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STAKES

1. Johdanto
Laman ja nopean kasvun vuosien jälkeen ta-
lous- ja sosiaalipolitiikan suurimmaksi ongel-
maksi on jäänyt työttömyyden (ei kuitenkaan
työttömien) ”kova ydin” (ks. Vanhala 2003).
Kovaan ytimeen on luokiteltu pitkäaikaistyöt-
tömät tai muutoin työmarkkinoilta syrjäyty-
neet, joilla ei ole ainakaan lyhyellä aikavälillä
mahdollisuuksia työllistyä kokoaikaisesti avoi-
mille työmarkkinoille (esim. Sailas 2003; Työ-
ministeriö 2003). Henkilöt alentavat työllisyys-
astetta ja luovat hyvinvointivaltiolle kasvavia
menopaineita. Osmo Soininvaara luonnehti ti-
lannetta Helsingin Sanomissa helmikuussa
2003 seuraavasti: ”Aina tulee olemaan hitaita
ja nopeita ihmisiä, lahjakkaita ja vähemmän
lahjakkaita. Hyvässä yhteiskunnassa pitäisi olla
tehtävää heille kaikille. Nyt niin ei ole. Ylimää-
räinen taakka tekee tästä pirun kalliin järjestel-
män” (Rantanen 2003) . Yhdeksi ratkaisuksi
on tarjottu osa-aikaisia työsuhteita, keikkatöi-

tä tai muita pieniä ja epäsäännöllisiä tuloja.
Lähtökohtana on, että mikä tahansa työ asete-
taan työttömyyden edelle. Mutta miten sosiaa-
liturvajärjestelmä kannustaa hankkimaan epä-
tavanomaisia töitä1?

Suomessa kannustavuutta on perinteisesti
tarkasteltu niin sanottuilla kannustinloukkulas-
kelmilla, joita ovat laatineet sekä tutkijat että

* Kiitän arvokkaista kommenteista Mikko Kauttoa, Antti
Parpoa ja Pirjo Ylöstaloa sekä tilastomateriaalin toimitta-
misesta Pentti Lainetta, Vesa Ylöstä ja Pirjo Ylöstaloa.

1 Työsuhteiden luokittelun lähtökohtana käytetään usein
ns. normaalityösuhdetta, jollaiseksi on määritelty yhdelle
työnantajalle, kokoaikaisesti, työnantajan määräämissä ti-
loissa ja määräämättömäksi ajaksi solmitussa työsuhteessa
tehtävä työ (esim. Sutela ym. 2000). Epätyypillinen työ ei
täytä yhtä tai useampaa näistä kriteereistä. Epätyypillisillä
työsuhteilla viitataan usein osa-aikaisiin ja/tai määräaikai-
siin työsuhteisiin (ns. pätkätyöt). Seuraavassa tarkastellaan
työsuhteisen työn lisäksi palkkiopohjaisia töitä. Kysymys on
sellaisista työtilaisuuksista, jotka sallivat sovitellun työmark-
kinatuen maksamisen eli tulot eivät poista oikeutta työttö-
myysturvaan. Tämä tarkoittaa käytännössä matalapalkkaista
osa-aikaista työtä, alle kuukauden määräaikaisia työsuhtei-
ta tai tilapäisiä keikkatöitä (työsuhteessa tai palkkiopohjai-
sena). Vaikka tulot ovat matalat, ne saattavat muodostua
useasta eri lähteestä. Näihin työ- ja palkkiosuhteisiin viita-
taan termillä ”epätavanomaiset työt”.
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virkamiehet (esim. YM 2001; VNK 2001; Kur-
jenoja 2000; Parpo 2000; Niinivaara 1999; Au-
tio ja Kurjenoja 1998; VM 1994; Virén 1994).
Laskelmilla on kuvattu vero- ja tulonsiirtojär-
jestelmän toimintaa tilanteissa, joissa tulotto-
mat esimerkkiperheet alkavat saada työtuloja,
ja arvioitu näin nettotulojen muutoksia. Laman
jälkeen kannustinloukkuja purettiin lukuisin
lainsäädännöllisin muutoksin (esim. Kannus-
tinloukkutyöryhmän… 1996; Niinivaara 1999).
Tästä huolimatta esimerkiksi Kurjenojan (2000,
2001) mukaan kannustinloukut ovat yhä mer-
kittävä ongelma erityisesti nuorille lapsiperheil-
le. Samaan johtopäätökseen tulevat Kaukonen
ja Virén (2001), jotka kaipaavat analyysiä louk-
kujen syistä ja seurauksista eri väestöryhmissä.

