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NOSTOT
•

Budjettiriihessä annettiin työmarkkinajärjestöille toimeksianto toteuttaa reformit, 		
joiden avulla ikääntyvien työllisyys voisi nousta 10 000 – 12 000 henkilön verran.

•

Jos työmarkkinajärjestöt eivät onnistu toteuttamaan reformeja, joille voidaan
laskea valtiovarainministeriön toimesta halutut työllisyysvaikutukset, tulee hallitus 		
linjaamaan tarvittavat toimet itse.

•

Reformien on tarkoitus olla tasapainoisia sekä ikääntyvien työssä jaksamista parantavia.

•

Suomen ikääntyneiden työllisyysastetta vertaillaan usein Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan.

•

Ikääntyneiden työllisyysaste on Suomessa huomattavasti vertailumaita alhaisemmalla
tasolla.

•

Ikääntyneiden heikolle työllisyysasteelle löydetään useita selittäviä tekijöitä.

•

Suomessa on joitakin aikaisen työuralta poistumisen mahdollisuuksia, joita
muuttamalla voidaan tavoitella työllisyysasteen nousua kannustimia parantamalla.

•

Suomen ikääntyvien osa-aikatyöllisyys on matalampi vertailumaihin nähden.
Osa-aikatyöllisyyttä nostamalla voitaisiin myös parantaa kokonaistyöllisyyttä.

•

Suomen ikääntyneiden työssäjaksaminen eläkeikään asti on todennäköisesti
heikompaa vertailumaihin nähden, joten työuraa voidaan pidentää myös
jaksamista parantamalla.

•

Ruotsissa ikääntyneiden työmarkkina-asemaa on parannettu lainsäädännöllä.

•

Suomessa on allokoitu resursseja vertailumaita vähemmän aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.
Aktiivisella työvoimapolitiikalla voitaisiin parantaa työllisyyttä.

