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Lukijalle 

Valtion talousarvioesitys sisältää tavallisesti useita tulonsiirtoihin ja palvelumaksuihin liittyviä esityk-
siä, joilla on vaikutuksia myös pienituloisten toimeentuloon. Talousarvioiden yhteydessä on noussut 
esiin tarve kootusta arvioinnista, jossa tarkastellaan talousarvioesityksen vaikutuksia pienituloisille. 
Ensimmäinen arvioraportti talousarvion vaikutuksista pienituloisten toimeentuloon tuotettiin vuoden 
2012 talousarvioesityksestä (Moisio ja Sallila 2012). Seuraavassa tarkastellaan valtion vuoden 2013 
talousarvion vaikutuksia, perusturvaan, pienituloisten toimeentuloon sekä työnteon kannustin- ja by-
rokratialoukkuihin. Lisäksi raportissa arvioidaan muutosten vaikutuksia etuusmenoihin ja toimeentulo-
tuen tarpeeseen. Uutuutena mukana tarkastelussa on joidenkin etuuksien osalta tehdyt kansainväliset 
vertailut. 
 
Vuosittain tuotettavan raportimme tarkoitus on palvella päätöksentekijöitä ja tutkijoita sekä tukea ta-
lousarvio- ja kehysmenettelyprosesseja. Raporttimme täydentää VATT:n tuottamaa talousarvioesityk-
sen tulonjakovaikutusten arviota. Vuosittaiset raportit talousarvion vaikutuksista perusturvaan ja pieni-
tuloisten toimeentuloon tukevat myös seuraavan lakisääteisen perusturvan riittävyyden arviointirapor-
tin tuottamista 2015.  
 
Tekijät haluavat kiittää alkuperäisen perusturvan riittävyyden arviointityöryhmää (THL 2011) ja toi-
meentulotuen seurantaryhmää avusta ja kommenteista raportin kirjoitusvaiheessa. Raportin sisällöstä 
ja mahdollisista virheistä vastaavat kuitenkin täysin kirjoittajat. 
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Kirsi-Marja Lehtelä 
Pasi Moisio  
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Tiivistelmä 

Susan, Kuivalainen, Kirsi-Marja Lehtelä ja Pasi Moisio. Vuoden 2013 talousarvion vaikutukset perustur-
vaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 77/2012. 22 sivua. Helsinki 2012. 
URN:ISBN:978-952-245-812-4  
 
Vuoden 2013 talousarvion vaikutukset kohdistuvat suurimmalta osin pitkäaikaistyöttömien kannustin- ja 
byrokratialoukkujen lieventämiseen.  Niin työttömyysturvan korotusosan kuin muutosturvalisäosan etuoi-
keuttaminen toimeentulotuessa, työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumisen puolisojen tulojen osalta, 
työllistämisrahakokeilun kuin asumistuen tarkistuslykkäyksen määräaikaisen pidennyksenkin tavoitteena 
on parantaa rahallisia kannustimia työhön ja aktiivitoimiin. 
 
Suurimmat toimeentulon parannukset yksittäisten kotitalouksien kohdalla tapahtuvat toimeentulotuen tai 
työmarkkinatuen tarveharkinnan piirissä olevilla pitkäaikaistyöttömien kotitalouksilla. Työttömyysturvan 
korotusosa etuoikeutetaan toimeentulotuessa ja työmarkkinatuessa puolison tulojen tarveharkinta poistuu.  
 
Julkisen talouden kannalta euromääräisesti ja kotitalouksien lukumäärällä tarkasteltuna suurimmat muutok-
set koskevat lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämistä vuosina 2013–2015 sekä kansaneläkeindeksiin 
sidottujen perusturvaetuuksien 0,7 prosentin aikaistettua indeksikorotusta. Lapsilisien indeksijäädytyksen 
vaikutus lapsiperheiden toimeentuloon jää keskimäärin pieneksi, mutta suurilla lapsiperheillä lapsilisän 
ostovoiman heikkeneminen on jo huomattavampaa. Samoin aikaistetun indeksin vaikutus yksittäisen pieni-
tuloisen kotitalouden tuloihin jää myös sangen pieneksi. 
 
 
 
 
 
Avainsanat: talousarvio, perusturva, vähimmäisturva, sosiaaliturva, toimeentuloturva, toimeentulotuki, 
asumistuki, lapsilisät, yhteiskuntatakuu 
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1 Johdanto 

 
Vuoden 2013 talousarviossa ja siihen liittyvissä budjettilaeissa esitetään joukko pienituloisten 
toimeentuloon ja -turvaan vaikuttavia muutoksia. Hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota 
eriarvoisuuden kasvuun, jonka on mainittu uhkaavan suomalaista yhteiskuntaa ja elämäntapaa. 
Tästä syystä ohjelmajulistuksessa on köyhyyden, eriarvoisuuden ja epätasa-arvon vähentämi-
nen mainittu erityiseksi tavoitteeksi. Lähtökohtana on, että työ on parasta sosiaaliturvaa, ja 
siksi työmarkkinoita, verotusta ja sosiaaliturvaa on tarkoitus kehittää osallisuuden ja työlli-
syyden näkökulmasta. Lisäksi erityisenä tavoitteena mainitaan tuloerojen kaventaminen kulu-
van hallituskauden aikana.  
 
 
Seuraavassa tarkastellaan talousarvion vuonna 2013 voimaan tulevien muutosten vaikutuksia 
pienituloisten toimeentuloon sekä työnteon kannustin- ja byrokratialoukkuihin. Lisäksi arvi-
oidaan muutosten vaikutuksia etuusmenoihin sekä arvioidaan muutosten vaikutuksia toimeen-
tulotuen tarpeeseen. Tarkasteltavat muutokset ovat: 
 

1. Työttömyysturvan aktiivikorotusten etuoikeuttaminen toimeentulotuessa (HE 

115/2012) 

2. Työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopuminen puolison tulojen osalta (HE 115/2012) 

3. Pitkäaikaistyöttömien määräaikainen työllistymisrahakokeilu kuntakokeiluun hyväk-

sytyissä kokeilukunnissa 2013–2015 (HE 115/2012) 

4. Pitkäaikaistyöttömän työllistyessä asumistuen tarkistamisen pidentäminen nykyisestä 

kolmesta kuuteen kuukauteen kokeiluluonteisesti 2013–2015 (HE 115/2012)  

5. Lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen vuosina 2013–2015 (HE 116/2012) 

6. Eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräinen 0,7 prosentin indeksi-

korotus (HE 117/2012) 

7. Verotuksen muutokset, joilla vaikutuksia pienituloisten toimeentuloon (HE 29/2012 & 

HE 87/2012 & HE 89/2012 )  

8. Lääke- ja matkakustannusten omavastuuosuuden korottaminen sairausvakuutusjärjes-

telmässä (HE 113/2012) 

9. Nuorten yhteiskuntatakuu (HE 95/2012 ) 
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2 Perusturvan muutokset 

 

2.1 Työttömyysturvan aktiivikorotusten etuoikeuttaminen toimeentulotuessa 

 
Toimeentulotuesta annetun lain (SK 1412/1997 & SK 583/2007) 11§:ää muutettiin huomioon 
otettavien tulojen osalta seuraavasti: Toimeentulon suuruutta määriteltäessä jätetään jatkossa 
huomioimatta työttömyyspäivärahan korotusosa ja korotettu ansio-osa, muutosturvalisä sekä 
muutosturvan ansio-osa ja työmarkkinatuen korotusosa. Nämä tulot etuoikeutettiin toimeentu-
lotuessa eivätkä ne siten enää vaikuta saadun toimeentulotuen määrään. (HE 115/2012.) 

