiseksi päivähoitomaksuksi mukaillen
Ruotsin mallia Suomen vuoden 2018 päivähoitomaksuilla.

Varhaiskasvatusmaksut pitäisi järjestää kuten Ruotsissa veroluonteisena,
mutta siten, että merkitystä ei olisi lapsen kotitalouden tuloilla vaan ainoastaan
huoltajan tuloilla. Yhteishuoltajuustilanteessa tai avioliitossa molemmat maksavat päivähoitomaksun oman tulonsa mukaan. Alle 27 € päivähoitomaksuja
ei tulevaisuudessakaan perittäisi. Näin ollen alle 900 € tuloilla kuuluisi nollamaksuluokkaan. Varhaiskasvatusmaksut kevenisivät keskituloisilta.
Päivähoitomaksujen muuttaminen huoltajakohtaiseksi madaltaisi parisuhdeloukkua, joka muodostuu uusperheissä. Huoltajakohtaisuus on helppo määritellä, koska se on tarvittaessa oikeuden päätös. Etävanhempi saisi
vähentää maksetun päivähoitomaksun elatusmaksuista. Yleistukiasiakkailla
maksu arvioitaisiin osana tuen vähenemää. Sitä ei tarvitse itse ilmoitella tai
maksella. Palkkatyössä olevilta ei-tukiasiakkailta työnantaja pidättäisi maksun suoraan palkasta kuukausiansioiden mukaan.
Avio- tai avoliitossa lapsilisät olisi järkevää maksaa suoraan puolitettuna molemmille huoltajille. Tällä hetkellä Kela maksaa lapsilisän vain yhdelle
vanhemmista, vaikka kyseessä olisi lapsen yhteishuoltajuus. Lapsilisien maksaminen puolitettuna vähentäisi erityisesti uusperheiden rahariitoja.
Universal Credit -järjestelmään kuuluu lapsenhoitolisä. Suomen yleistuen
osaksi voisi myös laittaa hoitolisän pienentämään päivähoidon kasvavaa kustannusta. Hoitolisää ei saa sekoittaa kotihoidontukeen, jossa vanhempi hoitaa
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lastaan kotona. Hoitolisä ei laskisi tulojen kasvaessa. Tämä pitäisi kunnallisen
päivähoidon kustannukset kurissa ja antaisi valinnanvapautta perheille.
Varallisuus
Mikä on yhteiskunnan velvollisuus tukea hyvävaraisia henkilöitä ja minkälaisen kannustinloukun varallisuus muodostaa?
Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa asumistukeen vaikuttaa omaisuus.
Ruotsissa jopa yli 1 000 € jälleenmyyntihinnan ylittävät esineet alentavat tukea. Miten tällainen esine voidaan todentaa? Aika monet ovat menopelejä,
joista ovat vakuutusten yhteydessä tehdyt paperit ja siten verotiedot olemassa. Oma asunto ei kuulu tukea vähentävän varallisuuden piiriin. Omasta kodista ei ulos ajeta ketään, vaikka asuisikin kartanossa.
Suomen tukijärjestelmään on tehty varallisuutta koskevia muutoksia
aivan viime vuosina. Työmarkkinatuki muutettiin 1.1.2013 siten, etteivät siihen vaikuta puolison tulot. Varallisuusrajat poistettiin asumistuesta 1.1.2015,
mikä on johtanut tuen valumiseen hyvävaraisille. Ennen muutosta kahden
ihmisen taloudessa jo vajaan 15 000 € ylittävä omaisuus katsottiin tuloksi
15 %:n osalta. Lisäksi ansiosidonnaisella ja peruspäivärahalla olevat voivat
nostaa rajattoman määrän pääoma- ja osinkotuloja, mikä ei kannusta työn
vastaanottamiseen. Toista ääripäätä edustaa toimeentulotuki, jossa kaikki tilitalletukset, varallisuus, omaisuus ja jopa yli 5 000 € auto katsotaan tukea
vähentäväksi. Samalla toimeentulotuki muodostaa loukun, jossa pienikään
varautuminen tulevaisuuteen ei kannata.