•

Osalla reformeista on tulonjako- ja hyvinvointivaikutuksia, jotka tulisi huomioida
reformeja suunniteltaessa.
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Näkökulmia yli 55-vuotiaiden työllisyyteen Suomessa
Hallitus on budjettiriihessä sitoutunut nostamaan työllisyyttä päätösperäisesti, toisin sanoen tekemää poliittisia toimenpiteitä, joille voidaan laskennallisesti todentaa työllisyysvaikutus. Työllisyysvaikutuksia erilaisille
toimenpiteille voidaan laskea esimerkiksi vertailemalla työnteon kannustimia ennen ehdotettua politiikkamuutosta ja sen jälkeen.
Taloustieteen empiiriset tutkimukset viittaavat siihen, että muun muassa työnteon kannustimet vaikuttavat jonkin verran työn tarjontaan, joka puolestaan vaikuttaa työllisyysasteeseen. Kannustinmuutokset eivät
kuitenkaan kaikissa tapauksissa vaikuta osallistumisasteisiin odotetusti, vaan esimerkiksi eri väestöryhmät
saattavat reagoivat kannustimiin eri tavalla ja eri ajanhetkellä kannustinmuutoksiin saatetaan reagoida eri
tavalla tai ei juuri ollenkaan.
Vaikka kannustimet usein dominoivatkin keskustelua, voidaan työllisyysvaikutuksia arvioida myös muillakin
menetelmillä; työllisyyteen vaikuttavatkin esimerkiksi koulutusaste, terveys, työhyvinvointi, työlainsäädäntö
sekä työttömiä aktivoivat toimenpiteet.
Valtioneuvoston budjettiriiheen tuottamassa muistiossa1 luetellaan hallituksessa aiemmin sovittuja työllisyystoimia, viimeisimmässä budjettiriihessä sovittuja työllisyystoimia, sekä tulevassa puoliväliriihessä sovittavat
työllisyystoimet.
Eräs politiikkamuutos, joka on herättänyt keskustelua jo pidempään, on työttömyysturvan lisäpäivien alaikärajan nostot. Ikääntyneiden työllisyys on muutenkin ollut aktiivisen keskustelun kohteena pitkään.
Budjettiriiheen tuotetussa muistiossa mainitaan muun muassa, että työttömyysturvan alaikärajan nosto 61
ikävuodesta 62 ikävuoteen astui voimaan tammikuussa 2020 ja kyseisellä toimenpiteellä arvioidaan olevan
6 500–7 000 henkilön työllisyysvaikutus.
Lisäksi samaisessa muistiossa mainitaan, että hallitus on tehnyt toimeksiannon työmarkkinajärjestöille, jonka
tuloksena tulisi saada tasapainoinen esitys ja jolle valtiovarainministeriö pystyy toteamaan 10 000–12 000
henkilön työllisyysvaikutuksen.
Toimeksiannon tarkoituksena on nostaa yli 55-vuotiaiden (ikääntyvien) työllisyyttä.
Toimeksiannon osaksi hallitus on linjannut, että tulevalla esityksellä edistetään myös ikääntyneiden työssä
jaksamista, työkykyä sekä osaamista ja mikäli toimeksiannolle ei voida todeta tarpeeksi suuria työllisyysvaikutuksia, on hallitus sitoutunut linjaamaan tarvittavat toimet itse.
Toimeksiannon parametrejä tutkiskellen on allekirjoittaneen mielestä ilmeistä, että pöydälle joudutaan nostamaan useita asiakokonaisuuksia sekä ottamaan kantaa erittäin ikäviinkin päätöksiin.
10 000-12 000 henkilön työllisyysvaikutuksia ei saada kasaan ilman mittavia toimenpiteitä ensinnäkin koska uudistuksen keskiössä ovat lähtökohtaisesti vain ikääntyneet (potentiaalinen työvoima on rajatumpi) ja
toisekseen, koska tavoitteena on peräti kymmenen tuhannen henkilön – erittäin mittava – lisätyöllisyyden
tavoittelu.
Vertailemalla Suomen ja Ruotsin ikääntyneiden työllisyysasteita havaitaan merkittävä ero Ruotsin hyväksi ja
tätä eroa on perusteltu muun muassa työttömyysturvan lisäpäivien olemassa ololla Suomessa. Toisaalta erot
Suomen ja Ruotsin välillä eivät jää tähän. On tärkeä muistaa, etteivät työttömyysturvan lisäpäivät yksistään
selitä ikääntyneiden työllisyysasteita Suomessa.
1 https://vnk.fi/documents/10616/37498572/Ty%C3%B6llisyyskirjaus+budjettiriihi+16092020.pdf/6bedbe56-b73d-5cfc-02e8-57b8d5f6b876?t=1600258601721
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Työttömyysturvan lisäpäivät
Perustilanteessa ansioturvaa maksetaan 300–500 päivän ajan riippuen henkilön iästä ja työhistoriasta.
Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden puitteissa ansioturvaa voidaan maksaa eläkeikään asti, jos työttömäksi
jäädään 60—62-vuotiaana riippuen syntymävuodesta. Taulukko 1 havainnollistaa nykyisen ansioturvajärjestelmän pituudet.
Parametrit
alle 3 vuoden työhistoria
yli 3 vuoden työhistoria
• Vähintään 58-vuotias
• Vähintään 5 vuotta töitä 20 viimeisen vuoden aikana

Pituus
300 päivää
400 päivää
500 päivää

Työttömyysturvan lisäpäivät
• Syntynyt vuonna 1955-1956 ja yli 60-vuotias
65-vuotiaaksi asti, mahdollisesti 1290 päivää
• Vähintään 5 vuotta töitä 20 viimeisen vuoden aikana
• Syntynyt vuonna 1957-1960 ja yli 61-vuotias
• Vähintään 5 vuotta töitä 20 viimeisen vuoden aikana

65-vuotiaaksi asti, mahdollisesti 1032 päivää

• Syntynyt jälkeen 1961 yli 62-vuotias
• Vähintään 5 vuotta töitä 20 viimeisen vuoden aikana

65-vuotiaaksi asti, mahdollisesti 774 päivää

						

Taulukko 1: Ansioturvan kestot (Lähde: Kela)