 
Työttömyysturvan peruspäiväraha vuonna 2012 maksetaan 4,59 eurolla korotettuna päivässä 
(noin 99 e/kk) seuraavissa tilanteissa: i) 20 päivän ajalta, kun työttömäksi jääneellä on vähin-
tään 3 vuoden työhistoria, ii) 100 päivän ajalta, kun työttömäksi jääneellä on vähintään 20 
vuoden työhistoria ja irtisanominen on tapahtunut taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja 
iii) 200 päivän ajalta, kun työtön osallistuu työllistymistä edistävään toimenpiteisiin.  

 
Työmarkkinatuen korotusosaa vuonna 2012 maksetaan myös työmarkkinatukeen työllistämis-
tä edistävän palvelun ajalta enintään 200 päivältä kahdessa tapauksessa: jos henkilö aloittaes-
saan kyseisen palvelun on saanut työmarkkinatukea enintään 500 päivältä tai jos henkilö on 
saanut työmarkkinatukea enintään 180 päivältä sen jälkeen, kun oikeus työttömyyspäivära-
haan on päättynyt 500 päivän enimmäisrajan vuoksi. Korotusta (korotusosaa tai korotettua 
ansio-osaa) maksetaan 200 päivältä. 
 
Korotusosa eli ns. aktivointilisä työttömyysturvaan oli SATA -komitean ehdotus, josta sovit-
tiin vuonna 2009 solmitussa sosiaalitupossa ja joka tuli voimaan vuoden 2010 alussa osana 
työttömyysturvauudistusta. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä taloudellisia kannusteita työllis-
tymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumiseksi. Aktiivitoimenpiteisiin osallistumista kan-
nustettiin siten, että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta alettiin maksaa korotettua työt-
tömyysturvaa. Korotusosan tavoitteena on parantaa työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin 
osallistuvan työttömän toimeentuloa ja palkita rahallisesti aktiivisuudesta. Niille korotusosaa 
saaville työttömille, jotka saavat myös toimeentulotukea, toimeentulon taso ei kuitenkaan 
noussut työllistymistä edistävien palvelujen ajalta eikä taloudellista kannustinta ollut, koska 
korotusosa otetaan tulona huomioon toimeentulotuessa.   
 
Toimeentulotuki poikkeaa viimesijaisuutensa ja tarveharkintansa vuoksi muusta toimeentulo-
turvasta. Oikeus toimeentulotukeen on subjektiivinen. Periaatteessa oikeus on yksilöllinen, 
mutta elatusvelvollisuuden ja tuen tarpeen arvioimisen johdosta oikeutta tarkastellaan perhe-
kohtaisesti. Toimeentulotukea annetaan vain, jos henkilöllä ei ole oikeutta muuhun etuuteen, 
muu etuus ei ole tasoltaan riittävä tai etuus ei ole käytettävissä toimeentulotukea myönnettä-
essä. Arvio tehdään tosiasiallisen tilanteen pohjalta. Käytännössä toimeentulotuen suuruus 
määräytyy yksinkertaisimmillaan siten, että kotitalouden jäsenten perusosat ja kohtuulliset 
asumismenot lasketaan yhteen ja summasta vähennetään kotitalouden yhteenlasketut nettotu-
lot. Toimeentulotuen hakija on velvoitettu hakemaan kaikki ensisijaiset etuudet, joihin hänellä 
on oikeus. Kaikki kotitalouden tulot huomioidaan, lukuun ottamatta toimeentulotukilain 11 § 
mainittuja tuloja, joihin nyt tehty muutos lisää työttömyysturvan korotusosan. Jo nyt ylläpito-
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korvaus ja työssäkäynnistä aiheutuvien menojen korvaukset ovat etuoikeutettu toimeentulotu-
essa1. 

 
Muutosturva luotiin vuonna 2005. Vuosina 2009 ja 2010 lainsäädäntöä muutettiin siten, että 
muutosturvan piiriin pääsemistä laajennettiin. Osana muutosturvaa on muutosturvalisä, joka 
suuruudeltaan (4,59 €/pv) ja maksukaudeltaan (enintään 200 päivää) vastaa korotusosaa. 
Muutosturva on suunnattu työntekijöille, jotka joko irtisanotaan taloudellisista ja tuotannolli-
sista syistä, lomautetaan tai joiden määräaikainen työsuhde päättyy. Ehtona on tietynpituinen 
työhistoria tai tietynjaksoinen työskentely samalle työnantajalle (yleensä kolme vuotta). Li-
säksi muutosturvalisän ehtona on voimassa oleva työllistymissuunnitelma ja työnhaun käyn-
nistäminen 30 päivän kuluessa.  
 
Työttömyysturvan korotusosan ja muutosturvalisän etuoikeuttaminen lisää toimeentulotuen 
piirissä olevan työttömän käteen jääviä tuloja enimmillään korotusosan nettomäärän verran eli 
noin 80 euroa kuukaudessa (kun veroprosentin oletetaan olevat 19 %). Tilastotietoja ei ole 
saatavilla siitä, kuinka moni toimeentulotuella olevista saa työttömyysturvan korotusosaa tai 
muutosturvalisää. Mutta eri tilastotietoja yhdistelemällä voidaan päätyä arvioon noin 13 000 
henkilöstä keskimäärin kuukaudessa. Laskelman oletukset ovat seuraavat. 
 
Työmarkkinatuen saajista 35 prosenttia on toimeentulotuen piirissä, ja työttömyysturvan pe-
ruspäivärahaa saavista 21 prosenttia (Kela-toitu rekisteri 2011). Samanlaista tilastotietoa ei 
ole ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavista, mutta vertailuna voidaan todeta, että työtulo-
perusteista sairauspäivärahaa saavista 3 prosenttia sai toimeentulotukea. Muutosturvalisää 
saavien osaa ei myöskään pystytä erottelemaan Kela-toitu rekisteristä.  
 
Uudistus koskee pääosin Kelan perustyöttömyysturvaa saavia. Kelan tilaston mukaan heitä oli 
161 000 elokuussa 2012, joista 38 000 (23 %) aktiivitoimenpiteissä. Työttömyysturvatilaston 
mukaan peruspäivärahan saajista 22,7 prosenttia sai korotusosaa vuonna 2010. (Muutosturva-
lisää sai peruspäivärahalla olevista vajaa 2 prosenttia). Mikäli reilu viidesosa perustyöttö-
myysturvaa saavista saa korotusosaa ja mikäli kolmannes heistä saa toimeentulotukea, niin 
aktiivitoimenpiteillä olevia työttömiä on toimeentulotuella noin 13 000 henkilöä. Mikäli kaik-
ki 13 000 henkilöä saisivat 80 euroa etuoikeutettuna tulona lisää toimeentulotuessa, keskimää-
rin 6 kuukautta vuodessa, niin toimeentulotukimenojen lisäys olisi 6 miljoonan luokkaa. Ar-
vio on yläkanttiin, koska läheskään kaikki ei saa korotusosaa tai muutosturvalisää 200 päivän 
ajan, eivätkä he välttämättä ole koko aikaa toimeentulotuen asiakkaina. Toisaalta etuoikeut-
tamisen myötä toimeentulotuen piiriin saattaa tulla uusia asiakkaita, joka osaltaan lisää kus-
tannuksia.  
 