Suomessa on vielä muutama varallisuusraja. Yhteiskunnan tukemissa vuokra-asunnoissa ovat tiukat varallisuusrajat. Eläkeläisten asumistukeen
vaikuttaa varallisuuden määrä, jos se ylittää yksinasuvalla 16 400 €. Aiemmin
olen todennut, että varallisuus ja pääomatulot saattavat vaikuttaa negatiivisesti halukkuuteen ottaa työtä vastaan. Työn vastaanottohalukkuus ei saisi
olla varallisuustilanteesta kiinni. Hyvävaraisilla on usein pidempi työhistoria
ja osaamista, jota tarvitaan kipeästi työmarkkinoilla.
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Varallisuuden ja tulojen merkitys
• Ansiotulot vähentävät tukea 60 %
• Pääomatulot vähentävät tukea 60 %
• Yksilökohtainen varallisuus vaikuttaa suojaosan 6 000 €
jälkeen 3% tukea laskevasti kuukaudessa
• Oma koti ja yksi henkilökohtainen auto eivät vähennä tukea,
vaikka asuisi kartanossa
• Muusta kiinteästä varallisuudesta katsotaan verotusarvon mukainen
varallisuus
• Voit ostaa yksityisen vakuutuksen, joka nostaa varallisuusrajaa.
Esimerkiksi jos työttömällä Tommilla on 36 000 € arvoinen sijoitusasunto, vaikuttaa se tukea laskevasti 30 000 € * 0,03 % = 900 €/kk.
Tällä hetkellä vain sijoitusasunnon tuoma yli 300 € pääomatulo laskee
asumistukea 32%. Työtön lottomiljonääri saa täydet asumistuet ja työmarkkinatuen. Tuki valuu hyvävaraisille, mikä kannustaa tukiriippuvuuteen eikä
työn etsimiseen.
Ylivelkaantuneet takaisin työmarkkinoille
Suurta varallisuutta isomman kannustinloukun muodostaa ylivelkaantuminen. Työn vastaanottaminen johtaa palkan ulosmittaamiseen, mikä ei kannusta hakeutumaan töihin. Sosiaaliavustukset kuten toimeentulotuki ovat
ulosmittauksen ulkopuolla. 21 Ulosoton kautta muodostuu monessa tapauksessa toimeentulotukioikeus, jolloin periaatteessa henkilön ulosottomaksuja
maksetaan toimeentulotuen varoista. 22 Vapaaehtoisesti ei kannata velkoja
lyhentää vaan hankkia ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma, niin
kunta ja valtio joutuvat tietyissä tilanteissa maksamaan toimeentulotuen
kautta pois ulosottovelkoja. 23 Velallisen on kannattavampaa päästää velat
21 Ulosottokaaren mukainen velallisen suoja palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa. Kristiina Vola. 2012
22 Palkan ulosmittauksen vaikutukset toimeentulotuen myöntämisessä. Joni Paatonen. 2015 https://
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97065/Paatonen_Joni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
23 https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001733510.html
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ulosottoon, koska yhteiskunta maksaa niistä toimeentulotuen kautta osan.
Kuntien tulisi ryhdistäytyä ylivelkaantuneiden ongelmien hoitamisessa, koska se voi maksaa itsensä takaisin.
Tukien varassa olevia velkaantuneita työikäisiä ja työkykyisiä ihmisiä tulisi
päästää työmarkkinoille myös velkahelpotuksin ja velkajärjestelyin. Suomessa
on käytössä yksityishenkilön velkajärjestelystä on säädetty lailla (1123/2014).
