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Maksetut työttömyysturvaetuudet vähenivät 
vuonna 2008

Työttömyyspäivärahojen saajien määrä kääntyi kasvuun vuoden vaihtuessa

Työnhakijoille maksettuja työttömyysturvaetuuksia maksettiin 
vuonna 2008 yhteensä 2,2 miljardia euroa. Työttömyyskassojen 
osuus tästä oli 1,4 miljardia euroa ja Kelan 0,8 miljardia euroa.

Vuonna 2008 maksettujen työttömyysturvaetuuksien määrä 
laski 6 % vuodesta 2007. Perusturvan maksut laskivat enemmän 
(–7,5 %) kuin ansioturvan maksut (–4,6 %). Ansiopäivärahat 
laskivat 5,9 % ja työmarkkinatuki 8,7 %.

 Milj. euroa Muutos
  v. 2007, %
Yhteensä 2 206,7 –5,6
      Ansioturva 1 444,9 –4,6
      Perusturva 761,7 –7,5

Ansiopäiväraha 1 157,1 –5,9
Peruspäiväraha 95,9 1,4
Työmarkkinatuki 645,0 –8,7

Vuorottelukorvaus 102,8 12,7
      Ansioturva 102,5 12,7
      Perusturva 0,3 25,3

Työvoimapoliittinen koulutustuki 184,6 –4,9
      Ansioturva 167,4 –5,4
      Perusturva 17,2 0,3

Koulutuspäiväraha 21,2 3,5
      Ansioturva 18,0 6,5
      Perusturva 3,3 –10,3

Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2008
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Vuoden lopussa työttömyysturvaetuuksia sai 247 400 henkilöä, 
mikä on 7,3 % Suomen 17–64-vuotiaasta väestöstä. Työttömyys-
turvaetuuksien saajia vuoden lopussa oli 9 400 henkilöä enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Ansioturvan saajia oli 10 700 enemmän ja 
perusturvan saajia 1 300 vähemmän kuin vuoden 2007 lopussa.

Kuvio 1. Työttömyysturvaetuudet 1990–2008 (vuoden 2008 rahana)

Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2008 ansiopäivärahaa 1 157 
miljoonaa euroa 224 700 henkilölle. Ansiopäivärahaa maksettiin 
5,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen päivä-
korvaus oli 49,80 euroa. Joulukuun 2008 lopussa ansiopäivärahaa 
sai 113 200 henkilöä, mikä oli 11,8 % enemmän kuin vuoden 2007 
lopussa.

Kela maksoi peruspäivärahaa vuoden 2008 aikana 96 miljoonaa 
euroa 44 800 henkilölle. Peruspäivärahan korvaukset nousivat 
1,4 % vuodesta 2007. Keskimääräinen päiväkorvaus oli 23,64 
euroa. Peruspäivärahalla oli vuoden 2008 lopussa 20 500 työtöntä, 
kasvua edellisen vuoden lopun tilanteeseen oli 27,1 %.

Työmarkkinatukea maksettiin 645 miljoonaa euroa vuonna 2008, 
mikä oli 8,7 % vähemmän kuin edellisvuonna. Työmarkkinatuen 
saajia vuoden aikana oli 183 500 ja keskimääräinen päiväkorvaus 
oli 25,86 euroa. Vuoden lopussa työmarkkinatukea sai 94 300 hen-
kilöä, mikä on 5,6 % vähemmän kuin joulukuun 2007 lopussa

Työmarkkinatuen saajista työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin 
osallistui vuoden 2008 aikana 72 200 henkilöä, mikä oli 39 % kai-
kista työmarkkinatuen saajista. Tämän aktiivisen työmarkkinatuen 
ajalta työmarkkinatukea maksettiin 189 miljoonaa euroa eli 29 % 
koko työmarkkinatuesta.
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Vuoden 2008 lopun työmarkkinatuen saajista 51 300 työttömälle 
oli kertynyt vähintään 500 työttömyyden perusteella korvattua 
työmarkkinatukipäivää. Vuodesta 2006 lähtien kunnat ovat rahoit-
taneet puolet näiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta, 
jos tuki maksetaan heille työttömyyden perusteella. Vuonna 2008 
kuntien rahoittama osuus oli 140 miljoonaa euroa eli 22 % koko 
työmarkkinatuesta. Kuntien maksut työmarkkinatuesta laskivat 
10,7 % edellisvuodesta.

Työvoimapoliittista koulutustukea maksettiin vuonna 2008 yhteen-
sä 184,6 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 167,4 
miljoonaa euroa ja Kela 17,2 miljoonaa euroa. Koulutustukea mak-
settiin 4,9 % vähemmän kuin vuonna 2007. Vuoden 2008 lopussa 
koulutustuen saajia oli yhteensä 10 800, joista työttömyyskassat 
maksoivat tuen 9 000 henkilölle ja Kela 1 800 henkilölle.

Koulutuspäivärahaa maksettiin vuonna 2008 yhteensä 21,2 
miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 18,0 miljoonaa 
euroa ja Kela 3,3 miljoonaa euroa. Koulutuspäivärahan korvaukset 
kasvoivat 3,5 % edellisvuodesta. Joulukuun lopussa koulutuspäi-
värahaa sai yhteensä 1 540 opiskelijaa, joista työttömyyskassat 
maksoivat tuen 1 170 henkilölle ja Kela 370 henkilölle.

Vuorottelukorvauksia maksettiin vuonna 2008 yhteensä 102,8 mil-
joonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 102,5 miljoonaa 
euroa ja Kela 0,3 miljoonaa euroa. Vuorottelukorvaukset kasvoivat 
12,7 % edellisvuodesta. Vuoden lopussa vuorottelukorvauksen 
saajia oli yhteensä 7 030, joista ansiosidonnaista korvausta sai 
6 970 henkilöä ja Kelan maksamaa korvausta 60 henkilöä.

Kuvio 2. Työttömyysturvaetuuksien saajat vuoden lopussa 1990–2008
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Edellä kerrottujen työttömyysturvaetuuksien lisäksi Kela maksoi 
vuonna 2008 kotoutumistuen työmarkkinatukea 60,7 miljoonaa 
euroa, kasvua vuoteen 2007 oli 13,1 %. Kotoutumistuen saajia 
vuoden aikana oli 13 200, ja heistä 89 % osallistui työvoimapo-
liittisiin tai niihin rinnastettaviin toimenpiteisiin. Vuoden lopussa 
kotoutumistukea sai 7 400 henkilöä.

Kelan toimistoissa tehtiin työttömyysturvan ratkaisuja vuonna 
2008 kaikkiaan 735 500, mikä oli 6,3 % vähemmän kuin vuonna 
2007. Peruspäivärahan ratkaisuja oli 144 200, työmarkkinatuen 
ja kotoutumistuen ratkaisuja 579 800, työvoimapoliittisen koulu-
tustuen ratkaisuja 11 400 ja vuorottelukorvausten ratkaisuja 200. 
Uudet hakemukset käsiteltiin keskimäärin 15 päivässä.