Epätavanomaisten töiden kannustavuuden
näkökulmasta on olennaisinta tarkastella niin
sanottuja työttömyysloukkuja eli tilanteita, jois-
sa kotitalouksien ei laskelmien valossa kanna-
ta ottaa vastaan työtilaisuuksia. Loukut aiheu-
tuvat päällekkäisistä tulonsiirroista. Loukkulas-
kelmat kuvaavat kuitenkin puutteellisesti näi-
tä tilanteita. Laskelmissa tulonsiirrot muuttu-
vat automaattisesti ilman tukien hakemisen ja
myöntämisen kitkaa ja viipeitä. Käytännössä
nämä vaikuttavat tukien tasoon ja maksuaika-
tauluun. Loukkulaskelmien tulokset ilmoite-
taan kuukausituloina, vaikka ne todellisuudes-
sa operoivat pidempää aikaväliä koskevilla tu-
loilla. Todellisissa tilanteissa työtulot aiheutta-
vat jopa useita kuukausia kestävää vaihtelua tu-
kien tasossa.

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella
epätavanomaisen työn kannustavuutta hallin-
nollisen kitkan näkökulmasta. Pyrin kuvaa-
maan päällekkäisten sosiaalietuuksien hakemi-
seen ja myöntämiseen liittyvän kitkan ja viipei-
den vaikutusta työnteon kannustavuuteen.
Käytän mittarina todellisia kuukausituloja. On-

nistuessaan analyysi valaisee uudella tavalla nii-
tä olosuhteita, joissa työttömät tekevät epäta-
vanomaisten työtulojen hankkimista koskevia
päätöksiä.

Analyysin kohteena ovat tilanteet, joissa
yksi kotitalouden jäsen siirtyy epätavanomai-
seen työhön. Tulot jäävät niin pieniksi, ettei-
vät ne riitä poistamaan sosiaaliturvan tarvetta.
Aluksi tarkastelen päällekkäisyyden yleisyyttä,
tämän jälkeen etuuksien yhteensovittamisen
sääntöjä sekä kuukausitulojen vaihtelua esi-
merkkitapauksessa ja lopuksi esitän johtopää-
töksiä ja suosituksia.2. Päällekkäisyyden kitka
Artikkelin taustalla on Stakesin toimeentulotu-
kea koskevan haastattelututkimuksen yhtey-
dessä esiin noussut ongelma. Tutkimuksessa
selvitettiin sosiaalityöntekijöiden, etuuskäsitte-
lijöiden ja toimeentulotukiasiakkaiden näke-
myksiä muun muassa toimeentulotuen kannus-
tavuudesta. Haastateltavien mukaan etuuksien
päällekkäisyyden aiheuttama kitka estää useis-
sa tapauksissa työssäkäyntiä (Karjalainen et al.
2003). Tutkimuksen mukaan suurimpia ongel-
mia ovat etuuksien katkeaminen työtulojen
vuoksi, päätösten odotteleminen ja maksujen
viivästyminen. Työtulot saattavat aiheuttavat
myös sen, että työnteon alkuvaiheessa makse-
taan liian korkeita tukia. Takaisinperintä luo
epävarmuutta pienillä tuloilla eläville kotita-
louksille.

Myös toimeentulotuen saajat mainitsivat
samoista ongelmista. Epätavanomaista työtä te-
kevä toimeentulotukiasiakas kuvasi etuuksien
hakemista ”kauheaksi paperisodaksi”.