Velkajärjestelyn tarkoitus on auttaa velallista selviytymään veloistaan tilanteissa, joissa hän on pysyvästi maksukyvytön eikä tilanteeseen ole odotettavissa
muutosta. Velkajärjestelyn tulisi olla viimeinen vaihtoehto ratkaista henkilön
velkatilanne. Velallinen lyhentää ohjelman aikana velkaansa tasapuolisesti eri
velkojille maksuvaransa mukaan; loput velat hän saa anteeksi. 24
Ylivelkaantuminen on ongelma kaikissa maissa. Velkahelpotusohjelmat ovat hyvä keino parantaa velkaantuneiden työllisyyttä. Eduskunnan köyhyysryhmä onkin esittänyt velka-armahdusta, jolla poistettaisiin kaikki vuotta 2002 edeltäneet ulosotto- ja pakkoperintävelat. 25 Ajatus ei ole maailmalla
mitenkään outo. Etelä-Koreassa kansallinen rahasto maksoi kertaeränä pois
osan ylivelkaantuneiden veloista. 26 Suomeenkin kannattaisi perustaa rahasto
auttamaan ylivelkaantuneita ongelmissaan. Kanadassa ja USA:ssa konkurssi
on viimeinen keino velkojen järjestämisessä. Konkurssin vaihtoehto on yksilöllinen vapaaehtoinen järjestely, jossa velallisen varojen ja tulojen mukaan
tehdään takaisinmaksusuunnitelma.
Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen -raportti vuodelta 2016 27 osoittaa selvästi, että ylivelkaantumisen ennalta ehkäisyyn ei ole
Suomessa panostettu kokonaisvaltaisesti. Nykyinen järjestelmä kuluttajien
velkaongelmien hoitamisessa on pirstaleinen, kankea ja raskas. Ylivelkaantuneet hakeutuvat avun piiriin liian myöhään ja ratkaisujen saaminen velkojen
järjestelemiseksi vie kauan. Suomesta puuttuu mekanismeja, jotka reagoisivat velkaongelmiin ajoissa. Talous- ja velkaneuvonnan palveluita ei ole tarjolla kaikille kansalaisille saman laatuisina.
24 http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/26_Ylivelkaantumisen+ehk%C3%A4isyn+ja+hoidon+tehostaminen.pdf/97f54cef-7913-46fc-a469-1b4e0c79d1ba?version=1.0
25 https://demokraatti.fi/koyhyysryhma-esittaa-armahdusta-ylivelkaantuneille-edistaisi-uuden-alun-mahdollisuutta/
26 http://www.bbc.com/news/business-42177172
27 http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/26_Ylivelkaantumisen+ehk%C3%A4isyn+ja+hoidon+tehostaminen.pdf/97f54cef-7913-46fc-a469-1b4e0c79d1ba?version=1.0
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Sosiaaliset luotot ovat hyvä tapa estää velkaantumisen paheneminen.
Vuonna 2003 Suomeen saatiin laki sosiaalisesta luototuksesta. 28 Se antaa
kunnille mahdollisuuden myöntää halpakorkoisia luottoja ylivelkaantuneille
asiakkaille velkojen järjestelyyn tai pieniin hankintoihin. Tällä hetkellä kuntien myöntämät luotot vaihtelevat muutamista tuhansista Helsingin 15 000
€:n asti. 29 Toiminta on kuitenkin vapaaehtoista ja sitä hyödyntää vasta neljäkymmentä kuntaa. Valtion taholta tulisi luoda edellytykset sille, että sosiaalinen luototus laajenee koko maahan. Pienituloisille tulisi tarjota lainaa
välttämättömyyksien hankintaan ilman korkoja, välitysmaksuja ja palkkioita.
Minityöt
Työttömyys on edelleen suurin sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden syy.
Suomessa on 89 000 avointa työpaikkaa, joista kaksi kolmasosaa on määräaikaisia ja osa-aikaisia. Suomessa kärsitään tietyillä aloilla työvoimapulasta, mikä
hidastaa talouskasvua. Työntekijöitä joudutaan aktiivisesti tuomaan ulkomailta
auttamaan työvoimapulassa. Samalla työttömyysaste on korkea. Suomen työttömyysturvassa on 300 €/kk suojaosat, joiden tulisi toimia matalapalkkatyötä
edistävänä tekijänä. Saksassa on säädetty minimipalkka 9 €/h, jotta mini-jobeista ei tule päätyötehtäviä.