Lakimuutoksen myötä työttömyysturvan kaikki kolme tukimuotoa työllistymistä edistävien 
palvelujen ajalta (muutosturvalisä, korotusosa ja ylläpitokorvaus) ovat etuoikeutettuja tuloja 

                                                        
 
 
1 Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Tuloina ei kuitenkaan oteta 
huomioon:1) vähäisiksi katsottavia ansiotuloja ja avustuksia; 2) alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja siltä 
osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan 7 ja 7 c §:n nojalla huomioon otettavat menot(1218/2005); 3) tuloja siltä 
osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja; 4) äitiysavustuslain 
(477/1993) mukaista äitiysavustusta eikä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta; työttö-
myysturvalaissa tai julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua ylläpitokorvausta sekä Kansanelä-
kelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta; 
eikä edellä 8 §:ssä tarkoitettuja korvauksia ja tuloja. Tuloina ei 2 momentissa säädetyn lisäksi oteta huomioon 
vähintään 20:tä prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150:tä euroa kuukaudessa.  (SK 1412/1997 § 11) 
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toimeentulotuessa. Muutos yhdenmukaistaa näin järjestelmää. Taloudelliset kannusteet eivät 
enää riipu siitä, mitä tukimuotoa henkilö saa työllisyystoimenpiteen aikana. Järjestelmä kohte-
lee saajia siten tasavertaisemmin.  

 

2.2 Työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopuminen puolison tulojen osalta 

 
Työmarkkinatuki on tarveharkintainen etuus, jonka suuruuteen on vaikuttanut omien tulojen 
lisäksi myös puolison ja kotona asuvilla aikuisilla lapsilla vanhempien tulot. Vuoden 2013 
alusta alkaen luovutaan tarveharkinnasta puolison tulojen suhteen. (HE 115/2012.) 
 
Työmarkkinatukea on maksettu vuodesta 1994 alkaen niille työttömille, jotka eivät työttö-
mäksi tullessaan täytä työssäoloehtoa tai jotka ovat saaneet enimmäismäärän työttömyyspäi-
värahaa. Työmarkkinatuen puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan poistamista tai lieven-
tämistä on vaadittu useaan otteeseen puolueohjelmissa ja lakialoitteissa (Latvala 2008).  Puo-
lison tulojen perusteella tehtävää tarveharkinnan on katsottu olevan ristiriidassa perustuslain 
kanssa, jossa perusoikeuksien luonne on yksilöllinen (PeVL 46/2002 vp). Perusoikeuksien 
luonne yksilön oikeuksina on puoltanut tulkintaa, jonka mukaan sosiaalisiin etuuksiin mah-
dollisesti liittyvä tarveharkinta on yksilöllistä eikä perhekohtaista.  Tarveharkinnasta luopu-
minen myös yhdenmukaistaa käytännön tuloverojärjestelmän kanssa, jossa lähtökohtana on 
yksilökohtainen erillisverotus ja jossa mahdollista elatusvelvollisuutta ei huomioida. (HE 
115/2012) 
 
Tarveharkinnan poisto lisää työllistymisen taloudellisia kannustimia silloin, kun puoliso saa 
työmarkkinatukea. Työmarkkinatuen sidonnaisuus puolison tuloihin on johtanut tilanteisiin, 
joissa työttömän puolison ei ole taloudellisesti ollut aina kannattavaa ottaa työtä vastaan, kos-
ka se on poistanut tai vähentänyt toisen puolison työmarkkinatuen. Näillä syillä perustellen 
myös SATA-komitea ehdotti työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumista. Työmarkkinatu-
en tarveharkintaa lievennettiin vuoden 2010 joulukuussa.  
 
Tarveharkinnan poisto vastaavasti vähentää työllistymisen taloudellisia kannustimia silloin, 
kun puoliso on töissä. Uudistuksen jälkeen täyttä työmarkkinatukea voi saada henkilö, jolla 
on (hyvätuloinen) työssäkäyvä puoliso. Tässä tilanteessa kannustimet (pienipalkkaisen) työn 
vastaanottoon saattavat heikentyä. Uudistus kuitenkin edistää oletettavasti sukupuolten välistä 
tasa-arvoa, sillä tuloharkinta kohdistuu useammin naisiin siitä huolimatta, että työmarkkinatu-
en saajista enemmistö on miehiä.  Vuonna 2011 oli puolison tulojen vuoksi alennettua työ-
markkinatukea saavista naisia 64 prosenttia. Puolison tulojen vuoksi kokonaan ilman työ-
markkinatukea jääneistä eli niin sanotun nollapäätöksen saaneista oli naisia 82 prosenttia. 
Avoliitossa olevien tilanne on ollut erityisen ongelmallinen, koska vain avioliitossa puolisoil-
la on lakiin perustuva elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan. 
 
Työmarkkinatuki on alkanut pienentyä puolison tulojen ylittäessä 1 700 euroa kuukaudessa ja 
lakannut kokonaan puolison kuukausitulojen ylittäessä noin 3 000 euroa. Kotona asuville ai-
kuisille lapsille vanhempien vastaavat tulorajat ovat olleet 1 800 ja 2 300 euroa kuukaudessa, 
mutta kotona asuvilla aikuisilla lapsilla työmarkkinatukea on voitu alentaa korkeintaan 50 
prosenttia vanhempien tulojen vuoksi.   

 
Vuonna 2011 työmarkkinatukea alennettiin puolison tulojen vuoksi noin 13 000 työttömällä. 
Puolison tuloharkinta kohdistui pienituloisiin kotitalouksiin, sillä noin 80 prosentissa kotitalo-
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uskissa, joissa työmarkkinatukea maksettiin alennettuna, puolison tulot eivät ylittäneet rajaa, 
jossa työmarkkinatuki lakkaa kokonaan (Latvala 2008). Tämä tarkoittaa myös, että suurim-
malle osalle on maksettu työmarkkinatukea alennettuna puolison tulojen vuoksi, mutta ei 
evätty kokonaan. Puolison tuloharkinnan poistuminen tarkoittaa täyden työmarkkinatuen 
kohdalla 674 euroa kuukaudessa lisää työttömän pariskunnan (brutto) tuloihin, lisäksi mah-
dolliset lapsi- ja aktiivikorotukset.  
 
Työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumisen puolison tulojen osalta arvioidaan lisäävän 
valtion menoja arviolta 32 miljoonaa euroa vuodessa. Tosin ei ole tietoa, kuinka moni on jät-
tänyt hakematta työmarkkinatukea tietäessään, että ei saisi sitä puolison tulojen vuoksi. Työ-
markkinatuen puolison tuloharkinnan poisto vähentää osaltaan toimeentulotuen menoja, sillä 
työmarkkinatukea saavista 1/3 on toimeentulotuen piirissä. Tarveharkinnan vuoksi pienempää 
työmarkkinatukea saavista enemmistö on naisia. Muutos parantaa siten etenkin naisten talou-
dellista tilannetta. (HE 115/2012.) 
 
Lakimuutoksen myötä yksilöllinen oikeus perusturvaan vahvistuu. Vanhempiensa luona asu-
van kohdalla työmarkkinatuen tarveharkinta säilyy. Vanhempien tulot otetaan huomioon sil-
loin, jos hakija ei täytä työssäoloehtoa. Myös opintotuessa vanhempien tulot vaikuttavat sil-
loinkin kun, alle 20-vuotias nuori ei asu vanhempiensa luona. Toimeentuloturvan viimesijai-
sissa muodoissa, toimeentulotuessa ja asumistuessa, otetaan edelleen huomioon koko perheen 
tulot.  
 