”Jos menee vaikka kuukaudeksi tai kahdek-
si (työhön), voi tulla asumistukeen kolmenkin
kuukauden viive. Se johtaa taloudelliseen ka-
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tastrofiin. Ei voi käydä työssä, jos ei ole säästö-
jä.” (asiakas)

Haastatteluissa tuli esille myös tilanteita,
joissa haastatellut olivat joutuneet odottamaan
etuuksia ja jääneet kokonaan ilman niitä sen
vuoksi, etteivät työnantajat olleet toimittaneet
heille palkkatodistuksia.

”Olisipa niin että veisin lapun ja saisin Ke-
lasta rahat seuraavana päivänä. Nyt saan tilin
kuukauden viimeisenä päivänä, ja minun on
odotettava kaksi viikkoa että saan palkkatodis-
tuksen. Olin kokonaan ilman rahaa, kun en saa-
nut tiliä enkä Kelalta rahaa.” (asiakas)

Haastattelujen viesti oli, että pienituloiset
joutuvat jo ennen työssäkäyntiä ponnistele-
maan eri tukien yhdistelemisessä, koska yksi
tukijärjestelmä ei takaa riittävää toimeentuloa.
Työhön siirtyminen vaarantaa entiset tuet. Toi-
meentulotuen saajat eivät halua, että voimassa
olevat tuet muuttuisivat, koska se tietäisi lisä-
työtä ja epävarmuutta tulotason säilymisestä.
Pienetkin muutokset etuuksissa johtavat siihen,
että äärimmäisen niukoilla käteisvaroilla elä-
vien ihmisten talous menee sekaisin.3. Loukkulaskelmien puutteet
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmää simuloivat mal-
lit kuvaavat, miten käytettävissä olevien tulo-
jen määrä ja rakenne muuttuvat palkkatulojen
lisääntyessä (Niinivaara 1999, 6–13; Kurjenoja
1998, 2000; Parpo 2001, 53–65). Lähtökohta-
na on köyhyysloukku. Palkkojen puuttuminen
tai niiden pienuus tai syyperusteisten etuuksien
matala taso pakottavat kotitalouksia turvaa-
maan toimeentulonsa tarveharkintaisten etuuk-
sien (työmarkkinatuen, asumistuen ja toimeen-
tulotuen) avulla. Päällekkäisten tarveharkin-
taisten etuuksien vuoksi kotitalouksien on erit-
täin vaikea parantaa taloudellista asemaansa

työtuloilla. Tämä pätee erityisesti tilanteisiin,
joissa tarjolla olevat lisäansiot ovat vähäisiä ei-
vätkä riitä poistamaan tarveharkintaisten
etuuksien tarvetta.

Loukkulaskelmien pohjana on tiettyjen ole-
tusten perusteella valitut esimerkkitapaukset.
Olennaista on se, mitä etuuksia otetaan mu-
kaan eli kuinka monen päällekkäisen tarvehar-
kinnan kohteeksi esimerkkitapauksien olete-
taan joutuvan. Kelan ja Stakesin yhteisessä ti-
lasto- ja tutkimushankkeessa on selvitetty toi-
meentulotuen, asumistuen ja työmarkkinatuen
päällekkäisyyttä. Marraskuussa 2000 toimeen-
tulotukea sai 113 304 kotitaloutta. Heistä 44
prosenttia sai lisäksi työmarkkinatukea ja 49
prosenttia asumistukea. Kaikkia kolmea etuut-
ta eli toimeentulotukea, työmarkkinatukea ja
asumistukea sai samanaikaisesti 35 prosenttia
toimeentulotukitalouksista (Parpo 2003). Kol-
men päällekkäisen tarveharkinnan piirissä oli
yhteensä lähes 60 000 henkilöä. Kysymys oli
siis marraskuun 2000 poikkileikkauksesta.
Koko vuoden aikana päällekkäisiä etuuksia
saavien määrä on huomattavasti korkeampi.