Tekemällä minityötä voi täydentää omaa sosiaaliturvaansa. Työnohjaaja
voi vähentää tapaamisia ja koulutuksia, kun henkilö työllistyy minitöihin työmarkkinoille. Isossa-Britanniassa tekemällä mitä tahansa työtä velvollisuus
osallistua aktivointitoimiin kuten kuntouttavaan työtoimintaan vähenee.
Saksassa matalapalkkatyömarkkinat toimivat hyvin, Suomesta ne puuttuvat. Osaksi vika on myös kulttuurissa. Ajatellaan, että mikään muu ei ole
kunnon työtä kuin keskipalkkainen ja vakituinen työsuhde. Pätkätöitä ei
saa turhaaan ketjuttaa, mikäli työ on vakituisluonteista kuten usein kuntien
palveluksessa. Nykyjärjestelmä ei mahdollista tilapäistä sesonkityötä, koska
yhden kuukauden aikana tehdyt tulot vähennetään tulevien kuukausien toimeentulotuesta. Yleistuki ja tulorekisteri poistavat tämän ongelman, ja matalapalkkatyöstä tulee oikeasti kannattavaa.
28
29

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930057
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201707052200245728_u0.shtml
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Suomessa vuosina 2009–2013 toteutettu Paltamon täystyöllisyyskokeilu pystyi vähentämään merkittävästi työttömyyttä. Kainuulaisessa Paltamon
kunnassa kaikki työttömät palkattiin töihin kunnan omistamaan työllistämisyhdistykseen. Työtön kohdattiin yksilöllisesti. Työttömien aika kului pitkälti
työpajoissa sekä yhdistys myi työvoimaa ulkopuolisille. Työvoimayhdistyksellä
oli työsopimus noin 428 henkilön kanssa, joista 304 työskenteli Työvoimatalon, 82 kunnan ja 42 yhdistysten työtehtävissä. Työttömyyskorvaus, asumistuki
ja toimeentulotuki muutettiin palkaksi ja lisättiin päälle 150 euroa kuussa. Tuntipalkka riippui kokeilua edeltävän työttömyyskorvauksen tasosta. 30
Paltamon kokeilusta on paljon opittavaa. Malli osoitti tarpeen yksilöllisille kuntoutus- ja työllistymistoimille. Kokeiluun osallistuneiden työkyky
saatiin nopeasti palautettua mukana olleen terveydenhuollon ansiosta. Nuorten mielestä työkokemus oli tärkeää tulevaisuuden ja oman elämän hallinnan
kannalta. Työttömille työ ja työssäkäynti merkitsivät keskeistä elämänsisältöä. THL:n arviointitutkimuksen mukaan alkoholin riskikäyttö, tupakointi ja
yksinäisyys vähenivät. Mielekäs tekeminen, kokemus tarpeellisuudesta ja työyhteisö lisäsivät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Silti Paltamon
mallin työterveyslääkäri arvioi, että hänen tutkimistaan 250 ihmisestä puolet
kykenisi heti töihin avoimilla työmarkkinoilla, jos sellaiset markkinat vain
olisi. 31 Työttömät aktivoituivat kokeilussa, mutta pahalla työttömyysalueella
ei kokeilun loputtua löytynyt työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Työttömyysaste nousi kokeilua edeltävälle tasolle kokeilun loputtua. Neljävuotisen
kokeilun kustannukset lähes 13,8 miljoonaa euroa, joista 2/3 palautui takaisin muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan säästöinä. 32
Työttömissä on paljon vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä, jotka eivät pysty saavuttamaan koskaan keskipalkkaista työtä. Joidenkin
vaikeasti työllistyvien ihmisten kohdalla välityömarkkinat voisivat olla pysyvä vaihtoehto. Paltamon kokeilu näyttää sen, että aktiivisuus on kaiken lähtökohta. Ilman työttömän päivittäistä rytmiä ja riittävää terveyspalveluiden
saatavuutta työkyky ei voi nousta tasolle, jolla pärjää avoimilla työmarkkinoilla. Siksi sosiaaliturvan ehtona tulisi olla aktiivisuus ja yhdessä tekeminen
30 https://tesso.fi/artikkeli/paltamon-tyollisyyskokeilu-onnistui
31 https://www.hs.fi/datajournalismi/art-2000002706106.html
32 https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/paltamon-tyottomyys-huippuun-taystyollisyyskokeilun-loputtua/
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mikä jo sinällään lisää sosiaalista hyvinvointia. Se ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan tehokkaita työllisyysohjelmia ja työttömien koulutustason nostamista.