 

2.3 Pitkäaikaistyöttömien määräaikainen työllistymisrahakokeilu 2013–2015 
 
Hallitusohjelman kuntakokeiluun hyväksytyissä kokeilukunnissa pitkäaikaistyötön voi saada 
yhden kuukauden työmarkkinatuen ensimmäisen työssäkäyntikuukauden ajan työllistymisra-
hana. Työllistymisraha voidaan myöntää työmarkkinatuella vähintään 500 päivää olleelle 
työttömälle, joka ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työssäoloehtoon luettavan 
työn. Vuosien 2013–2015 kestävässä kokeilussa on mukana yhteensä 63 kuntaa, joissa asuu 
arviolta puolet Suomen pitkäaikaistyöttömistä. Työllistymisrahakokeilun tavoitteena on lisätä 
työttömyysturvan kannustavuutta tekemällä työn vastaanottaminen pitkäaikaistyöttömille 
kannattavammaksi. Määräaikaisella kokeilulla pyritään selvittämään työllistymisrahan vaiku-
tuksia pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen. Kokeilun vaikutukset esitetään arvioitavaksi 
hallituskauden lopulla. (HE 115/2012.) 
 
Kuntakokeilun tavoitteena on löytää uusia paikallisia malleja rakennetyöttömyyden alentami-
seksi. Kokeilun piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka ovat saaneet 
työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, ja jotka tarvitsevat työ-
voimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllistymisedellytyksiä paranta-
via palveluja. Edellä mainittujen lisäksi kohderyhmään voi kuulua vähintään 12 kuukautta 
yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta.   

 
Työllistymisrahaa haetaan TE -toimistosta. Hakemus voidaan tehdä aikaisintaan kaksi viikkoa 
ennen työn alkamista. Työsuhteen alettua TE -toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lau-
sunnon henkilön oikeudesta työllistymisrahaan. Kela maksaa työllistymisrahan kokonaisuu-
dessaan saatuaan asiaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon. Oikeutta työllistymisrahaan 
ei kuitenkaan ole, jos työllistyy palkkatuettuun työhön tai henkilölle on oikeus matka-
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avustukseen. Työllistämisraha voidaan periä takaisin, jos kolmen kuukauden kuluessa työsuh-
teen alkamisesta eroaa tai omalla menettelyllään aiheuttaa työsuhteen päättymisen.  
 
Työllistymisrahakokeilun arvioidaan lisäävän valtion menoja 3,7 miljoona euroa vuosina 
2013–2015. Hallituksen esityksessä mainittu 3,7 miljoonaa riittää suoraan laskettuna noin 5 
000 työllistämisrahaan olettaen, ettei mukaan lasketa lainkaan hallinnollisia kuluja. Kelan 
tilastojen mukaan noin puolet työmarkkinatuen saajista on saanut tukea yli 500 päivää eli noin 
63 000 henkilöä (2012 keskiarvo). Jos heistä puolet asuu kokeilukunnissa, niin uudistus kos-
kee mahdollisesti 30 000 pitkäaikaistyötöntä. (HE 115/2012.)  

 
 

2.4 Asumistuen tarkistuslykkäyksen määräaikainen pidennys 
 
Vuodesta 2005 lähtien pitkäaikaistyöttömän työllistyessä asumistuki tarkistamista on lykätty 
kolmella kuukaudella (HE 135/2005). Asumistuki tarkastetaan normaalisti vähintään vuoden 
kuluttua tuen myöntämisestä tai aikaisemmasta tarkistamisesta tai silloin, jos kotitalouden 
tulot ovat nousseet vähintään 300 euroa tai alentuneet vähintään 160 euroa kuukaudessa. Uu-
distuksen tavoitteena oli taloudellisesti kannustaa työhön menoa. Muutoksen katsottiin kan-
nustavan pitkään työttömänä olleita asumistuen saajia työllistymisessä ja auttavan heitä työ-
markkinoille sijoittumisessa, koska asumistuki jatkuu työllistymisestä huolimatta ennallaan 
kolmen kuukauden ajan, eikä tuki katkea saman tien tulojen nousun myötä. Muutoksen kat-
sottiin myös vähentävän työllistyminen johdosta tehtävien tarkistusten yhteydessä syntyviä 
liikamaksuja ja tukien takaisinperintöjä. 
 
Lakimuutoksen myötä on mahdollista lykätä pitkäaikaistyöttömän työllistymisestä aiheutuvaa 
asumistuen tarkistusta kuudella kuukaudella. Muutos on kokeiluluonteinen ja voimassa vuo-
sina 2013–2015. Samalla pitkäaikaistyöttömyyden määritelmää lievennetään siten, että enää 
ei edellytetä vähintään vuoden mittaista yhtäjaksoista työmarkkinatuen tai peruspäivärahan 
saamista. Tavoitteena on, että työttömyysturvan maksun katkeaminen esimerkiksi muutaman 
sairauspäivän vuoksi ei enää estäisi henkilöä pääsemästä etuuden piiriin.  
 
Jos vuositarkistus sattuu tarkistamislykkäyksen aikajaksolle, vuositarkistus tehdään normaa-
listi. Tarkistuslykkäys jää silloin lyhyemmäksi kuin kuusi kuukautta. Enimmillään uudistus 
tarkoittaa sitä, että työllistyvä pitkäaikaistyötön saa pitää kuuden kuukauden asumistuen. 
Vuositarkastuksen myötä jako voi olla lyhimmillään kuukauden mittainen. (HE 115/2012.) 

 
Asumistuen tarkistamislykkäyksen piirissä on noin 2 400 tuensaajaa ja sen kustannusvaikutus 
on ollut vajaa 0,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tarkistamislykkäyksen pidentämisen kuuteen 
kuukauteen määräaikaisesti arvioidaan nostavan tarkistamislykkäyksestä aiheutuvat menot 
noin yhteen miljoonaan euroon. Kustannusvaikutus on ollut kolmen kuukauden tarkistuslyk-
käyksellä 208 euroa per kotitalous (500 000€ / 2 400).  
 
Lakimuutoksen perustelujenkin mukaan muutos koskee pientä joukkoa. Merkittävälle osalla 
vuosittainen asumistuen tarkistus ajoittunee samalle kuuden kuukauden jaksolle, jolloin asu-
mistuen tarkastus normaalistikin tehtäisiin. Käytäntö voi johtaa epätasa-arvoiseen tilantee-
seen. Toinen työllistyvä pitkäaikaistyötön voi parhaimmillaan pitää taloudellisena kannusti-
mena asumistuen kuuden kuukauden ajan, kun taas toinen saa pitää sen vain huonoimmillaan 
kuukauden ajan. Tämä riippuu siitä, milloin asumistuen tarkistus on edellisen kerran tehty, 
mikä vastaavasti riippuu siitä, milloin asumistukea on haettu ja milloin se on myönnetty. 
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Muutos saattaa johtaa myös laskelmointiin työn vastaanottamisen ajankohdassa. (HE 
115/2012.) 

 
Vuonna 2005 tehdyn tarkistuslykkäyksen vaikutuksista ei ole selvityksiä, minkä vuoksi ei ole 
tarkkaa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka laajasti kyseinen taloudellinen kannustin on tiedossa 
pitkäaikaistyöttömien keskuudessa.  Nyt toteutetun lakimuutoksen seuraukset kohdistuvat 
ennen muuta kaupunkikuntiin, joissa yleisen asumistuen saajia on eniten ja missä vuokra-
asuminen on yleisintä.  
 
 

2.5 Lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen 2013–2015 
 
Vuonna 2011 lapsilisät, sairauspäivärahat ja kotihoidon tuki sidottiin indeksiin, jonka jälkeen 
käytännössä koko perusturva on ollut indeksisuojan piirissä. Ainoastaan opintotuki on indek-
sisuojan ulkopuolella. Indeksisuojan ansiosta etuuden ostovoima vastaa lainsäädäntöhetken 
tasoa, koska etuuksia korotetaan tammikuussa edellisen vuoden hintojen kehitystä kuvaavan 
KEL-indeksin mukaisesti. 
 
Hyväksytyn lapsilisälain muutoksen (SK 713/2012) myötä lapsilisien indeksitarkistuksia ei 
toteuteta vuosina 2013–2015. Seuraava indeksitarkistus on tarkoitus tehdä vasta vuoden 2016 
alussa, korjaten vain vuoden 2015 inflaation vaikutuksen. (HE 116/2012.) 
 