Pahimmillaan kotitalous on nelinkertaisen
tarveharkinnan kohteena. Työtulot pienentävät
työmarkkina-, asumis- ja toimeentulotukia ja
nostavat päivähoitomaksuja. Päivähoitomaksu-
ja koskevat oletukset ovat kuitenkin pulmalli-
sia (vrt. Hiilamo 2000, 2003). Ovatko työttö-
mien perheiden lapset päiväkodissa vai koto-
na työttömän puolison/puolisoiden hoidossa?
Kuinka monta tuntia päivässä työllistyneen
henkilön lapsen oletetaan olevan päivähoidos-
sa? Työ voi olla osa-aikaista, jolloin päivähoi-
don tarve on myös osa-aikaista ja maksut sen
myötä alhaisempia. Laskelmissa työttömyys-
loukku on saatu näyttämään suuremmalta sil-
lä, että on oletettu osa-aikaisenkin työntekijän
maksavan kokopäiväisestä päivähoidosta (Par-
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po 2001; Kurjenoja 2001; Kaukonen ja Virén
2001).

Kuten aikaisemmin on todettu esimerkki-
perhelaskelmien mukaan työttömyysloukkui-
hin voivat joutua lähinnä pienten lasten per-
heet. Empiirisiin aineistoihin perustuvat simu-
laatiot osoittavat kuitenkin, että kannustinlou-
kuissa on ennen muuta yksin asuvia ja yksin-
huoltajia (Parpo 2001). Tämä johtuu siitä, että
todellisuudessa lapsiperheiden tulot ovat mel-
ko korkealla tasolla. Näin ollen lapsiperheiden
tuloloukkuja voi pitää ainakin osittain esimerk-
kiperhelaskelmien synnyttämänä harhana. Li-
säksi on otettava huomioon, että perhepolitiik-
ka on tietoisesti – erityisesti kotihoidon tuen
avulla – vähentänyt työn teon kannustimia niis-
sä perheissä, joissa on alle kolmivuotiaita lap-
sia (vrt. Salmi 2001).

Toinen kiistanalainen oletus koskee asumis-
kustannuksia, joilla on huomattava vaikutus
loukkulaskelmien tuloksiin (ks. Kaukonen ja
Virén 2001). Toimeentulotuesta voidaan mak-
saa ne kohtuulliset asumiskulut, jotka jäävät
toimeentulotuen saajan maksettavaksi asumis-
tuen jälkeen. Kotitaloudella on kuitenkin seit-
semän prosentin omavastuu asumiskuluista.
Mitä korkeammat pienituloisen kotitalouden
asumiskustannukset ovat, sitä suurempi osa
niistä katetaan toimeentulotuella ja sitä enem-
män vaaditaan tuloja ennen kuin toimeentulo-
tuen tarve poistuu ja kotitalous pääsee kannus-
tinloukusta. Loukkujen suuruutta ja niistä kär-
sivien määrää voidaankin kasvattaa olettamal-
la asumiskustannukset suuriksi.

Loukkuongelman vakavuuteen vaikuttaa
myös se, miten tuloloukku määritellään. Kysy-
mys on siitä, mille tasolle asetetaan vaatimus
nettotulojen absoluuttisesta tai suhteellisesta
kasvusta (efektiivinen marginaaliveroprosent-
ti), kun työtulojen oletetaan kasvavan tietyllä

määrällä. Mitä suuremmaksi vaatimus asete-
taan, sitä enemmän kannustinloukkuja on. Pul-
mana on kuitenkin se, ettei nettotuloissa oteta
huomioon esimerkiksi sitä, kuinka paljon työ-
tulot parantavat ansiosidonnaista sosiaaliturvaa
tai parantavat asemaa työmarkkinoilla (Hiila-
mo 2003).

Loukkulaskelmien suurin puute on kuiten-
kin siinä, että niiden pohjana olevat mallit si-
muloivat sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta,
mutta eivät sitä, miten esimerkkiperheiden tu-
lot välittömästi muuttuvat. Kysymys on kotita-
louksien työmarkkinakäyttäytymistä koskevis-
ta oletuksista. Kuinka paljon työhön siirtymis-
tä koskevaan päätöksentekoon vaikuttaa se,
mikä on työssäkäynnin pitkän aikavälin vaiku-
tus ja kuinka paljon se, miten ja millaisten toi-
mien jälkeen kotitalouden tulot muuttuvat lä-
hiviikkoina tai -kuukausina?