Yhteensä siis ansiosidonnaisella työttömyysturvalla ikääntynyt henkilö pystyy olemaan taulukon 1 mukaisesti
enimmillään 3-4 vuoden ajan. Finanssivalvonnan tilastoista kuitenkin nähdään, että vuoden 2019 aikana
noin 13 000 henkilöä oli ansiosidonnaisen piirissä yli 500 päivää ja noin 7 000 henkilöä oli ansiosidonnaisen
lisäpäivillä korkeintaan 250 päivää2.
Viimeisen 14 vuoden aikana lisäpäivillä olevien määrät ovat vaihdelleet 9 000-21 000 henkilön välillä. Tämän
hetken tilastotietojen mukaan on siis todennäköistä, ettei lisäpäivien poistolla voida yksistään saavuttaa haluttuja työllisyysvaikutuksia.
Julkisessa keskustelussa usein vertaillaan Pohjoismaita keskenään, esimerkiksi julkisen talouden ja työllisyyden osalta. Kuten jo aiemmin mainittiin, Suomen työllisyystilanne ikääntyneiden osalta on verrokkimaita
heikompi ja tämän eron umpeen kurominen on myös yksi budjettiriihessä esitettyjen työllisyystoimenpiteiden
tavoitteista.

Tilastolliset erot työllisyydessä
Käydään seuraavaksi läpi olemassa olevia tilastotietoja ja pohditaan, miltä ikääntyvien työllisyystilanne
näyttää Suomessa.
Kuviossa 1 havainnollistetaan työllisyysasteita Suomessa ikäryhmittäin. Työllisyysaste laskee nopeasti tarkasteltaessa vanhempia ikäryhmiä. 50—54-vuotiaiden työllisyysaste on hyvällä tasolla 84,7 prosentissa, mutta
2 https://phonkanblog.wordpress.com/2020/08/18/elakeputki-puretaan-talous-nousuun/

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

laskee 55—64-vuotiaiden ryhmässä peräti 66,8 prosentin tasoon. Ikääntyvien työllisyysasteen nostolla olisi
täten mahdollista nostaa Suomen kokonaistyöllisyyttä.

						

Kuvio 1: Työllisyysasteet Suomessa ikäluokittain
(Tilastokeskus, 2020)

Kuviossa 2 suoritetaan työllisyysasteiden vertailu tiheämmillä ikäryhmillä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan
välillä. Kuviosta nähdään, että Suomessa etenkin nuorten ja ikääntyneiden työllisyysasteet ovat vertailumaita
keskimäärin heikommat. Lisäksi huomionarvoista on, että 55—59-vuotiaiden työllisyys on jo korkea ja käytännössä muiden Pohjoismaiden tasolla.

								
								

Kuvio 2: Työllisyysasteet ikäluokittain Suomessa
ja vertailumaissa vuonna 2019 (Eurostat, 2020)

Maakohtainen vertailu osoittaa, että työllisyyden nostamista kannattaisi tosiaankin tavoitella ikääntyvien
työllisyyttä nostamalla, vaikka parannettavaa olisi myös nuorten osalta. Kuviossa 3 havainnollistettu
55—64-vuotiaiden työllisyysasteiden eroja vertailumaiden välillä. Suomessa ikääntyneiden työllisyysaste on
esimerkiksi Ruotsiin verrattuna noin 11 prosenttiyksikköä matalampi, mikä tarkoittaa runsasta työllistymispotentiaalia Suomelle.
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Kuvio 3: 55—64-vuotiaiden työllisyysasteet
Suomessa ja vertailumaissa (Eurostat, 2020)

Erot ikääntyneiden työllisyysasteessa voidaan hajottaa pienempiin osiin ja näin löytää useampia mahdollisia selittäviä tekijöitä työllisyysasteiden eroille. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tehdään enemmän
osa-aikaista työtä, mikä kasvattaa tilastoitavia työllisyysasteita hieman niissä maissa, joissa osa-aikatyötä tehdään enemmän. Vaikka ikääntyneiden työllisyysaste on Suomessa heikompi vertailumaihin
nähden, ikääntyneiden työllisyysastetta on saatu nostettua huomattavasti viimeisen vuosikymmenten
aikana huomattavasti.