Lapsilisän suuruus on 104,19 euroa kuukaudessa ensimmäisestä alle 17-vuotiaasta lapsesta, 
toisesta 115,13 euroa, kolmannesta 146,91 euroa, neljännestä lapsesta 168,27 euroa ja jokai-
sesta seuraavasta lapsesta 189,63 euroa kuukaudessa. Lisäksi yksinhuoltaja saa lapsilisään 
48,55 euron korotuksen kuukaudessa. 
 
Indeksikorotusten jäädyttämisen vaikutukset valtiontalouteen ja lapsiperheiden toimeentuloon 
riippuvat inflaation eli hintojen kehityksestä (ja jonkin verran myös lapsimäärien muutoksis-
ta). Vuosittaisen inflaation on arvioitu olevan keskimäärin 2,7 prosenttia vuosina 2013–2015. 
Vuonna 2011 lapsilisämenot olivat yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Indeksitarkistuksen 
toteuttamatta jättäminen vähentää menoja 2,7 prosenttia inflaatio-oletuksella vuonna 2013 
noin 38 miljoonaa, vuonna 2014 noin 78 miljoonaa ja vuonna 2015 noin 118 miljoonalla. (HE 
116/2012.) 
 
Näillä oletuksilla puuttuvien indeksitarkistusten vuoksi yhden lapsen lapsilisä jää 8 euroa 
kuukaudessa pienemmäksi vuoteen 2015 mennessä, kahden lapsen lapsilisät 18 euroa, kolmen 
lapsen lapsilisät 29 euroa ja neljän lapsen lapsilisät 43 euroa kuukaudessa pienemmäksi. 
 
Lapsilisän piirissä oli vuonna 2011 noin miljoona 0–17-vuotiasta lasta ja noin 560 000 lapsi-
perhettä. Perheistä 45 prosentissa oli yksi lapsi, 38 prosentissa 2 lasta, 13 prosentissa 3 lasta, 3 
prosentissa 4 lasta ja 2 prosentissa viisi tai useampi lasta.  
 
Indeksijäädytys lisää jonkin verran toimeentulotukimenoja, sillä lapsilisät huomioidaan tulona 
toimeentulotuessa. Kun toimeentulotuen (lasten) perusosiin tehdään normaalit indeksikoro-
tukset 2013–2015, ero lasten perusosien ja lapsilisän välillä kasvaa. Toimeentulotuen määräy-
tymisestä on kuvaus kappaleessa 2.2. 
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Indeksikorotusten jäädyttäminen on tyypillinen tapa säästöjen aikaansaamiseksi, jota on käy-
tetty useissa maissa talouskriisin aikana. Muun muassa Isossa-Britanniassa lapsilisien indek-
sikorotukset on jätetty tekemättä vuosina 2011–2013.  Myös Tanskassa lapsilisien indeksiko-
rotukset on jätetty tekemättä vuosina 2011–2013 tavoitteena tuen asteittainen alentaminen 
5 prosentilla. Lisäksi vuonna 2011 säädettiin lapsilisän osalta uudesta ikäryhmäkäytännöstä, 
jonka mukaan varsinaista lapsilisää maksetaan 0-14-vuotiaista ja 15–17-vuotiaista maksetaan 
nuorisolisää. Nuorisolisä muuttui uudistuksessa vastikkeelliseksi eduksi, jonka saanti edellyt-
tää hyväksyttävän opinto- tai työsuunnitelman esittämistä. Samanaikaisesti säädettiin edun-
saajakohtainen kruunumääräinen katto lapsilisien suuruudelle. (SM.) 

Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti hallitus on sitoutunut vähentämään lapsiperheiden 
köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Tämän tavoitteen suuntaisesti säädettiin lapsilisän indeksisidon-
naisuudesta, joka tuli voimaan vuoden 2011 alusta kansaneläkeindeksistä annetun lain mukai-
sesti.  (HE 139/2010; SK 796/1993; SK 1144/2010). Lapsilisän indeksisidonnaisuus poistui 
käytännössä vuoden 1993 niin sanotun perhepaketin yhteydessä, kun vuoden 1994 alussa 
poistettiin vanhempien yhteisverotuksen viimeinen jäänne eli lapsivähennys verotuksesta. 
Lapsivähennyksen poisto kompensoitiin tasokorotuksella lapsilisiin (kuvio 1). Uudistuksessa 
perhepoliittiset verovähennykset poistettiin valtionverotuksessa elatusvelvollisuusvähennystä 
lukuun ottamatta ja valtaosa tuesta siirrettiin lapsilisiin. Samalla alle kolmivuotiaiden lasten 
lapsilisään maksettu korotus poistettiin ja lapsilisien porrastus ulotettiin koskemaan myös 16-
vuotiaista lapsista maksettuja lapsilisiä. Perhetukiuudistus suuntasi perhepoliittista tukea en-
tistä sosiaalisemmin. Kaikkein pienituloisimmat perheet eivät olleet hyötyneet verovähennyk-
sistä, jotka uudistuksen yhteydessä poistettiin. Toisaalta verovähennykset olivat osaksi olleet 
huoltajakohtaisia, jolloin yksilapsisen perheen saama tuki ja useampilapsisen perheen saama 
tuki olivat olleet samansuuruiset. (HE 28/1995; HE 75/1993; SK 1234/1993; SK 907/1995.)  

Voimaan tulleen lapsilisäuudistuksen myötä valtioneuvostolle jäi oikeus, mutta ei velvolli-
suutta korottaa lapsilisän määriä (SK 796/1992 21 §). Indeksiin sitomattomuus johti siihen, 
että lapsilisään on tehty kahden vuosikymmenen aikana vain muutama kohdennettu korotus. 
Vuonna 1995 lapsilisiä tosin alennettiin, jotta valtiolle aiheutuvia kustannuksia olisi voitu 
pienentää.  Suurin vähennys kohdistui tuolloin viidenteen ja jokaiseen sitä seuraavan lapsen 
lapsilisään, jotka pienenivät 197 markalla kuukaudessa. Ensimmäisen lapsen lapsilisää pie-
nennettiin suhteessa vähiten eli 35 markalla. Yksinhuoltajan lapsesta maksettu lapsilisä säily-
tettiin kuitenkin markkamääräisesti ennallaan. Vuonna 2004 korotettiin lapsilisää ensimmäi-
sen lapsen osalta 90 eurosta 100 euroon. Korotus kohdistettiin ainoastaan perheen ensimmäi-
sestä lapsesta maksettuun lapsilisään ja siten luovuttiin tasasuuruisesta sisarkorotuksesta. Tä-
män jälkeen lapsilisän muutoksista säädettäessä on lakiin kirjoitettu erikseen kustakin sisaruk-
sesta maksettava lapsilisän määrä.  Vuonna 2004 korotettiin myös yksinhuoltajakorotusta 
kolmella eurolla kuukaudessa. (HE 71/2003; SK 1226/2003). Vuonna 2008 korotettiin yksi-
huoltajakorotusta 10 eurolla kuukaudessa. Vuonna 2009 korotettiin lapsilisien määrää 10 eu-
rolla perheen kolmannesta lapsesta alkaen. (SK 1071/2007; SK 980/2008.)  
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2.6 Aikaistettu 0,7 prosentin KEL -indeksikorotus 
 
Kansaneläkkeisiin, toimeentulotukeen ja eräisiin muihin kansaneläkeindeksiin sidottuihin 
etuuksiin tehtiin aikaistettu 0,7 prosentin indeksikorotus. Korotuksen ulkopuolelle jäivät lap-
silisä, eläkkeensaajan asumistuki ja kotihoidon tuki. Korotus toteutettiin korottamalla vuoden 
2013 alusta voimaan tulevaa kansaneläkeindeksipistelukua 0,7 prosenttia ja korotus on voi-
massa vuoden 2013 ajan. (SK 709/2012.)  
 