Empiiriset havainnot eivät ole vahvistaneet
kannustinloukkulaskelmien tuloksia: monet
käyvät työssä tai hakevat töitä vaikka se ei ole
kannustavaa (esim. Forssén ja Hakovirta 1998;
Pedersen ja Smith 2001; Holm ja Kyyrä 1997,
ks. myös Virjo ja Aho 2001) eikä työhalutto-
muus ole merkittävä työttömyyden selittäjä
(Martikainen 2003). Yksi mahdollinen selitys
teorian ja empirian ristiriitaan voi liittyä edellä
kuvattuun päällekkäisten sosiaalietuuksien ai-
heuttamaan kitkaan.

Seuraavassa selvitetään esimerkkien avulla

a) miten työtulojen ilmaantuminen vaikuttaa
kolmea päällekkäistä sosiaalietuutta saavan
kotitalouden kuukausittaisiin tuloihin ja

b) mitä on näiden muutosten suhde kannustin-
laskelmien tuloksiin.
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4. Tarveharkinnan suorittaminen
Tarveharkinta tarkoittaa menettelyä, jossa sel-
vitetään hakijan oikeus etuuteen. Hakijan on
tällöin selvitettävä tilanteensa ja olosuhteensa
yksityiskohtaisesti viranomaiselle. Hakija saat-
taa kokea menettelyn nöyryyttäväksi, ja viran-
omaiselta se vaatii valvontaa ja kontrollia (esim.
Mäntysaari 1991). Harkinta suoritetaan joko
kirjallisesti tai henkilökohtaisesti jätettävien
hakemusten perusteella. Mikäli olosuhteissa
tapahtuu muutos – esimerkiksi työtulojen il-
maantuminen – etuuden saaja on velvollinen
ilmoittamaan tästä viranomaiselle. Ilmoitus
johtaa yleensä etuuden tarkistamiseen.

Kotitalouden kuukausitulojen muutoksen
vaikuttaa se, millaiset hallinnolliset säännöt ja
käytännöt ohjaavat tarveharkintaa. Olennaisia
tekijöitä ovat hakemusmenettelyt, hakemusten
käsittelyajat, tukien maksupäivät, palautus- ja
perintäkäytännöt sekä se, millaiset olosuhtei-
den muutokset synnyttävät ilmoitusvelvollisuu-
den eli pakottavat hakijan hakemaan uuden
päätöksen. Nämä tekijät vaikuttavat siihen,
kuinka nopeasti ja joustavasti etuudet reagoi-
vat muuttuneisiin olosuhteisiin. Tarveharkin-
nan säännöissä ja menettelyissä on suuria ero-
ja etuusjärjestelmien välillä.4.1 Työmarkkinatuki
Kela maksaa työmarkkinatukea ensi kertaa työ-
markkinoille tuleville sekä niille, jotka ovat
menettäneet oikeuden ansiosidonnaiseen työt-
tömyyspäivärahaan. Työmarkkinatukea voi-
daan maksaa päällekkäin työtulojen kanssa niin
sanottuna soviteltuna tukena. Edellytyksenä
on, ettei työaika ylittää 75 prosenttia alalla so-
vellettavasta kokoaikaisen työntekijän enim-
mäistyöajasta. Työaikaa seurataan neljän pe-

räkkäisen kalenteriviikon tai kuukauden jak-
soissa.

Kelalle tuottavat ongelmia ne tapaukset,
joissa henkilöillä ei ole säännöllistä työaikaa.
Esimerkiksi provisiopalkkaiset työnhakijat ei-
vät usein saa soviteltua työttömyyspäivärahaa,
koska he eivät pysty osoittamaan työajan osa-
aikaisuutta. Näissä tapauksissa kannustimet
hankkia pieniä provisiotuloja ovat erittäin hei-
kot.

