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Työttömyysturvan menot kasvoivat edelleen 
vuonna 2014

Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2014

 Milj. euroa  Muutos, %
   vuodesta 2013

Yhteensä 4 760,2 14,6

 Ansioturva 2 827,0 14,4
  Ansiopäiväraha 2 704,2 14,8
  Vuorottelukorvaus 122,8 6,7

 Perusturva 1 933,2 14,9
  Peruspäiväraha 298,7 17,5
  Työmarkkinatuki (ml. kotoutumistuki) 1 634,1 14,4
  Vuorottelukorvaus 0,4 -0,5

Työttömyysajalta maksetut etuudet 3 684,9 15,0
 Ansioturva 2 352,2 14,8
 Perusturva 1 332,6 15,3

Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetut etuudet 952,2 14,2
 Ansioturva 352,0  14,7
 Perusturva 600,2 14,0

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia vuon-
na 2014 yhteensä 4 760 milj. euroa, mikä on 15 % enemmän kuin 
edellisvuonna. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan osuus 
menoista oli 2 867 milj. euroa ja Kelan maksaman perusturvan 
osuus 1 933 milj. euroa.

Työttömyysturvan menot ovat kasvaneet huomattavasti viimeiset 
kaksi vuotta. Itse asiassa etuusmenojen kasvu alkoi jo vuonna 
2009. Vuonna 2014 perusturvan työttömyysturvamenot olivat 
vuoteen 2008 verrattuna 113 % suuremmat eli yli kaksinkertaiset 
vuoden 2014 rahanarvolla mitattuna. Ansioturvan menot kasvoivat 
vuosina 2008–2014 vastaavasti 77 %.
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Työttömyyskassat maksoivat ansiopäivärahaa viime vuonna 2 704 
milj. euroa. Ansiopäivärahan saajia oli vuoden aikana 332 460 hen-
kilöä, mikä on 10 % enemmän kuin vuonna 2013. Keskimääräinen 
ansiopäiväraha oli 68,09 e/pv eli 1 464 e/kk.

Kela maksoi peruspäivärahaa 299 milj. euroa. Peruspäivärahan 
saajia oli vuoden 2014 aikana 74 820 henkilöä, se on 18 % 
enemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen peruspäiväraha 
oli 33,76 e/pv eli 726 e/kk.

Kela maksoi työmarkkinatukea kaikkiaan 1 634 milj. euroa. Tämä 
summa sisältää myös kotoutumistukena maksetun työmarkkina-
tuen. Tuen saajia oli vuoden aikana kaikkiaan 276 880 henkilöä, 
mikä on 9 % enemmän kuin vuonna 2014. Keskimääräinen 
työmarkkinatuki oli 35,81 e/pv eli 770 e/kk.

Vuorottelukorvausta saaneiden määrä kasvoi hieman vuonna 
2014. Ansioturvalla vuorotteluvapaata piti vuoden aikana 20 780 
henkilöä, mikä on 4 % enemmän kuin edellisvuonna. Kelan mak-
samaa perusturvan vuorottelukorvausta maksettiin 160 henkilölle. 
Vuorottelukorvauksia maksettiin kaikkiaan 123 milj. euroa, mistä 
valtaosa maksettiin ansioturvana. Keskimääräinen ansioturvan 
vuorottelukorvaus oli 58,02 e/pv eli 1 247 e/kk.

Kuvio 1. Työttömyysturvaetuudet 1985–2014 (vuoden 2014 rahana)
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Kelan etuuksia maksetaan tyypillisesti nuorille, 
ansioturvan saajat usein ikääntyviä

Ansiopäivärahaa ja Kelan työttömyysetuuksia maksettiin vuonna 
2014 kaikkiaan 94 miljoonalta päivältä. Tämä tarkoittaa, että 
vuoden aikana työttömyysetuuksien saajia oli samanaikaisesti 
keskimäärin 362 000 henkilöä.
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Kelan työttömyysetuuspäivistä 27 % maksettiin 25–34-vuotiaille 
etuuden saajille. He olivat yleisin 10-vuotisikäryhmä Kelan mak-
samia työttömyysetuuksia saavista. Alle 25-vuotiaille maksettiin 
Kelan työttömyysetuuksien korvauspäivistä 15 % ja 55 vuotta 
täyttäneille 17 %.

Ansiopäivärahan saajat ovat tyypillisesti perusturvaa saavia van-
hempia. Yli kolmannes (36 %) ansiopäivärahan päivistä korvattiin 
viime vuonna 55 vuotta täyttäneille. Alle 25-vuotiaiden osuus 
ansiopäivärahan korvauspäivistä oli 3 %.

Kaikista korvatuista työttömyysetuuspäivistä 10 % maksettiin alle 
25-vuotiaille. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työttömyys-
tiedoissa nuorten osuus oli vuonna 2014 paljon suurempi, 30 %. 
Nuorten suhteellisen pientä osuutta työttömyysetuuspäivissä 
selittää osittain se, että nuorten oikeutta työttömyysetuuteen on 
rajoitettu. Lisäksi Tilastokeskuksen työttömiin tilastoituvat työtä 
hakevat opiskelijat, jotka eivät saa työttömyysetuuksia.

Ikääntyvien työttömien osuus on merkittävä etenkin ansiopäivä-
rahaa saavissa, mutta myös Kelan työttömyysetuuksien päivistä 
17 % maksettiin 55 vuotta täyttäneille. Viime vuonna joka neljäs 
(25 %) työttömyysetuuspäivä maksettiin 55 vuotta täyttäneelle. 
Tilastokeskuksen työttömyystilastossa 55 vuotta täyttäneiden 
osuus vuonna 2014 oli tätä merkittävästi pienempi, 15 %.

Kuvio 2. Työttömyysetuuksien korvatut päivät ikäluokittain vuonna 
2014
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Aktiivitoimenpiteet kohdistuvat yleisemmin työmark-
kinatuen saajille

Lähes joka neljäs (24 %) Kelan työttömyysetuuspäivä maksettiin 
vuonna 2014 aktiivitoimenpiteen ajalta. Yleisimmät aktiivitoi-
menpiteet olivat työvoimapoliittinen koulutus, omaehtoinen 
opiskelu, kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Aktiivitoimen-
piteet kohdistuvat etenkin työmarkkinatukeen. Peruspäivärahan 
päivistä 13 % maksettiin viime vuonna aktiivitoimenpiteiden ajalta, 
työmarkkinatuen päivistä tämä osuus oli 26 %.

Ansiopäivärahaa maksettiin aktiivitoimenpiteiden ajalta perustur-
vaa harvemmin. Vuonna 2014 korvatuista ansiopäivärahan päivistä 
10 % maksettiin aktiivitoimenpiteen ajalta. Aktiivitoimenpiteiden 
osuus oli pieni etenkin 55 vuotta täyttäneille maksetuissa korvaus-
päivissä (2 %).

Kuvio 3. Työttömyysetuuspäivien ja työttömien määrän jakaumat 
ikä luokittain vuonna 2014
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Kuvio 4. Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksettujen työttömyys-
etuuspäivien osuus ikäluokittain vuonna 2014