Osa-aikatyöllisyys
Kuviossa 4 on havainnollistettu 55—64-vuotiaiden osa-aikatyöllisyyden osuutta ikäryhmän kokonais
työllisyydestä. Kuvion 4 perusteella Ruotsissa on 7,5 prosenttiyksikköä korkeampi osa-aikatyöllisyys
verrattuna Suomeen. Itseasiassa Suomessa on kaikkia vertailumaita pienempi osa-aikatyöllisten osuus.
Osa-aikatyöllisyys selittää osan kokonaistyöllisyyden eroista. Nostamalla osa-aikatyöllisyyttä ikääntyneillä
olisi mahdollista kohentaa kokonaistyöllisyyttä ja mahdollisesti myös pidentää työuria. Työurien pidentyminen voisi onnistua, kun useampi ikääntynyt tekisi kevyemmällä kapasiteetilla työtä ja jaksaisi pidempään. Suomen ja Ruotsin työllisyysasteiden ero kapenee huomattavasti, kun lasketaan kokoaikatyöllisyyden lukuja3.

Kuvio 4:
Osa-aikatyöllisyys
Pohjoismaissa
vuonna 2019
(Lähde: Eurostat: 2020)

3 http://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/ikaantyneet-naiset-tekevat-ruotsissa-enemman-osa-aikatyota-suomella-kuitenkin-eniten-kurottavaa-miestentyollisyydessa/
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Työllisyysasteita voidaan myös tarkastella kokoaikatyölliseksi muutettuna. Tällainen indikaattori ottaa huomioon paremmin sen, että joissain maissa tehdään enemmän osa-aikaista työtä, jonka seurauksena maassa
tehty työn määrä saattaa näyttää korkeammalta, mitä se todellisuudessa on.
OECD julkaisee työllisyystietoja kokoaikatyöllisyydeksi muutettuna4. Julkisesti saatavilla olevat tiedot koskevat
vain 15—64-vuotiaiden työllisyysasteita. Kuvio 5 havainnollistaa kokoaikatyöllisyydeksi muutetun työllisyysasteen Suomessa ja vertailumaissa. Kuvion 5 mukaan näyttäisi siltä, että Suomen työllisyysasteen ero kaventuu vertailumaihin nähden, kun työllisyyttä mitataan kokoaikatyöllisyydeksi muunnettuna.

									
Kuvio 5: 15—64-vuotiaiden FTE –työllisyys
								
vertailumaiden välillä vuonna 2018 (OECD, 2020)

Lainsäädäntö
Ruotsissa ikääntyvien työmarkkina-asemia on paranneltu myös lakiin viedyllä irtisanomisjärjestyksellä,
mikä käytännössä tarkoittaa, että yrityksessä pisimpään työskennellyt on irtisanomisjärjestyksessä viimeinen.
Tämänkaltainen ”last-in-first-out” irtisanomisjärjestys parantaisi todennäköisesti ikääntyvien työmarkkinaasemia, sillä he ovat todennäköisemmin olleet pidempään yhden yrityksen palveluksessa.
Toisaalta tällainen uudistus Suomessa saattaisi heikentää nuorten työllisyystilannetta entisestään, mikä on
ongelma ottaen huomioon Suomen heikko nuorisotyöllisyys. Tällaisen uudistuksen pohtiminen on kuitenkin
tärkeää erityisesti tilanteessa, jossa on riskinä ikääntyneiden aseman heikkeneminen.

Aktiivinen työvoimapolitiikka
Suomen valtio käyttää vertailumaita vähemmän rahaa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan5. Aktiivisella työvoimapolitiikalla voitaisiin todennäköisesti nostaa työllisyysastetta ja ehkäistä pitkittyneitä työttömyysjaksoja
tehostamalla uudelleentyöllistymisen väyliä.
Kuviossa 6 on havainnollistettu oranssilla palkilla, kuinka paljon rahaa bruttokansantuotteeseen suhteutettuna valtio käyttää aktiiviseen työvoimapolitiikkaan6 . Kuvion 6 punaisella palkilla puolestaan havainnollistetaan kuinka paljon rahaa bruttokansantuotteeseen suhteutettuna valtio käyttää passiiviseen työvoimapolitiikkaan. Lisäksi kuvioon on upotettu tieto Eurostatin ilmoittamasta kunkin maan 20—64-vuotiaiden
työllisyysasteista sinisiin laatikoihin.
4 https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54749
6 Passiivinen työvoimapolitiikka pitää sisällään lähinnä työttömyysetuudet.
5 Aktiivinen työvoimapolitiikka pitää sisällänsä erilaisia toimenpiteitä, joilla lisätään työttömien työllistymismahdollisuuksia. Tarkempaa kuvailua löytyy täältä.
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Kuvio 6: Aktiivisen- ja passiivisen työvoimapolitiikan osuudet sekä 20—64-vuotiaiden
työllisyysasteet vertailumaiden välillä.
(Lähde: Eurostat ja OECD, 2020)