Ei riitä että työttömät puuhastelevat keskenään, vaikka sekin on parannus
nykytilaan. Ruotsissa työllisyysohjelmiin osallistuvista yli puolet työllistyy
avoimille työmarkkinoille ohjelman päätyttyä.
Työttömän kohtaaminen tulisi lähteä julkisesta TE-toimistosta, jossa
tunnistetaan ne palvelut joita työtön tarvitsee. Hänelle luodaan yksilöllinen
työllistymissuunnitelma, jonka noudattaminen on yleistuen saamisen ehtona.
Julkinen TE-toimisto ensin arvioi mitä palveluja asiakas tarvitsee. Vasta sen
jälkeen palveluja ostetaan. Palveluita voidaan ostaa räätälöityinä yhdistyksiltä
ja työllisyyspalveluyrityksiltä, jotka saisivat tulosta vastaan palkkionsa. Näin
on Isossa-Britanniassa toimittu hyvin tuloksin. Saksa käyttää niin valtion
työvoimatoimistoissa, kuin kumppanuuteen perustuvissa Job Centreissä
julkisen suorittamaa perusteellista profilointia palvelujen käynnistämisessä.
Saksa on panostanut vahvasti henkilökohtaisten palvelujen laatuun, kumppanuuksiin ja palvelujen yhdistämiseen. Digitaalisia palveluja ja asiakkaiden
taustatietojen digitaalista hyödyntämistä käytetään, mutta henkilökohtainen
palvelu on tärkeimmässä asemassa.33
Kyse on myös kulttuurista. Suomessa pitäisi laittaa matalapalkkamarkkinat toimimaan kuten Saksassa, jotta pelkän osallistavan ja aktivoivan työn
sijaan voisi tehdä oikeita matalapalkka-alan töitä. Matalapalkkatyötä tekemällä tukijärjestelmästä riippuvaiset henkilöt voisivat täydentää sosiaaliturvaansa. Näin jokainen voisi osallistua yhteiskunnan rakentamiseen omalla
panoksellaan.

33 https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/aineistot/Documents/07_Robert_
Arnkil_lausunto_010317.pdf
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OECD suosittaa yleistukea Suomeen
OECD julkaisi helmikuun lopulla 2018 oman mallinsa Suomen perusturvan kehittämiseksi. Järjestö pitää Suomen nykyistä perusturvaa liian monimutkaisena ja byrokraattisena kokonaisuutena. Työnteon kannustimet ovat
Suomessa heikot. OECD suosittaa Ison-Britannian Universal Credit mallin
soveltamista Suomen nykyiseen tukijärjestelmään. Se parantaisi työnteon
kannustimia heikentämättä pienituloisten tulotasoa.
OECD:n Universal Credit-mallissa yhdistettäisiin työttömyysturvaetuudet, kotihoidontuki, asumistuki ja toimeentulotuki sekä päivähoitomaksut yhdeksi vastikkeelliseksi etuudeksi. Malli säilyttää työttömyysturvan
yksilötasoisena, mutta asumisosat kotitalouskohtaisena. Tukimuodossa on
yksi vähenemisaste olisi 65 % yhtä nettoansiotuloeuroa kohtaan. OECD:n
laskelmat on tehty TUJA- mikrosimulaatiomallilla, mutta ne on mallinnettu
vain kotitalouskohtaisena. Mallinnus on staattinen, dynaaminen malli voisi
jopa parantaa tuloksia.