Tämä tarkoittaa, että 0,7 prosentin korotus leikkautuu pois vuoden 2014 indeksikorotuksen 
yhteydessä. Tämä siksi, että KEL -indeksiin sidottujen etuuksien taso määräytyy korottamalla 
etuuden lainsäädäntöhetkellä annetun ns. pohjatason arvoa KEL -pisteluvun verran. Vuonna 
2014 etuuksien taso määräytyy alkuperäisen KEL -indeksin pisteluvun verran, jossa ei ole 
enää 0,7 prosentin korotusta. Korotuksen vaikutukset valtion menoihin kohdistuvat vain vuo-
den 2013 menoihin. Korotus lisää valtion menoja noin 45 miljoonalla eurolla, kuntien noin 5 
miljoonalla eurolla toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannusten kautta. Korotuksen 
myötä esimerkiksi työttömyysturvan peruspäivärahaa tai takuueläkettä saava henkilö saa 
vuonna 2013 noin 4–5 euroa enemmän kuukaudessa. (HE 117/2012.) 
 
KEL -indeksin määräaikaisen korotuksen tarkoitus on tukea pienituloisten ostovoiman kehi-
tystä. Korotuksen arvioidaan vastaavan arvonlisäverokannan nousun vaikutusta elinkustan-
nusindeksiin. (HE 117/2012.) Arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 
vuoden 2013 alusta. Tässä valossa määräaikainen korotus ei palvele hallituksen julkilausuttu-
ja tavoitteita pienituloisten ostovoiman kehityksen tukemisesta. Toimenpide kompensoi pieni-
tuloisille arvonlisäveron korotuksen vaikutuksen elinkustannuksiin ”etukäteen” verrattuna 
normaaliin indeksikorotukseen.  
 
Vuoden 2013 osittain aikaistettu indeksitarkastus ei ole uusi tapa. Vuoden 1977 alusta voi-
maan tulleen liikevaihtoveron yhden prosentin korotuksen vuoksi marraskuun 1976 elinkus-

Kuvio 1. Lapsilisien suuruus 1992-2011 
             (euroa vuoden 2011 rahassa) 
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tannusindeksin pistelukua korotettiin ylimääräiset 1,7 prosenttia. Tammikuussa 1977 voimaan 
tullut KEL – indeksi määriteltiin tämän perusteella. (SV 4/2012.) 
 
 

2.7 Pienituloisten toimeentuloon vaikuttavat verotuksen muutokset 
 
Vuoden 2013 valtion talousarvioesityksen yhteydessä hyväksyttiin myös vuoden 2013 valti-
onverotuksessa käytettävä tuloveroasteikko. Valtion tulojen lisäämiseksi hallitus on päättänyt 
luopua hallitusohjelmassa mainituista inflaation ja ansiotason nousun verotusta kiristävän 
vaikutuksen kompensaatioista vuosina 2013 ja 2014. Tämän johdosta vuoden 2013 valtionve-
rotuksessa sovellettava progressiivinen ansiotulon tuloveroasteikko vastaa näiltä osin vuoden 
2012 asteikkoa. (HE 87/2012.) 

 
Laskettujen vaikutusten mukaan nyt hyväksytyt veroperustemuutokset kaventavat hieman 
tuloeroja. Vaikka yksittäisten muutosten tulonjakovaikutukset ovat pieniä, veroperustemuu-
tokset alentavat yhteenlaskettuna Gini-kertoimen arvoa 0,06 yksiköllä. Euromääräisesti vaiku-
tukset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Alimmissa ja keskituloisissa tuloluokissa käytettä-
vissä olevat tulot kasvavat keskimääräin alle 10 euroa vuodessa, ja ylimmissä tuloluokissa 
käytettävissä olevat tulot pienenevät keskimäärin alle sata. Koska ansiotason nousua vastaa-
vaa tarkistusta ei viime vuosien tapaan ehdoteta tehtäväksi veroperusteisiin, tuloerot kaventu-
vat lisäksi 0,04 yksikköä, jolloin tulonjakoa kuvaava Gini-kerroin pienenee yhteensä 0,1 yksi-
köllä. (HE 87/2012.) Tulonjakoa kuvaava Gini-kerroin voi saada arvon 0 ja 100 välillä. Mitä 
korkeamman arvon kerroin saa, sitä suuremmat tuloerot ovat.  

 
Pienituloisten verotus kevenee kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärän koro-
tuksen vuoksi. Sitä korotettiin 2 850 eurosta 2 880 euroon ja se vaikuttaa keskeisesti perustur-
vaa saavien verotukseen. Edellisen kerran perusvähennyksen enimmäismäärää korotettiin 600 
eurolla vuoden 2012 alussa. Samoin vähennyksen enimmäismäärä korotettiin vuoden 2010 ja 
2011 alussa. Vuosina 1992–2009 perusvähennyksen tasoon ei tehty korotuksia. (HE 87/2012.) 

 
Toinen pienituloisten toimeentuloon vaikuttava verotuksen muutos on yleisen arvonlisävero-
kannan korotus 23 prosentista 24 prosenttiin. Elintarvikkeisiin sovellettava verokanta nostet-
tiin 13 prosentista 14 prosenttiin ja muun muassa liikuntapalveluihin ja lääkkeisiin sovelletta-
vat alennettu 9 prosentin verokanta nostettiin 10 prosenttiin.  (SK 89/2012.) Välillisten vero-
jen tuoma rasitus on pienituloisilla suurempaa, koska heidän rajakulutusalttiutensa on keski- 
ja suurituloisia korkeampi. Näin arvonlisäveron korotus pienentää pienituloisten käytettävissä 
olevia tuloja suhteellisesti ottaen enemmän kuin suurituloisten. Arvonlisäverokannan nousu 
ruoan kohdalla tarkoittaa että 50 euron ruokalasku kohoaa nousun myötä 44 sentillä. Arvon-
lisäveron nousua pienituloisille tasoitetaan ylimääräisellä kansaneläkkeiden, toimeentulotuen 
ja eräiden muiden kansaneläkkeisiin sidottujen etuuksien indeksikorotuksella.  (SK 706/2012 
& HE 89/2012.) (ks. 2.6.).  
 
 
Kolmas pienituloisten toimeentuloon vaikuttuva muutos on ensi vuoden alusta voimaan tuleva 
televisiolupamaksun korvaava Yle-vero. Uusi Yle-vero perustuu tuloihin toisin kuin aiempi 
tasasuuruinen televisiomaksu. Täysi-ikäiset yksityishenkilöt maksavat veroa 0,68 prosenttia 
ansio- ja pääomatuloista. Yle-veron määrä kasvaa tulojen mukaan. Henkilökohtaista veroa 
maksavat kaikki täysi-ikäiset, joiden verotettava tulo on vähintään 7 353 euroa vuodessa. Tätä 
pienituloisimmat eivät maksa Yle-veroa lainkaan. Laskelmien mukaan perusturvaa saava työ-
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tön maksaisi 55 euroa Yle-veroa. Ero nykyiseen tv-lupamaksuun on 197 euroa. Muutos paran-
taa pienituloisen toimeentuloa. Tapauksessa, jossa pienituloisella ei ole ollut televisiolupa-
maksua Yle-veron käyttöönotto heikentää hänen toimeentuloaan. (SK 474/2012 & HE 
29/2012.) 
 