Kuviosta 6 nähdään, että Tanska käyttää vertailumaista ylivoimaisesti eniten rahaa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, hieman alle 2 prosenttia bkt:sta ja Suomi vastaavasti vain noin 1 prosentin verran.
Jos Suomi haluaisi Tanskan tasolle aktiivisessa työvoimapolitiikassa, pitäisi aktiiviseen työvoimapolitiikkaan
investoida huomattavasti nykyistä enemmän. Jos edes osa näistä investoinnista kohdennettaisiin nimenomaan ikääntyvien palveluihin, voitaisiin heidän työllisyyttä nostaa nykyisestä. Toimenpiteinä voisivat olla
esimerkiksi ikääntyvien osaamistason kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Ikääntyvien työkyky
Suomessa työskentelevien ikääntyvien henkilöiden työkyky on yksi olennaisista muuttujista, jolla voidaan
vaikuttaa työllisyyteen. Työuria voidaan pidentää etenkin loppupäästä, jos työkykyä pystytään kehittämään
ja ylläpitämään yli työuran.
Suomessa ikääntyneiden työkyky on todennäköisesti alhaisempi verrattuna muihin Pohjoismaihin.
Kuviossa 7 havainnollistetaan vertailumaiden eliniänodotteita sekä niiden kehityksiä. Kuvion 7 pystyakselilla
on elinajanodote vuosina ja vaaka-akselilla on vastasyntyneiden syntymävuodet.
Elinajanodotteella pystytään arvioimaan kansan yleistä terveystasoa ja täten myös estimoida mahdollisia työkyvyn eroja. Kuviosta 7 nähdään Suomen elinajanodotteen olevan vuosina 1970-1980 syntyneillä huomattavasti matalampi vertailumaihin nähden. Vaikka elinajanodotteet ovat selvästi konvergoituneet vertailumaissa,
on se tällä hetkellä Suomessa ikääntyvillä huomattavasti matalampi, mikä mahdollisesti viittaa myös heikompaan ikääntyneiden työkykyyn.

Kuvio 7: Elinajanodote vertailumaissa (Lähde: OECD,
Macrobond, JHL, 2020)
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Työkyvyn parantamisella olisi työuraa pidentävä vaikutus ainakin kahden mekanismin kautta. Ensinnäkin
työkyvyn parantaminen vähentää sairauspoissaoloja ja toisekseen työurat voivat jatkua pidempään, kun tehtävissä pysytään työkykyisempänä pidempään. Valtiolla on mahdollisuus tukea yrityksiä investoimaan aktiivisesti työhyvinvointiin esimerkiksi verohelpotuksilla tai suorilla tuilla.

Työmäärät
Vaikka Suomen elinajanodotteella mitattu väestön terveyden taso on vertailumaita heikompi, tehdään
Suomessa ainakin OECD:n ja Eurostatin mukaan enemmän työtunteja työssä käyvää kohden viikkotasolla7
vertailumaihin nähden.

Kuvio 8: Tehdyt työtunnit viikossa keskimäärin päätyön
osalta koko- ja osa-aikaisilla työntekijöillä
vuonna 2019 (Eurostat, 2020)

Kuviossa 8 havainnollistetaan työtuntien määrää työllistä kohden
viikkotasolla vertailumaiden välillä.
Kyseisen tilastotiedon perusteella
Suomessa tehdään hieman pidempään töitä viikkotasolla. Toisaalta,
jos vertaillaan kokoaikaisesti töissä
olevien viikkotyöaikoja, Ruotsi menee Suomen ohitse.