Vuoteen 1997 asti työttömät saattoivat an-
saita enintään 750 markkaa ilman, että työttö-
myyspäiväraha pieneni. Ylittävä osa vähensi
työttömyysetuutta 80 prosentilla. Tuolloin laki
suosi niitä, joiden tulot jäivät vähäisiksi. Keik-
katöissä palkaksi saatettiin sopia juuri 750
markkaa, jolloin työmarkkinatukea ei täytynyt
tarkistaa. Vuoden 1997 alusta työttömät eivät
ole voineet ansaita mitään ilman päivärahan
heikentymistä.2 Toisin sanoen päivärahan so-
vittelu alkaa heti, kun työtön alkaa saada työ-
tuloja. Harkinta on kuitenkin aikaisempaa lie-
vempi: puolet tuloista vähennetään työttömyys-

2 Eläkelajista riippuen eläkkeen saajat voivat saada ansio-
tuloja ilman eläkkeen pienentymistä. Täydellä työkyvyttö-
myyseläkkeellä oleva henkilö voi ansaita enintään 40 pro-
senttia ennen eläkkeelle siirtymistä olleista ansioista. Osa-
työkyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita 60 prosenttia aikai-
semmista ansioista. Yksilöllisellä varhaiseläkkeellä voi an-
saita 224 euroa kuukaudessa ilman että ansiot vaikuttavat
eläkkeeseen. Jos ansiot ylittävät 224 euroa kuukaudessa
mutta jäävät alle 3/5:aan entisistä ansioista, eläke puolite-
taan. Jos ansiot ylittävät 3/5:aa entisistä ansioista eläkkeen
maksaminen keskeytetään. Työttömyyseläkkeellä oleva voi
ansaita eläkkeen ohella 448 euroa kuukaudessa ilman että
ansiot vaikuttavat eläkkeen suuruuteen. Työttömyyseläket-
tä ei makseta niiltä kuukausilta joilta ansioraja ylittyy. Osa-
aikaeläke on tarkoitettu työssäkäyvälle henkilölle, jonka
osa-aikatyön ansiot ovat 35–70 prosenttia kokoaikatyön
ansioista ja vähintään 224 euroa kuukaudessa. Vanhuus-
eläkkeen- ja varhennetun vanhuuseläkkeensaajan ansiotyö
ei vaikuta maksettavaan eläkkeeseen.
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etuudesta.3 Soviteltua työmarkkinatukea voi-
daan maksaa enintään 36 kuukauden ajalta.

Kannustavuuden kannalta on tärkeää huo-
mata, että työmarkkinatukeen sisältyy kaksin-
kertainen tarveharkinta. Parisuhteessa puoli-
son työtulot voivat pienentää myös toisen puo-
lison työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki al-
kaa pienentyä, kun lapsettoman parin yhteen-
lasketut tulot ylittävät 848 euroa kuukaudes-
sa. Hallitusohjelman mukaan tätä tarveharkin-
taa lievennetään tulevaisuudessa.

Työmarkkinatukea haetaan jälkikäteen
yleensä kuukauden jaksoissa. Hakemuksessa
on ilmoitettava työssäkäyntitiedot erikseen jo-
kaiselta päivältä. Työtuloja saanut hakija on
velvollinen liittämään palkkatodistuksen seu-
raavaan tukihakemukseen. Palkka maksetaan
harvoin samaan aikaan, kun on kulunut kuu-
kausi edellisen työmarkkinatuen myöntämises-
tä. Tällöin syntyy automaattinen viive työmark-
kinatuen maksamisessa. Hakemuksen käsitte-
ly ja tuen maksaminen keskeytyy kunnes palk-
katodistus toimitetaan. Maksu voi ajoittua mil-
le tahansa arkipäivälle.

Vuoden 2003 alusta voimaan tullut työttö-
myysturvalaki antaa tietyin ehdoin mahdolli-
suuden maksaa osan sovitellusta päivärahasta
ennakkona työntekijän antamien tietojen pe-
rusteella. Lakiesityksen perusteluissa mainittiin
sovittelussa esiintyvien maksuviipeiden kieltei-
set kannustinvaikutukset (HE 115/2002).