 

2.8 Lääke- ja matkakustannusten korvausten muutokset 
 
Valtiotalouden tasapainottamiseksi tehtiin säästötoimenpiteenä muutoksia sairausvakuutusjär-
jestelmässä korvattaviin sairaanhoitokustannuksiin. Lääkekorvausjärjestelmän korvauksia 
säädettiin alennettavaksi siten, että peruskorvausta alennettiin 42 prosentista 35 prosenttiin ja 
alempaa erityiskorvausta 72 prosentista 65 prosenttiin. Ylemmän erityiskorvausluokan korva-
ustaso pysyi ennallaan. Muutos tarkoittaa lääkkeiden omavastuun kasvua. Paljon lääkkeistä 
maksavien aseman parantamiseksi vuotuinen omavastuuosuus laskettiin noin 701 eurosta 670 
euroon, mikä osaltaan kompensoi omavastuuosuuden nousua.  (SK 622/2012.) 
 
Myös sairausvakuutuksen matkakustannusten korvausten matkakohtaista omavastuuta koro-
tettiin 9,25 eurosta 14,25 euroon. Vuosittaista omavastuuta korotettiin 157,25 eurosta 242,25 
euroon. (SK 622/2012.)  Summa vastaa 17 yhdensuuntaisen matkan kustannuksia kuten ny-
kyinenkin 157,25 euroa.  
 
Muutosten vaikutus suhteessa tuloihin on suurin pienituloisilla kotitalouksilla. Muutos paran-
taa niiden pienituloisten asema, joilla ylittyy lääkekatto eli vuotuinen omavastuuosuus ylittyy. 
Sen sijaan niillä, joilla lääkekatto ei ylity, esitys on asemaa heikentävä. Arvion mukaan kai-
kista korvausta saaneista vakuutetuista 64 prosentilla omavastuun muutos olisi enintään 10 
euroa vuodessa. Kokonaisuudessaan muutosten arvioidaan vähentävän sairaanhoitovakuutuk-
sen korvausmenoja 133 miljoonalla eurolla. (HE 113/2012.) 
 
Muutokset lääke- ja matkakustannusten korvausten menoihin lisäävät toimeentulotukimenoja. 
Vähäisiksi terveydenhoitomenoiksi katsotaan yleensä ilman reseptiä ostettavat käsikauppa-
lääkkeet, jotka kuuluvat toimeentulotuessa perusosalla katettaviin menoihin. Niitä ei siis kor-
vata erikseen toimeentulotuessa. Vähäistä suuremmat terveydenhoitomenot luetaan sen sijaan 
toimeentulotuessa muiksi perusmenoiksi, jotka yleensä korvataan erikseen. Vähäistä suurem-
mat terveydenhoitomenot kattavat muun muassa lääkärin määräämät lääkkeet. Toimeentulo-
tukimenot kasvavat omavastuuosuuden korotuksen verran niillä toimeentulotuen asiakkailla, 
joilla vuosittainen lääkekatto ei täyty. Tilastoista ei ole eriteltävissä miten suurella osalla toi-
meentulotuen asiakkailla lääkekatto täyttyy. Toimeentulotukea saavien kohdalla esitetyt muu-
tokset eivät siten vaikuta heidän taloudelliseen asemaan. Muutos saattaa tuoda uusia asiakkai-
ta toimeentulotuen piiriin kohonneiden lääkekustannusten myötä. (HE 113/2012.) 

 

2.9 Nuorten yhteiskuntatakuu 
 
Nuorten asema työmarkkinoilla on usein vakiintumatonta ja suhteellinen köyhyys yksinasu-
villa nuorilla on mm. tästä syystä yleistä. Nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi on kuluvalla hallituskaudella käynnistetty työ- ja elinkeinoministeriön, ope-
tus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen hanke, jossa on valmis-
teltu toimenpiteitä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi. Kehyskaudella on varauduttu 
kohdentamaan yhteiskuntatakuun toteuttamiseen vuositasolla 60 miljoonan euron määräraha 
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vuodesta 2013 lähtien. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle on kohdennettu määrära-
hoja työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle 
on kohdennettu määrärahoja etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. 
 
Yhteiskuntatakuussa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistu-
neelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Kouluttamattomat nuoret ohjataan ensisijaises-
ti ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai muihin työssä oppimisen muo-
toihin. Tutkinnon suorittaneita nuoria ohjataan hakemaan avoimia työpaikkoja tai tuetaan hei-
dän työllistymistään palkkatuen ja siihen pohjautuvan Sanssi-kortin2 avulla. Nuorten yrittä-
jyyttä tuetaan räätälöimällä alkavan yrittäjän palveluja nuorten tarpeisiin.  
 
Nuorten työttömyys on verrattain korkea Suomessa. Työttömien nuorten lisäksi on kymme-
niätuhansia nuoria, jotka eivät ole töissä tai työnhakijoina eivätkä koulutuksessa, eläkkeellä 
tai varusmiehinä. Nuorille suunnatut koulutus- ja työllistämispalvelut eivät kattavasti ole ta-
voittaneet niitä nuoria, joiden työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen pääsy vaatisi erityistä 
tukea. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa keskeisenä tavoitteena on kehittää myös 
yhteisiä toimintatapoja eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Tavoitteena on kehittää tu-
kea ja ohjausta kokonaisvaltaisten ja eheiden palveluiden suuntaan siten, että ne tukevat ja 
kannustavat nuoria elämän eri nivelvaiheissa.  
 
Muissa Pohjoismaissa on jo 1970-luvulta lähtien toteutettu useita nuorisotakuun kaltaisia oh-
jelmia heikossa asemassa olevien nuorten saattamiseksi koulutukseen tai työelämään. Osa 
niistä on toteutettu erillissäädöksillä, osa budjettipäätöksillä. Ruotsissa on vuodesta 2007 al-
kaen ollut voimassa nuorten työtakuu (jobbgaranti för ungdomar), joka velvoittaa työvoimavi-
ranomaisia tekemään jokaisen nuoren työnhakijan osalta kartoituksen ja yksilöllisen suunni-
telman nuoren auttamiseksi.  Nuorten työtakuu on suunnattu 16–25-vuotiaille työttömille nuo-
rille, jotka ovat ilmoittautuneet työvoimaviranomaisille ja olleet yhteen 90 kalenteripäivää 
työttöminä neljän kuukauden aikana. (AMS/PM & SFS 2007:813.)  
 
Norjassa on valtion budjetista 2013 myönnetty 30 miljoonaa Norjan kruunua nuorten yhteis-
kuntatakuulle (ungdomsgaranti), joka on kohdennettu kuntien työ- ja sosiaaliviranomaistoi-
mistoille. Määrärahalla on tarkoitus auttaa nuoria siirtymään NAV -toimiston asiakkuudesta 
joko koulutukseen tai työmarkkinoille entistä nopeammin eli kolmen kuukauden asemesta 
yhdessä kuukaudessa. (NAV.) 
 
Tanskassa on vuodesta 2009 on ollut voimassa uudet säädökset koskien alle 30-vuotiaita työt-
tömiä, joissa on painotettu erityisesti kouluttamattomien nuorten ohjausta joko koulutukseen 
tai työmarkkinoille. Viimeistään 13 viikon työttömyyden jälkeen nuorille on tarjottava ohja-

                                                        
 
 
2 Sanssi-kortti on työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä työllistämisseteli. Se voidaan myöntää alle 30-vuotiaalle 
vastavalmistuneelle nuorelle työnhakijalle, joka on rekisteröitynyt TE-toimistossa. Myös peruskoulun ja lukion 
suorittaneet nuoret ovat vastavalmistuneita, mutta heitä kannustetaan ensisijaisesti jatko-opintoihin. Alle 17-
vuotias ei voi saada korttia, koska alle 17-vuotias ei voi rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. 
Sanssi-kortti osoittaa työnantajalle,, että kyseisen nuoren palkkakustannuksiin voidaan myöntää palkkatukea. 
Palkkatuen saamiseksi työnantajan pitää tehdä hakemus palkkatuesta TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen suunni-
teltua työn aloittamista. 
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usta joko koulutukseen tai työharjoitteluun. Alle 20-vuotiaiden ohjaus alkaa jo neljän viikon 
kuluttua työttömäksi ilmoittautumisen jälkeen.(AMS.) 
 