Lisäksi huomattavasti suurempi osuus työvoimasta
ilmoittaa tekevänsä erittäin pitkää työpäivää. Kuviossa 9 havainnollistetaan, kuinka suuri prosenttiosuus työntekijöistä ilmoittaa tekevänsä erittäin
pitkää viikkotyöaikaa (+50 tuntia). Huomattavan
pitkää työaikaa tekevät henkilöt saattavat olla
alttiita loppuun palamiselle ennen eläkeikää, mikä
saattaa myös osaltaan aiheuttaa painetta aikaiselle
poistumiselle työllisyydestä.
Kuvio 9: %-osuus työntekijöistä, jotka
tekevät erittäin pitkää päivää (OECD, 2020)

Työkyvyttömyys
Vertailemalla Pohjoismaiden välisiä työkyvyttömyyseläkkeensaajien määriä sekä kehityksiä, saadaan hieman
lisää tietoa työvoiman jaksamisesta ja työurien pituudesta. Nordic Welfare Database (NOWBASE)8 julkaisee
vertailukelpoista tilastotietoa Pohjoismaiden sosiaali- ja terveydenhuollosta. Tietokannasta saadaan tietoa
muun muassa työkyvyttömyyseläkkeen saajien määristä Pohjoismaissa.
Kuviossa 10 havainnollistetaan työkyvyttömyyseläkkeiden saajien määriä suhteutettuna väkilukuun vuosien
2000 – 2017 välisenä aikana vertailumaiden välillä. Tilastotietojen mukaan Suomen työkyvyttömyyseläkettä
saavien määrä on laskenut huomattavasti, mutta Ruotsi on ohittanut Suomen vuoden 2009 jälkeen ja ero on
pysynyt tämän jälkeen tasaisena.

8 http://nowbase.org/who-are-we

7 OECD (2020), Hours worked (indicator). doi: 10.1787/47be1c78-en (Accessed on 29 September 2020)
tai https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180125-1
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Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määriin vaikuttaa yhtäältä voimassa oleva lainsäädäntö ja toisaalta kansan
terveys. Kuvion 10 perusteella on hankala vetää lopullisia johtopäätöksiä ikääntyneiden työssä jaksamisesta.

Kuvio 10: Työkyvyttömyyseläkkeen saajien lukumäärät per 100 000 asukasta
Pohjoismaissa (Nordic Health and Social Statistics, Macrobond, OECD, 2020)

Aikainen poistuminen esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle kertoo siitä, että ikääntyvien on vaikea pysyä
työelämässä myös terveydellisistä syistä.
Hiljattain julkaistussa Teollisuuden Palkansaajat ry:n tilaamassa raportissa9 on koottu yhteen työhyvinvoinnin,
työssä jaksamisen ja aikaisen eläköitymisen välisiä yhteyksiä. Yksi raportin keskeisistä tuloksista on, että
epämukavat työolot ja työntekijöiden tyytymättömyys työhönsä kasvattavat työntekijöiden vaihtuvuutta ja
johtavat ennenaikaiseen eläköitymiseen työuran loppupäässä.
Ennenaikainen eläköityminen on julkiselle taloudelle valtava kustannus ja tähän tulisi mahdollisessa reformissa kiinnittää huomiota. Tutkittuun tietoon nojaten voidaan siis todeta, että myös työoloja parantamalla
voidaan ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä.

Lisäpäivien poiston taloudelliset vaikutukset työttömille
Jos työmarkkinajärjestöt ja hallitus päätyvät työttömyysturvan lisäpäivien poistoon, on tällä todennäköisesti
lyhyellä aikavälillä tuloeroja kasvattava, mutta toisaalta valtion budjettia tasapainottava ja työllisyyttä nostava vaikutus pitkällä aikavälillä.
Käytännössä lisäpäivien poisto tarkoittaa joillekin työttömille ansiosidonnaisen muuttumista työmarkkinatueksi.
Työttömyysturvan lisäpäivillä olevien määrä on vaihdellut, kuten kuviosta 11 nähdään. Vuoden 2019 aikana
työttömyysturvan lisäpäivillä oli 13 000 henkilöä. On kuitenkin todennäköistä, että koronakriisin seurauksena
lisäpäivillä olevien määrät tulevat kasvamaan. Toisaalta lisäpäivien ikärajamuutos vaikuttaa vuodesta 2020
lisäpäivillä olevien määrään laskevasti, joten lopullinen määrän kehitys on epäselvä.
Vuoden 2020 ensimmäisen ja toisen kvartaalin tiedot viittaavat siihen, että lisäpäivillä olevien määrä ei ainakaan vielä ole juurikaan muuttunut. Tilanne on kuitenkin epävarma, sillä koronaviruksen lopullisia vaikutuksia
työmarkkinoihin on vaikea ennustaa.
9 https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-raportit/tyohyvinvointi-kannattaa.-tyoolot-tyotyytyvaisyys-ja-tuottavuus.html
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Kuvio 11: Työttömyysturvan lisäpäivillä olevien määrät (Lähde: Finanssivalvonta, SAK, JHL, 2020)