KUVIO OECD 1. Yleistukimallilla työnteko saadaan muutettua kannattavaksi. Pystyakseli
kuvaa henkilön tuloja prosentteina suomalaisten keskipalkasta. Vaaka-akseli kuvaa työtuntien lisääntymistä päivinä. Ensimmäisessä kuvassa henkilö työllistyy työmarkkinatuelta ja
toisessa kuvassa toimeentulotuelta palkkatyöhön. Kuviosta nähdään miten käteen jäävä
raha kasvaa työskentelypäivien lisääntyessä. Nettokäteenjäävät tulot on kuvattu mustalla
viivalla. Aluksi Universal Credit (harmaa) tuki turvaa nykyisen tasoisen tuen suuruuden ja
vähenee lineaarisesti palkkatulojen ( sininen) kasvaessa. Työntekijämaksut (punainen) ja
verot (vihreä) hidastavat käteen jäävän osuuden kasvua, mutta silti työnteko on aikaisempaa kannattavampaa.
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KUVIO OECD 2. Yleistukimallilla saadaan veroasteet laskuun. Ensimmäisessä kuvassa
henkilö siirtyy työmarkkinatuelta ja toisessa kuvassa toimeentulotuelta töihin. Pystyakselilla kuvataan efektiivistä marginaaliveroastetta suhteessa vaaka-akseilla lisättyihin työtunteihin. Efektiivinen marginaaliveroaste huomioi veroluontoisten maksujen lisäksi sen,
miten ansiot vähentävät henkilön saamaa sosiaaliturvaa. Tämä mittari kertoo sen, miten
työansiot vaikuttavat henkilön nettotuloihin. Yleistukimallissa palkasta jää rahaa nykyistä
enemmän käteen.

KUVIO OECD 3. Köyhyys vähentyisi OECD:n Universal Credit-mallissa. OECD:n perustulomallissa köyhyys lisääntyisi. Ensimmäisessä kuvassa kuvataan katkoviivalla nykyistä
köyhyysastetta. Toisessa kuvassa tarkastellaan muutoksen häviäjiä ja voittajia. Valtaosaan
Universal Credit-tuki ei vaikuttaisi juurikaan. Perustulo muuttaisi suurimman osan tulonjakoa.
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Yhden tuen läpinäkyvyys ja ennustettavuus paranisivat, päästäisiin eroon
korkeista veroasteista ja eroon turhasta tukibyrokratiasta. OECD:n arvion
mukaan perustulon ottaminen käyttöön nostaisi Suomen köyhyysastetta
11,4 prosentista 14 prosenttiin. 150 000 henkilöä tipahtaisi köyhyysrahan
alapuolelle. Yleistukimallissa köyhyys vähenisi jopa 90 000 henkilöllä.
OECD:n malli on oikeansuuntainen. Järjestön suositus ja laskelmat
auttavat yleistukea koskevan yhteiskunnallisen keskustelun käyntiin. Laskelmat vaikuttavat jopa liian hyviltä. Malliin jää silti monia käytännön ongelmia.
OECD:n malli poistaisi ansiosidonnaisen korvauksen, mikä ei liene poliittisesti toteutettavissa. Ansiosidonnainen on yhdistettävissä yleistukimalliin
erillisenä lisänä. Kotihoidontuki myös häviäisi OECD:n mallissa. Tilalle tulee kehittää toinen perheiden valinnanvapautta puolustava perhevapaamalli,
mikä toisi vääjäämättä kustannuksia. Malli poistaisi myös toimeentulotuen
ehkäisevän ja täydentävän osan. Tilalle tarvitaan harkinnanvarainen tuki,
joka tukee niitä ihmisiä joita kohtaa onnettomuus tai elämän kova kohtalo.
Ketään ei saa jättää turvaverkkojen ulkopuolelle.