Joissakin tapauksissa työntekijä voi joutua
odottamaan palkkatodistusta pitkään tai jäädä
kokonaan ilman sitä. Syynä voi olla työnanta-
jan haluttomuus tai se, että epäsäännöllisessä
ja keikkaluontoisessa työssä saattaa olla hanka-
laa määritellä työpäiviä. Mikäli työjaksot ovat
hyvin lyhyitä – esimerkiksi päivän tai parin pi-
tuisia – työnantajat eivät mielellään toimita to-
distuksia erikseen jokaiselta jaksolta. Tämä
saattaa edelleen hidastaa sovitellun päivärahan
maksua.4.2 Yleinen asumistuki
Kela huolehtii työmarkkinatuen lisäksi myös
yleisestä asumistuesta. Tulot vaikuttavat asu-
mistuen omavastuuseen: mitä suuremmat tulot,
sen korkeampi omavastuu. Tuloportaat mää-
räävät sen, miten paljon lisätulot nostavat asu-
miskustannusten omavastuuta ja sitä myötä
pienentävät tukea. Ympäristöministeriö vahvis-
taa vuosittain tuloportaat eri kuntaryhmille.

Asumistuen keskimääräinen progressio
vaihtelee ruokakunnan koon ja tulotason mu-
kaan 31–33 prosentissa.4 Luvuissa ei ole mu-
kana verotuksen vaikutusta. Tämä merkitsee
sitä, että pienituloisten efektiivinen marginaa-
liveroaste nousee yksin asumistuen vaikutuk-
sesta lähes 60 prosenttiin.

3 Lakimuutos lisäsi huomattavasti työmarkkinatuen ja pe-
ruspäivärahan soviteltujen tukien maksua. Kelan tietojen
mukaan tarkastelujaksoa kohden maksukertoja oli vuonna
1996 yhteensä 132 109 ja seuraavana vuonna peräti
210 459. Nousu aiheutui paitsi alle 750 markan tulojen so-
vittelusta myös siitä, että soveltua tukea maksettiin aikai-
sempaa suuremmilla tuloilla. Alle 750 markan tuloja sovi-
teltiin vuonna 1997 yhteensä 48 161 maksukerrassa.

4 Asumistuen progressiota voidaan arvioida suhteuttamal-
la tuloluokkaväli (15 euroa) perusomavastuuosuuden muu-
tokseen. Suhdeluku on vielä kerrottava 80 prosentilla, kos-
ka tuen taso on 80 prosenttia asumiskuluista perusomavas-
tuun vähentämisen jälkeen. Näin laskettu keskimääräinen
progressio vaihtelee 31 ja 33 prosentin välillä perhekoosta
riippuen (1–6 hengen ruokakunnat, yhden hengen ruoka-
kunnissa vaihteluväli 16–69 prosenttia, kahden hengen ruo-
kakunnissa 27–37 prosenttia ja muissa ruokakunnissa 21–
69 prosenttia).
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Kela tarkistaa hakijan tulot, kun se myöntää
asumistukea ensimmäisen kerran. Tämän jäl-
keen tukea tarkistetaan aina, kun on kulunut
vuosi tuen myöntämisestä tai tuen edellisestä
tarkistuksesta. Tarkistusten välillä tukea mak-
setaan edellisessä hakemuksessa annettujen tie-
tojen perusteella. Asumistuki voi muuttua
myös vuositarkastusten välillä, jos hakijan olo-
suhteissa – esimerkiksi tuloissa – tapahtuu jo-
kin asumistukilaissa määritelty muutos. Tulo-
jen vaihdellessa koko vuodelle lasketaan niin
sanottu keskiarvotulo, missä tulot on määritelty
eri kuukausille, laskettu yhteen ja jaettu kah-
dellatoista.