Työttömyysturvan lisäpäivien poiston työllisyysvaikutukset perustuvat ainakin kahteen erilliseen mekanismiin.
Ensinnäkin työttömyysturvan lisäpäivien poisto käytännössä lyhentää ansiosidonnaisen päivärahan pituutta
niillä, jotka olisivat nykylainsäädännön puitteissa työttömyysturvan lisäpäivien piirissä. Ansiosidonnaisen
työttömyysturvan pituudella on todettu olevan jonkun verran vaikutuksia työttömäksi jääneen uudelleentyöllistymistodennäköisyyteen .
Uudelleentyöllistymistodennäköisyyden10 kasvaminen tarkoittaa käytännössä, että työttömäksi jäänyt henkilö
hakee uutta työpaikkaa intensiivisemmin ja näin myös työllistyy todennäköisemmin.
Toinen vaikutusmekanismi on todennäköisesti se, että työnantajasta tulee haluttomampi irtisanoa ikääntynyt
henkilö, kun tiedetään ettei ikääntyneellä ole enää mahdollisuutta siirtyä ansioturvan lisäpäiville työttömyyden pitkittyessä. On mahdollista, että yhteistoimintaneuvotteluissa kiinnitetään enemmän huomiota ikääntyneiden mahdollisuuksiin työllistyä uudelleen. Tämä toisaalta saattaa vaikuttaa nuorempien työmarkkinaasemiin heikentävästi.
Työttömyysturvan lisäpäivillä olevien määrät vaihtelevat huomattavasti alojen välillä. Tilastotietojen mukaan suurin osuus työttömyysturvan lisäpäiville joutuvista henkilöistä ovat rakennus- ja palveluammateissa
työskenteleviä. Tämä ei sinänsä ole yllätys, koska etenkin fyysisesti raskaat työtehtävät aiheuttavat ongelmia
työelämässä jaksamisen kanssa, joka puolestaan näkyy myös varhaisempana työelämästä poistumisena.
Työn kuormittavuuden vaikutus tulisi myös ottaa huomioon uudistusten toimeenpanossa. Fyysisesti ja henkisesti raskaiden työtehtävien vaikutus tulisi huomioida, kun suunnitellaan uudistuksia työttömyyden turvaan.

10Kyyrä & Pesola: Long-term effects of extended unemployment benefits for older workers. Labour Economics 62
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Kuvio 12: Työttömyysturvan lisäpäiville päätyneiden alakohtaiset osuudet
vuonna 2018 (Lähde: Helsingin Sanomat, Finanssivalvonta, JHL, 2020)

Ne työttömäksi jääneet, jotka eivät pysty työllistymään uudelleen, vaikka lisäpäivät parantaisivatkin heidän
kannustimiaan, menettävät huomattavan osan tuloistaan, sillä heidän ansiopäivärahansa muutetaan putken
poistututtua työmarkkinatueksi tai peruspäivärahaksi.
Työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) tilastojen mukaan keskimääräinen ansiopäiväraha oli 1458 euroa
kuukaudessa vuonna 2019. Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksaman työttömyysetuuden määrä puolestaan on
keskimäärin 724 euroa kuukaudessa.
Kun ikääntynyt työttömyysturvan lisäpäivillä oleva henkilö siirtyy ansiopäivärahalta Kelan työttömyysetuuden
piiriin putoavat hänen työttömyysetuutensa huomattavasti.
Lopulliset käteen jäävät tulot eivät kuitenkaan putoa näin radikaalisti, sillä esimerkiksi asumistuki ja viimekädessä toimeentulotuki paikkaavat osan tulojen laskusta. On kuitenkin selvää, että työttömyystuvan lisäpäivien mahdollinen poisto heikentäisi työttömäksi jääneiden ikääntyvien keskimääräistä elintasoa useamman sadan euron verran kuukaudessa.