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7. Yhteenveto
Suomen nykyinen työkykyisten ja työikäisten sosiaaliturvajärjestelmä on tullut tiensä päähän. Mallia sosiaaliturvan uudistukseen pitäisi hakea Isosta-Britanniasta ja Ruotsista. Ruotsin mallin mukaisesti kaikkien pitäisi työskennellä
omilla kyvyillään ja osaamisellaan yhteiskunnan hyväksi. Kaikilla työikäisillä
ja kykyisillä tuensaajilla pitää olla velvollisuus hakea työtä, sekä olla mukana
kuntouttavassa työtoiminnassa tai tehdä TE-toimiston osoittamaa hyvinvointityötä. Samalla on merkittävästi parannettava TE-toimistojen resursseja
ja lisättävä henkilökohtaista neuvontaa.
Ison-Britannian Universal Credit –järjestelmän onnistuminen antaa
mahdollisuuden yrittää samanlaista mallia Suomessa. Vuonna 2019 Suomeen saadaan tulorekisteri, mikä mahdollistaa kuukausittaisen tuloseurannan. Silloin on mahdollista ottaa käyttöön yhden yleistuen malli Iso-Britannian tapaan. Yhdistetään yleistukeen nykyiset tuet: ansiosidonnainen
päiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, asumistuki ja toimeentulotuki.
Muokataan sitä nykyisiä tukimuotojen yhdistelmiä kannattavammaksi. Kuukausittaista tuloseurantaa käyttämällä päästään eroon takaisinperinnästä ja
tulojen vyörytyksestä tuleville kuukausille. Matalapalkkaisen osa- aikatyön
vastaanottamisesta tulee silloin kannattavaa.
Aloitimme tutkielman Elli Epäilevän tilanteella. Elli harkitsi muuttoa
yhteen uuden avopuolison kanssa. Se tulisi maksamaan hänelle jopa tuhat
euroa kuukaudessa. Ellin tilanteessa on todennäköistä, että yhteen ei parisuhdeloukun vuoksi muuteta, vaikka se olisi yhteiskunnan ja ympäristön
näkökulmasta kannattavaa.
Yleistuki auttaa Ellin kokemaa parisuhdeloukkua, koska se myönnetään yksilökohtaisena, mikä muuttaa asumisen tukemisen yksilökohtaiseksi.
Samalla lapsilisät maksetaan suoraan huoltajille ja päivähoitomaksut tulevat
maksettaviksi lapsen huoltajien tulojen mukaan. Työmarkkinatuen huoltajalisät jäävät yleistuen perusosaan sekä yksinhuoltajakorotukset lapsilisiin.
Yleistukea on nykyistä helpompaa hakea. Työmarkkinoille tai tuen piiriin

151

pääsyä ei estä nettilomakesota.
Muuttuneessa tilanteessa Elli Epäilevän tuki määräytyy hänen yksilökohtaisten tulojensa ja varallisuutensa mukaan. Päivähoitomaksuihin ei tule
muutosta uuden avopuolison tulojen takia. Uudessa tilanteessa miesystävän
vuokra, osakkeen vastike tai omakotitalon lämmityskustannukset ynnä muut
asumistukeen vaikuttavat seikat jaetaan puoliksi. Niihin saa hakea tukea tukeen oikeutettu Elli. Yhteiskunta ja luonto jäävät varmasti plussan puolelle
verrattuna nykytilaan, jossa avoliitossa asutaan, mutta pidetään kahta asuntoa lämpimänä tukipolitiikan vuoksi. Uudessa tilanteessa Ellin tuettu asunto
jää asuntoa tarvitseville.
Nämä muutokset tuovat nykytilanteeseen verrattuna kustannuksia.
