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Aktiivitoimenpiteiden määrän kasvu lisäsi 
työttömyysturvan etuusmenoja vuonna 2010

Työnhakijoille maksettuja työttömyysturvaetuuksia maksettiin 
vuonna 2010 yhteensä 3,3 miljardia euroa. Työttömyyskassojen 
osuus tästä oli 2,3 miljardia euroa ja Kelan 1,0 miljardia euroa.

Vuodesta 2009 maksettujen työttömyysturvaetuuksien määrä 
kasvoi 11 %. Erilaisten aktiivitoimenpiteiden ajalta maksettujen 
etuuksien määrä kasvoi 48 %, työttömyysajalta maksettujen 
etuuksien määrä 5 %. Maksettujen vuorottelukorvausten määrä 
kasvoi 3 %.

Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2010

 Milj. euroa Muutos
  v. 2009 %

Yhteensä 3 315,9 10,9

    Ansioturva 2 310,4 10,6
    Perusturva 1 005,5 11,4

Työttömyysajalta maksetut etuudet 2 582,2 4,6
    Ansioturva 1 868,5 5,0
    Perusturva 713,7 3,7

Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetut etuudet 648,0 47,9
    Ansioturva 356,6 57,1
    Perusturva 291,5 38,0

Vuorottelukorvaus 85,7 2,9
    Ansioturva 85,4 3,0
    Perusturva 0,3 –5,6

Aktiiviajalta suurempi korvaus
Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksettujen työttömyysturvaetuuk-
sien päiväkorvaukset ovat huomattavasti suuremmat kuin työt-
tömyysajalta. Etuuden määrää kasvattavat toimenpiteiden ajalta 
maksettavat ylläpitokorvaukset ja korotusosat. Keskimääräinen 
ansiopäivärahan päiväkorvaus työttömyysajalta vuonna 2010 oli 
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Kuvio 1. Työttömyyssturvaetuuksien korvatut päivät  vv. 2002–2010

58,13 euroa, kun se aktiivitoimenpiteen ajalta oli 79,45 euroa. 
Työttömyysajalta maksetun työmarkkinatuen keskimääräinen 
päiväkorvaus oli 24,78 euroa, aktiivitoimenpiteen ajalta maksettu 
päiväkorvaus 37,14 euroa.

Kelan maksamissa työttömyysturvaetuuksissa aktiivitoimenpi-
teiden osuus oli ansioturvaa suurempi. Kelan maksamista työttö-
myysturvan päivistä 27 % maksettiin aktiivitoimenpiteiden ajalta, 
työttömyyskassojen maksamista ansioturvan päivistä vastaava 
osuus oli 14 %. Kelan työttömyysturvan saajissa on enemmän nuo-
ria, jotka olivat vanhempia ikäluokkia yleisemmin toimenpiteissä: 
alle 25-vuotiaille korvatuista Kelan työttömyysturvan päivistä 37 % 
maksettiin aktiivitoimenpiteen ajalta.

Syyskuun 2010 lopussa työttömyysturvaetuuksien saajista 20 % 
sai etuuden aktiivitoimenpiteiden ajalta. Ansiopäivärahalla heistä 
oli 16 600, peruspäivärahalla 4 600, työmarkkinatuella 28 900 ja 
työvoimapoliittisen koulutustuen saajia 3 700.

Etuuskohtaisia tarkasteluja
Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2010 ansiopäivärahaa 
2 099 miljoonaa euroa 357 900 henkilölle. Keskimäärin etuutta 
maksettiin 98 päivältä vuoden aikana. Ansiopäivärahaa mak-
settiin 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta etuuden 
saajien määrä laski 2 %. Ansiopäivärahan korvausten määrän 
kasvu johtui suurelta osalta siitä, että vuodesta 2010 alkaen 
työttömyyspäivärahoja on maksettu myös aktiivitoimenpiteiden 
ajalta. Työttömyysajalta maksettujen ansiopäivärahojen määrä 
kasvoi 5 %. Aktiivitoimenpiteisiin osallistui vuoden aikana 11 % 
ansiopäivärahan saajista.
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Kuvio 2. Työttömyysturvaetuudet 1990–2010 (vuoden 2010 rahana)

Kela maksoi peruspäivärahaa vuoden 2010 aikana 205 miljoonaa 
euroa 65 200 henkilölle. Keskimäärin etuutta maksettiin 115 päi-
vältä vuoden aikana. Peruspäivärahaa maksettiin 24 % enemmän 
kuin edellisvuonna ja saajien määrä kasvoi 2 %. Työttömyysajalta 
maksettujen peruspäivärahojen määrä kasvoi 3 %. Aktiivitoimen-
piteisiin osallistui vuoden aikana 20 % peruspäivärahan saajista.

Työmarkkinatukea maksettiin Kelasta 791 miljoonaa euroa vuonna 
2010, mikä oli 11 % enemmän kuin vuonna 2009. Tuen saajia vuo-
den aikana oli 198 700, kasvua edellisvuoteen oli 8 %. Keskimäärin 
työmarkkinatukea maksettiin 144 päivältä vuoden aikana, 26 % 
tuen saajista sai etuuden koko vuoden ajalta. Aktiivitoimenpiteisiin 
osallistui vuoden aikana 42 % työmarkkinatuen saajista.

Työvoimapoliittisen koulutustuen ja koulutuspäivärahan maksut 
laskivat vuonna 2010, koska lainmuutoksen myötä työvoima-
poliittinen aikuiskoulutus ja omaehtoinen opiskelu muuttuivat 
työllistymistä edistäviksi palveluiksi, joiden ajalta maksetaan 
jatkossa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Ennen 
lainmuutosta maksussa olleet koulutustuet maksetaan kuitenkin 
vanhan lain mukaisesti koulutuksen loppuun asti. Vuonna 2010 
maksetut koulutuspäivärahat olivat vuodelle 2009 kohdistuneita 
maksuja.

Työvoimapoliittista koulutustukea maksettiin vuonna 2010 yhteen-
sä 132,9 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 123,9 
miljoonaa euroa ja Kela 9,0 miljoonaa euroa. Koulutuspäivärahaa 
maksettiin 2,4 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 
2,2 miljoonaa euroa ja Kela 0,2 miljoonaa euroa.
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Vuorottelukorvauksia maksettiin vuonna 2010 yhteensä 85,7 
miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 85,4 miljoonaa 
euroa ja Kela 0,3 miljoonaa euroa. Maksetut vuorottelukorvaukset 
kasvoivat 3 % edellisvuodesta. Työttömyyskassoista vuorottelu-
korvauksia maksettiin 17 100 henkilölle ja Kelasta 160 henkilölle.

Edellä kerrottujen työttömyysturvaetuuksien lisäksi Kela maksoi 
vuonna 2010 kotoutumistuen työmarkkinatukea 90,7 miljoonaa 
euroa, kasvua vuoteen 2009 oli 22 %. Kotoutumistuen saajia 
vuoden aikana oli 15 500, ja heistä 90 % osallistui vuoden aikana 
aktiivitoimenpiteisiin.