Lopuksi
Suomen ja Ruotsin välillä oleva 11 prosenttiyksikön ero ikääntyneiden työllisyysasteissa tulisi pilkkoa pienempiin osatekijöihin ja kohdentaa toimenpiteet niin, että ikääntyneiden työllisyyteen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti ja pureudutaan kaikkiin osatekijöihin.
Mahdollisessa uudistuksessa tulisi huomioida työttömäksi jäävien ikääntyneiden taloudellinen tilanne, sillä
esimerkiksi työttömyysturvan lisäpäivien poisto tai ikärajan nosto heikentäisi tulotasoa huomattavasti niillä
työttömäksi jääneillä ikääntyneillä, jotka eivät onnistu löytämään muutoksista huolimatta uutta työtä.
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Lisäpäivien poistolla on väistämättä tulonjakovaikutuksia, jotka todennäköisesti heikentävät joidenkin
toimeentuloa huomattavasti. Lisäpäivien poistolla on toisin sanoen joidenkin työttömien hyvinvointia pienentävä vaikutus. Toisaalta toimenpide todennäköisesti nostaisi työllisyysastetta ja tasapainottaisi julkista
taloutta.
Suomi on korkean elintason maa, mutta kansan yleinen terveystaso näyttäisi olevan heikompi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Tämä terveysero nähdään hyvin todennäköisesti aikaisempana poistumana työuralta, johon
tulisi pureutua terveyttä ja työhyvinvointia parantamalla. Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostamalla
voidaan todennäköisesti nostaa työllisyysastetta ja samanaikaisesti parantaa hyvinvointia.
Vaikka Suomessa väestö vaikuttaa olevan terveydellisesti heikommassa kunnossa, tehdään Suomessa silti joidenkin tilastojen mukaan pidempää vuosityömäärää ja lisäksi huomattavasti suurempi osa työvoimasta tekee
erittäin pitkää viikkotyöaikaa. Tähän mahdolliseen ongelmaan voitaisiin vaikuttaa tekemällä osa-aikatyöstä
suositumpaa. Itseasiassa, jos Suomessa tehtäisiin osa-aikatyötä yhtä paljon kuin muissa Pohjoismaissa, olisi
kokonaistyöllisyysasteemme huomattavasti korkeampi.
On äärimmäisen tärkeä muistaa, että työllisyyspoliittisia päätöksiä tehtäessä tulisi huomioida kyseessä olevan
kokonaisuus ja jos muutetaan yhtä parametria, on todennäköisesti muutettava myös jotain toista parametria,
jotta tasapaino säilyisi työmarkkinoiden tehokkuuden ja työttömien mahdollisuuksien välillä.
Potentiaalisten muutosten implementoinnissa tulee huomioida myös oikea ajoitus. Tällä hetkellä työllisyystilanne tulee joka tapauksessa heikkenemään koronakriisin vuoksi. Reformit tulisi ajoittaa sellaiseen hetkeen,
jossa talous on elpymässä. Tämä ei kuitenkaan estä päätösten tekemistä etukäteen.
Lopullisessa reformissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että luodaan tosiasialliset edellytykset työllisille selvitä toimintakykyisenä työelämässä loppuun asti, tarjota mahdollisuudet osaamisen päivittämiselle,
jotta työntekijä pysyy kilpailukykyisenä ja kiinnittää huomio kannustinkysymyksiin. Lisäksi tulisi huomattavasti parantaa työttömäksi jääneiden ikääntyvien uudelleentyöllistymiseen liittyviä palveluita.
Tässä analyysissä esiteltyjen tilastotietojen lisäksi on olemassa myös lukuisia muita tietoja, jotka saattavat
antaa hieman erilaisen kuvan todellisuudesta. Tarkempi analyysi on suositeltavaa.
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