Kustannuksia voidaan kattaa lopettamalla tuen maksu hyvävaraisille. Uudessa yleistuessa ovat nykyistä tiukemmat omaisuus- ja tulorajat, joiden jälkeen
tukea ei saa. Pääomatulot ja muut tulot vaikuttavat tuen saantiin. Yleistukeen
liittyy nykyistä aktivoivampi työvoimapolitiikka. Henkilökohtainen työnohjaus ja suunnitelma edistävät työllistymistä. Ongelmat vähenevät, kun jokaisen tilanne huomioidaan yksilönä. Ketään ei jätetä ongelmansa kanssa yksin.
Kannustava perusturva tukee perheiden yhtenäisyyttä ja uuden perheen perustamista. Se huomioi ekologiset tavoitteet ja pienentää asumisen
ympäristökuormitusta. Kannustava perusturva on yksinkertainen, yksilökohtainen ja ennen kaikkea työhön kannustava. Se tarjoaa avun ja mahdollisuuden selviytyä tilanteesta, johon työttömyys tai muu elämän kova kohtalo
on johtanut. Kannustava perusturva ehkäisee syrjäytymistä. Kannustamalla
ahkeruuteen ja yrittämiseen, se mahdollistaa omien kykyjen käyttämisen ja
osaamisen yhteiseksi hyväksi.
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Yleistuki
• Elämisen ja asumisen tuet on yhdistetty yhdeksi yksilökohtaiseksi
		 yleistueksi, johon kuuluu perus-, lapsi-, ansio- sekä asumisosa
• tukea haetaan TE-toimistojen nettipalvelusta yhdellä kaavakkeella,
		 johon täytetään kaikki elämäntilanteeseen vaikuttavat seikat
• tuen hakija allekirjoittaa työllistymissopimuksen,
		 jota seurataan päivittäin
• tukea maksetaan tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen pohjalta 		
		kuukausittain
• päivähoitomaksut ovat huoltajakohtaisia ja veroluonteisia
• asumista tuetaan yksilökohtaisesti
• tukeen voi yhdistää erilaisia -lisiä
• tuessa on suojaosa, jonka jälkeen tulot vähentävät tukea noin 60 %.
• työn vastaanottaminen ja työn tekeminen ovat nykyistä
		kannattavampia
• varallisuusrajat estävät tuen valumisen hyvävaraisille
• tuen saaminen edellyttää nykyistä aktiivisempaa otetta
• pitkäaikaisten asiakkaiden tuen asumisosa maksetaan suoraan
		vuokranantajille.
Yleistuen harkinnanvarainen osa
•
		
•
•
		
•
•
		

Harkinnanvaraiseen osaan yhdistetään nykyisen toimeentulotuen
asumisosa, ehkäisevä osa ja täydentävä osa
tukea haetaan TE-toimistosta ylimääräisenä tukena
harkinnanvaraisen tukiosan kriteerit tiukkenevat suhteessa siihen,
kuinka kauan hakija on ollut tuesta riippuvainen
harkinnanvaraisesta tuesta tehdään menoselvitys
tarjottu edullisempi asunto on otettava vastaan 3 kuukauden
kuluessa harkinnanvaraisen tuen alkamisesta.
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Järjestelmän hyödyt
• Byrokratia vähenee, kun etuudet yhdistetään yhdeksi. Työmarkki		 noille hakeutumista eivät estä nettilomakesota tai hallinnon
luomat esteet.
• takaisinperintä lakkaa, kun tukia ei tarvitse maksaa enää takaisin.
• kannustinloukut vähenevät, työnteosta tulee kannattavaa. Työttö		 myys ja työllistymisveroasteet laskevat. On kannattavaa ottaa vas		 taan eri palkkatasoisia töitä.
• olosuhdemuutosten päivittäminen järjestelmään on helppoa.
Luukulta toiselle juokseminen vähenee.
• henkilökohtainen työnohjaus, tuki ja palvelut edistävät työllistymistä.
• työmarkkinaesteet ratkotaan yhdessä henkilökohtaisen
työnohjaajan kanssa
• kun tuenhakija huomioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti,
ehkäistään mm. syrjäytyminen muiden mahdollisten ongelmien
		 ohessa. Ketään ei jätetä ongelmansa kanssa yksin.
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