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Palauttava työttömyysturvamalli

 Työttömyyden alussa etuus voi olla nykyistä korkeampi

 Työttömyyden pitkittyessä osa etuudesta siirretään kuukausittain 

sivuun eli jätetään maksamatta

 Työttömyyden aikana maksettavan etuuden suuruus siis pienenee

 Alenema voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla portaalla

 Työllistymisen tapahduttua henkilölle maksetaan (palautetaan) 

työttömyyden aikana etuudesta sivuun siirretty osa 

 Esimerkki:

 Henkilö jää työttömäksi

 Ansiosidonnaisen työttömyysetuuden taso 1500 €/kk

 Kolmen kuukauden jälkeen sivuun siirretään 3 %/kk

 Kuuden kuukauden jälkeen sivuun siirretään 6 %/kk

 Yhden vuoden työttömyyden jälkeen sivuun siirretty osuus 

olisi tässä esimerkissä 45 € x 3 kk + 90 € x 6 kk = 675 €

 Henkilö saa työllistyessään 675 €
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Kuukaudet

Vaikutus tuloihin yksilötasolla, työllistyminen vuoden 
työttömyyden jälkeen, Esimerkki: porrastamaton 

ansiosidonnainen lähtötasolla 1 800 €/kk ja työllistymisen 
jälkeinen palkka 3 300 €/kk

Ei porrastusta (1 800 €/kk)

Palauttava
työttömyysturvamalli

Palkka

työttömänä työllisenä

Portaat tässä esimerkissä: +3%, -3%, -6%

Kertymä vuoden aikana 810 €



Miksi porrastava malli?

 Työttömyysturvan porrastamisella eli työttömyysetuuden 

korvausasteen asteittaisella pienentämisellä tavoitellaan 

työttömyysturvan kannustavuuden paranemista

 Kyseessä on siis työttömyysturvan kannustavuuden paranemisen 

kautta työvoiman tarjontaa lisäävä muutos, jolla saavutetaan 

myönteinen työllisyysvaikutus

 Etuustaso laskee -> kannustavuus lisääntyy -> työvoiman tarjonta 

kasvaa -> työllisyys paranee



Palauttavan työttömyysturvamallin eroja 

pelkkään porrastukseen verrattuna

 On pelkkää porrastusta kannustavampi, sillä lisää työllistymisessä 

käteen jäävää rahamäärää enemmän kuin muut mallit

 Laskennallinen työllisyysvaikutus olisi siis erityisen hyvä

 On työttömyysturvan leikkaus vain niissä tapauksissa, joissa 

henkilö ei enää työttömyyden jälkeen työllisty

 Palautettava etuus voi monissa tapauksissa ihan käytännössäkin  

helpottaa työllistymistä (esim. liikkumisen tai asumisen 

kustannukset)

 Yksityiskohdat ratkaistaan jatkovalmistelussa, muun muassa 

portaiden määrä ja suuruus sekä suhde perusturvaan


