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Työttömyysturvaa maksettiin 400 miljoonaa 
euroa edellisvuotta enemmän

Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2012

 Milj. euroa Muutos, %
  vuodesta 2011

Yhteensä 3 536,7 12,3

    Ansioturva 2 117,1 5,1
    Perusturva 1 419,5 25,3

Työttömyysajalta maksetut etuudet 2 608,5 13,8
    Ansioturva 1 698,5 7,6
    Perusturva 910,0 27,6

Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetut etuudet 807,7 5,6
    Ansioturva 298,6 –13,4
    Perusturva 509,1 21,3

Vuorottelukorvaus 120,4 30,8
    Ansioturva 120,1 30,8
    Perusturva 0,3 44,1

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia 
vuonna 2012 yhteensä 3 537 miljoonaa euroa, lisäystä edelliseen 
vuoteen oli 12 %. Ansioturvaa maksettiin 2 117 miljoonaa euroa 
(lisäystä 5 %) ja perusturvaa 1 420 miljoonaa euroa (lisäystä 
25 %). Ansioturvan osalta menojen kasvu johtui työttömyyden 
perusturvan tasokorotuksesta, joka nosti myös ansioturvan tasoa. 
Perusturvan menojen kasvuun vaikutti tasokorotuksen lisäksi 
etuuspäivien lisääntyminen.
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Kuvio 1. Työttömyysturvaetuudet 1990–2012 (vuoden 2012 rahana)

Keskimääräinen ansiopäivärahan päiväkorvaus oli 64,40 euroa, 
mikä tarkoittaa 1 390 euron kuukausikorvausta. Määrä on 6 % 
suurempi kuin vuonna 2011. Työmarkkinatuen päiväkorvaus oli 
keskimäärin 33,40 euroa. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa 720 
euron etuutta, ja se oli 18 % suurempi kuin edellisvuonna.

Työttömyyspäivärahojen saajia oli viime vuonna lähes yhtä paljon 
kuin vuonna 2011. Ansiopäivärahaa sai vuoden aikana 274 500 
henkilöä (lisäystä 0,2 %) ja peruspäivärahaa 58 800 henkilöä 
(vähennystä 0,2 %). Työmarkkinatuen ja kotoutumistuen saajien 
määrä kasvoi edellisvuodesta. Työmarkkinatukea maksettiin vuo-
den aikana 216 700 henkilölle (lisäystä 4,3 %) ja kotoutumistuen 
työmarkkinatukea 18 000 henkilölle (lisäystä 4,2 %).

Vuorottelukorvausta saaneiden määrä kasvoi edelleen vuonna 
2012. Ansioturvalla oli vuorotteluvapaata pitäneistä kaikkiaan 
20 500 henkilöä viime vuoden aikana, mikä on 12 % enemmän 
kuin edellisvuonna. Kelan maksamaa perusturvan vuorottelukor-
vausta maksettiin 146 henkilölle. Keskimäärin vuorottelukorvausta 
maksettiin 105 päivältä eli vajaalta 5 kuukaudelta. Vuorottelu-
korvauksena maksettu ansioturva oli keskimäärin 1 200 euroa 
kuukaudessa.
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Kuvio 2. Työmarkkinatuki 2006–2012 (vuoden 2012 rahana) sekä kuntien 
osuus maksetusta tuesta

Työttömyyden perusturvan tasokorotus kasvatti 
myös kuntien menoja

Kunnat ovat vuodesta 2006 alkaen rahoittaneet puolet työttömyys-
ajan työmarkkinatuesta, jos tuen saaja on saanut työmarkkinatu-
kea työttömyysajalta 500 päivältä. Vuonna 2012 kuntien osuus 
maksetusta työmarkkinatuesta oli 177 miljoonaa euroa, 24 % 
enemmän kuin vuonna 2011. Lisäys johtuu pääosin työttömyyden 
tasokorotuksesta vuoden 2012 alussa, mutta myös etuuspäivien 
määrä kasvoi 4 %.

Kuntien osuus työmarkkinatuen maksuista oli 16 % vuonna 2012. 
Ensimmäisenä kuntien rahoitusvuonna 2006 osuus oli 23 %, ja se 
on pienentynyt vuosittain. Suurissa kaupungeissa kunnan osuus 
työmarkkinatuen rahoituksesta on usein keskimääräistä suurempi.

Työmarkkinatuen saaja tyypillisesti pitkäaikais-
työtön tai nuori

Vuonna 2012 työmarkkinatukea maksettiin yhteensä 216 700 
henkilölle. Alle 30-vuotiaita heistä oli 37 % ja 50 vuotta täyttäneitä 
25 %. Nuoret ovat työmarkkinatuella usein vain lyhyen aikaa. Iäk-
käät työmarkkinatuen saajat ovat tyypillisesti pitkäaikaistyöttömiä, 
jotka ovat eläneet tuella monia vuosia.
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Työmarkkinatuki on monelle pysyvä tulonlähde: vuonna 2012 
työmarkkinatukea saaneista 30 % sai etuutta koko vuoden ajan. 
Alle 30-vuotiaista koko vuoden tuella oli 13 % työmarkkinatuen 
saajista, 50 vuotta täyttäneistä osuus oli 47 %. Kaksi kolmesta 
vuonna 2012 työmarkkinatukea saaneesta oli saanut tukea myös 
edellisvuonna.

Kuvio 3. Työmarkkinatuen saajat ja keskimääräinen etuuspäivien määrä 
saajaa kohti iän mukaan 2012

Joka kolmas työmarkkinatuen saaja on saanut tukea työttömyys-
ajalta vähintään 500 päivältä eli noin kahden vuoden ajan. Heidän 
työmarkkinatuestaan kunta rahoittaa puolet, jos tuki maksetaan 
työttömyyden perusteella. Vuonna 2012 näitä työmarkkinatuen 
saajia oli 73 500. Vähintään 1 000 työttömyyspäivältä (4 vuoden 
ajan) tukea oli saanut joka viides työmarkkinatuen saaja (43 700 
henkilöä). 2 000 työttömyyspäivän (8 vuoden) rajan oli viime vuon-
na saavuttanut joka kymmenes työmarkkinatuen saaja (22 100 
henkilöä).
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