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Työttömyysturvan menot ylittivät 5 mrd. euroa 
vuonna 2015

Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2015

 Milj. euroa  Muutos, %
   vuodesta 2014

Yhteensä 5 064,3 6,4

Ansioturva 2 973,2 5,2
 Ansiopäiväraha 2 863,6 5,9
 Vuorottelukorvaus 109,6 -10,8

Perusturva 2 091,1 8,2
 Peruspäiväraha 341,9 14,4
 Työmarkkinatuki 1 749,1 7,0
 Vuorottelukorvaus 0,3 -37,3

Työttömyysajalta maksetut etuudet 3 964,7 8,0
 Ansioturva 2 519,9 7,1
 Perusturva 1 444,9 8,4

Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetut etuudet 989,8 3,9
 Ansioturva 343,7 -2,3
 Perusturva 646,1 7,6

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia 
vuonna 2015 yhteensä 5 064 milj. euroa, mikä on 6 % enemmän 
kuin edellisvuonna. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan 
osuus menoista oli 2 973 milj. euroa ja Kelan maksaman pe-
rusturvan osuus 2 091 milj. euroa. Työttömyysturvan menot ovat 
kasvaneet neljä vuotta peräkkäin, mutta vuonna 2015 menojen 
kasvu oli kahta edellisvuotta pienempää. 

Työttömyysturvan menot olivat viime vuonna kaksinkertaiset 
verrattuna vuoteen 2008, jolloin menot olivat alhaisimmat 2000-lu-
vulla. Menot olivat edellisen kerran yli 5 mrd. euroa vuoden 2015 
rahanarvossa mitattuna vuosina 1993 ja 1994. Kelan maksaman 
työttömyyden perusturvan menot olivat viime vuonna suuremmat 
kuin koskaan aikaisemmin. Työttömyyskassojen maksamien 
ansioturvaetuuksien menot olivat viime vuotta suuremmat useana 
vuonna 1990-luvulla.
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Työttömyysturvan etuuspäiviä maksettiin 104 milj. kappaletta 
vuonna 2015. Korvattujen päivien määrä kasvoi 8 % edellisvuodes-
ta eli hieman etuusmenoja enemmän. Työttömyyden perusturvan 
päivien osuus etuuspäivistä oli 57 %.

Keskimääräinen maksettu etuus vuonna 2015 oli hieman pienempi 
kuin edellisvuonna. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 66,98 
euroa päivässä, mikä on 1,11 euroa vähemmän kuin vuonna 2014. 
Kelan työttömyysetuuksien keskimääräinen päiväkorvaus oli 35,32 
euroa, mikä on 16 senttiä edellisvuotta pienempi.

Työttömyysetuuksien saajamäärät kasvoivat, 
vuorottelu korvauksen saajien määrä väheni

Työttömyyskassat maksoivat ansiopäivärahaa viime vuonna 2 864 
milj. euroa. Ansiopäivärahan saajia oli vuoden aikana 345 760 hen-
kilöä, mikä on 4 % enemmän kuin vuonna 2014. Keskimääräinen 
ansiopäiväraha oli 66,98 e/pv eli 1 440 e/kk.

Kela maksoi peruspäivärahaa 342 milj. euroa. Peruspäivärahan 
saajia oli vuoden 2015 aikana 81 640 henkilöä, se on 9 % 
enemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen peruspäiväraha 
oli 33,38 e/pv eli 718 e/kk.

Kela maksoi työmarkkinatukea 1 749 milj. euroa. Tuen saajia oli 
vuoden aikana 290 820 henkilöä, mikä on 5 % enemmän kuin 
vuonna 2014. Keskimääräinen työmarkkinatuki oli 35,73 e/pv eli 
768 e/kk.

Vuorottelukorvausta saaneiden määrä väheni vuonna 2015, 
mikä johtuu vuorotteluvapaalle pääsyn ehtojen tiukentamisesta 
syksyllä 2014. Ansioturvalla vuorotteluvapaata piti vuoden aikana 

Kuvio 1. Työttömyysturvaetuudet 1985–2015 (vuoden 2015 rahana)
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17 860 henkilöä, mikä on 14 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Kelan maksamaa perusturvan vuorottelukorvausta maksettiin 100 
henkilölle. Vuorottelukorvauksia maksettiin kaikkiaan 110 milj. 
euroa. Keskimääräinen ansioturvan vuorottelukorvaus oli 58,69 
e/pv eli 1 262 e/kk.

Ansiotulojen saaminen samanaikaisesti työttömyys-
etuuden kanssa on yleistynyt

Työttömyysetuutta voidaan maksaa myös osittain työttömälle 
henkilölle, esimerkiksi osa-aikaista työtä tai enintään 2 viikkoa 
kestävää kokoaikatyötä tekevälle työnhakijalle. Palkka- tai muilla 
ansiotuloilla alennettua työttömyysetuutta kutsutaan sovitelluksi 
etuudeksi. 

Soviteltua etuutta saaneiden määrä ja osuus työttömyysetuuksien 
saajista on kasvanut viime vuosina. Vuoden 2014 alussa käyttöön 
otettu 300 euron ansiotulojen suojaosa ei vähentänyt sovitellun 
etuuden saajien määrää, vaikka vähemmän kuin suojaosan verran 
kuukaudessa ansaitsevat alkoivat saada täyttä työttömyysetuutta. 

Sovitellun etuuden saaminen on yleisempää ansiopäivärahassa 
kuin Kelan maksamissa työttömyysetuuksissa. Vuoden 2015 
aikana ansiopäivärahaa sai yhteensä 345 800 henkilöä. Heistä 
vähintään kerran etuuden sai soviteltuna 100 200 henkilöä eli 
29 % saajista. Viisi vuotta aiemmin vuonna 2010 vastaava osuus oli 
19 %. Kelan työttömyysetuuksien saajia oli viime vuonna kaikkiaan 
356 800 henkilöä. Heistä soviteltua etuutta sai 61 800 henkilöä eli 
17 % etuuksien saajista. Vuonna 2010 soviteltua etuutta saaneiden 
osuus oli 14 %.

Kuvio 2. Työttömyysturvaetuuksien korvatut päivät 1990-2015
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Kelan työttömyysetuuksien saajien ansiotulot usein 
pieniä

Vuonna 2015 Kelan työttömyysetuuksien saajista 73 900 henki-
löllä oli etuuden aikaisia ansiotuloja. Heistä 59 % oli naisia. Alle 
25-vuotiaiden osuus oli 26 % ja 50 vuotta täyttäneitä oli 27 %. 
Tyypillisintä työtulojen saaminen oli Kainuussa, jossa 24 % vuoden 
aikana Kelan työttömyysetuuksia saaneista oli saanut etuuden 
ajalta myös ansiotuloja.

Kelan työttömyysetuuksien saajien ansiotulot työttömyysetuuden 
ajalta ovat tyypillisesti pieniä. Syyskuun 2015 lopussa Kelan 
työttömyysetuuksia ja ansiotuloja saavilla palkkatulot olivat joka 
neljännellä alle 300 euroa kuukaudessa. Lähes joka toisella 
ansiotulot olivat alle 600 euroa kuukaudessa.

Kuvio 3. Soviteltua etuutta saaneiden osuus vuoden aikana etuutta 
saaneista
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Kuvio 4. Kelan työttömyysetuuksien saajien ansiotulojen jakauma 
30.9.2015
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