Nuorten yhteiskuntatakuun taloudelliset vaikutukset ovat alkuvaihdeessa todennäköisesti 
melko vähäisiä. On syytä olettaa, että yhteiskuntatakuun myötä toimeentulotuen piiristä pois-
tuu ainakin osa joko opiskelemaan tai työelämään siirtyviä nuoria. Lukumääriä on kuitenkin 
mahdoton ennakoida. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna lienee kuitenkin mahdollista selvittää 
yhteiskuntatakuun vaikutuksia.   
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3 Yhteenveto 

Valtion vuoden 2013 talousarviossa ja siihen liittyvissä budjettilaeissa on useita erityisesti 
pienituloisia kotitalouksia ja niiden taloudellista asemaa keskeisesti koskevia päätöksiä. Hy-
väksytyt toimenpiteet vastaavat sisällöltään 2000-luvun alkupuolella (vuosina 2001, 2005 ja 
2006) toteutettuja niin kutsuttaja köyhyyspaketteja, vaikka talousarvion päätöksistä ei koottu 
erillistä toimenpidekokonaisuutta. Muutokset ovat linjassa viime vuosina pienituloisten vä-
himmäisturvaetuuksiin tehtyjen uudistusten kanssa. Järjestelmän uudistamisen tavoitteena 
ovat olleet toimeentuloturvan kannustavuuden ja tason kehittäminen.  
 
Kantavana periaatteena on ollut taloudellisten kannustimien lisääminen, jotta työn vastaanot-
taminen, aktiivitoimiin siirtyminen tai työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin osallistuminen 
olisi kannattavaa. Suurin osa muutoksista kohdistuu työttömän, etenkin pitkäaikaistyöttömän 
kannustin- ja byrokratialoukkujen lieventämiseen. Niin työttömyysturvan korotusosan kuin 
muutosturvalisäosan etuoikeuttaminen toimeentulotuessa, työmarkkinatuen tarveharkinnasta 
luopumisen puolisojen tulojen osalta, työllistämisrahakokeilun kuin asumistuen tarkistuslyk-
käyksen määräaikaisen pidennyksenkin tavoitteena on parantaa rahallisia kannustimia työhön 
ja aktiivitoimiin. Näistä merkittävimmät ovat tarveharkinnan poisto työmarkkinatuessa puoli-
son tulojen osalta (koskee arviolta vähintään 13 000), työttömyysturvan korotusosan etuoike-
uttaminen toimeentulotuessa (arviolta noin 13 000) ja työllistämisrahakokeilu (koskee arviolta 
5 000).  Näiden kolmen muutoksen arvioidaan lisäävän valtion menoja reilulla 41 miljoonalla 
eurolla.  
 
Viime vuosina on kiinnitetty huomioita myös vähimmäisturvan tasoon ja pienituloisten talou-
dellisen aseman parantamiseen. Edellä esitetyt kannustin- ja byrokratialoukkujen lieventämi-
seen kohdentuvat toimenpiteet parantavat työllistyneen tai aktiivitoimeen siirtyneen (pitkäai-
kais)työttömän taloudellista asemaa. Näiden ohella talousarvion aikaistettu KEL -
indeksikorotus, työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen puolison tulojen osalta, Yle-
vero ja kunnallisveron perusvähennyksen korotus vahvistavat pienituloisten ostovoimaa ja 
toimeentulon tasoa.  
 
Hyväksytyssä talousarviossa on myös päätöksiä, jotka heikentävät pienituloisten kotitalouksi-
en taloudellista asemaa. Arvolisäverokannan korotus yhdellä prosentilla heikentää suhteelli-
sesti enemmän pienituloisten kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja.  Arvonlisäveron koro-
tuksesta aiheutuvaa hintatason nousua pyritään kompensoimaan ylimääräisellä KEL -
indeksikorotuksella. Korotuksen arvioidaan vastaavan ehdotetun arvonlisäverokannan pro-
senttiyksikön korotuksen vaikutusta elinkustannusindeksiin. Vain vuoden 2013 voimassa ole-
va 0,7 prosentin korotus leikkautuu kuitenkin pois vuoden 2014 indeksikorotuksen yhteydes-
sä. Tässä valossa määräaikainen korotus ei palvele tavoitetta pienituloisten ostovoiman kehi-
tyksen tukemisesta.  
 
Lääke- ja matkakustannuskorvausjärjestelmän muutos heikentää niiden kotitalouksien käytet-
tävissä olevia tuloja, joilla on kyseisiä menoja. Mikäli lääkekustannusten määrä ylittää lääke-
katon, tuloja heikentävää vaikutusta ei ole, koska paljon lääkkeistä maksavien aseman paran-
tamiseksi vuotuinen omavastuuosuus ehdotetaan laskettavaksi. Niillä pienituloisilla kotitalo-
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uksilla, joilla lääkekustannukset jäävät alle vuosittaisen omavastuuosuuden, käytettävissä ole-
vat tulot pienenevät. Mikäli kotitalous on toimeentulotuen asiakkaana, käytettävissä olevat 
tulot eivät kuitenkaan pienene, koska vähäistä suuremmat terveydenhoitomenot korvataan 
pienillä poikkeuksilla täysimääräisesti toimeentulotuessa. Osa lääke- ja matkamenoista siirtyy 
toimeentulotukimenoihin. Lääke- ja matkakustannuskorvausjärjestelmään tehdyt heikennyk-
set saattavat tuoda uusia asiakkaita toimeentulotuen piiriin, minkä johdosta toimeentulotuen 
menot kasvavat. Niin ikään lapsilisän indeksikorotuksen jäädytys lisää toimeentulotuen kus-
tannuksia, sillä lapsilisän reaaliarvon heikkeneminen korvautuu toimeentulotuessa perusosien 
ollessa sidottuna indeksiin.  
 
Julkisen talouden kannalta euromääräisesti ja kotitalouksien lukumäärällä tarkasteltuna suu-
rimmat talousarvion muutokset koskevat lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämistä sekä kan-
saneläkeindeksiin sidottujen perusturvaetuuksien 0,7 prosentin aikaistetulla indeksikorotuk-
sella. Lapsilisien indeksijäädytyksen vaikutus lapsiperheiden toimeentuloon jää keskimäärin 
pieneksi, mutta suurilla lapsiperheillä lapsilisän ostovoiman heikkeneminen on jo huomatta-
vampaa.  
 
Merkittävin yksittäinen parannus yksittäisten kotitalouksien kohdalla on työmarkkinatuen 
puolison tarveharkinnan poistuminen, mikä on tärkeä periaatteellinen muutos järjestelmätasol-
la. Muutoin talousarvioesityksen muutokset ovat suhteellisen pieniä ja ne jatkavat viime vuo-
sien politiikkaa, jossa järjestelmään on tehty lähes vuosittain pieniä yksittäisiä korjausliikkeitä.   
Toimeentuloturvan muutosten ja niiden vaikutusten analyysi edellyttääkin pitkän aikavälin 
tarkastelua. Vain siten voidaan havainnollistaa mahdollinen järjestelmän rakenteellinen muu-
tos sekä arvioida paremmin muutosten vaikutuksia väestötasolla ja väestöryhmittäin.  
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