Hieman yllättäen asumistuen tarkistusme-
nettelyä on viime vuosina kiristetty samaan ai-
kaan, kun muita työnteon kannustimia on pa-
rannettu (Hiilamo ja Haapola 2003). Vuonna
1995 asumistukitoimikunta ehdotti, että ”että
asumistuen tarkistuksen aiheuttavia tulon muu-
toksen rajoja alennetaan tulojen noustessa ny-
kyisin sovellettavasta 5 000 markasta 2 000
markkaan kuukaudessa” (KM 1995:1, 129).
Tuolloin arvioitiin, että työttömyyden kasvun
pysähtymisen ja mahdollisen perheiden talou-
dellisen aseman kohenemisen lisäisi tilanteita,
joissa tuen tarkistaminen pienentää tuen mää-
rää. Toukokuussa 1995 toteutetulla tarkistus-
rajan alentamisella rahoitettiinkin asumistu-
keen samanaikaisesti tehtyjä parannuksia.

Joulukuussa 2000 asumistuen tarkistuskyn-
nystä muutettiin jälleen. Lakiesityksen perus-
teluissa aikaisempaa tarkistuskynnystä pidettiin
varsin korkeana, jolloin tuensaaja on ”voinut
saada useita kuukausia tuloihinsa nähden liian
pientä tai suurta tukea” (HE 55/2000). Perus-
teluissa viitattiin tapauksiin, joissa tukea ei ole
voitu tarkistaa tulojen laskemisen vuoksi. Täl-
löin hakija saattoi joutua turvautumaan tilapäi-
sesti toimeentulotukeen. Lakiesityksen perus-

teluiden mukaan tulorajan laskeminen ”koh-
dentaa tuen nykyistä oikeudenmukaisemmin ja
paremmin tuen tarpeen mukaan”. Tarkistusra-
ja asetettiin 1 000 markkaan kuukaudessa. Tar-
kistamistilanteiden arvioitiin lisääntyvän 10 000
tapauksessa vuodessa ja tuen menojen pienen-
tyvän noin neljällä miljoonalla markalla vuo-
dessa. Vuoden 2002 alusta tarkistusraja on ol-
lut 160 euroa.5

Asumistuki maksetaan kuukauden ensim-
mäisenä arkipäivänä. Kelan määräysten mu-
kaan tukea tarkistetaan ilmoitusta seuraavan
kuukauden alusta. Jos esimerkiksi uusi työsuh-
de on alkanut kuukauden viimeisenä päivänä
tai palkkioita on alettu maksaa tuolloin, asu-
mistuki lasketaan uusien tulojen mukaisena
heti seuraavasta päivästä alkaen. Liikaa mak-
settu tuki peritään takaisin.

Uuden hakemuksen käsittelyajat ovat haki-
joiden taloudellisten olosuhteiden näkökul-
masta erittäin tärkeä tekijä. Uudet työtulot
alentavat asumistuen tasoa, jolloin tukea mak-
setaan työssäkäynnin alkuvaiheessa liian kor-
keana. Mitä pidempään käsittely kestää, sitä
suuremmaksi muodostuu palautettavaksi vaa-
dittava summa.4.3 Toimeentulotuki
Kela ei huolehti toimeentulotuesta, vaan se on
kuntien sosiaalitoimen vastuulla.6 Toimeentu-

5 Asumistuen yhteensovitustyöryhmä tarkasteli eri sosiaa-
lietuuksia ensi- ja viimesijaisen turvan yhteensovituksen ja
kannustavuuden näkökulmasta (YM 2001). Työryhmä tut-
ki asumistuen korotusta alimmilla tulotasoilla, mutta ei poh-
tinut asumistuen tarkistusrajoihin liittyviä ongelmia.

6 Vuosina 1995–1996 kokeiltiin 34 kunnassa toimeentulo-
tuen siirtämistä Kelalle. Loppuarvio oli myönteinen (STM
1997), mutta kokeilua ei jatkettu.



301

H e i k k i  H i i l a m o

lotuki muistuttaa työmarkkinatukea siinä, että
vähäinenkin tulojen muutos johtaa tuen tarkis-
tamiseen. Tämä on seurausta toimeentulotuen
luonteesta viimesijaisena etuutena: jos tukeen
oikeuttavat menot ovat suuremmat kuin käy-
tettävissä olevat tulot, kunnan sosiaalitoimisto
maksaa erotuksen toimeentulotukena. Tarve-
harkinta on erittäin tarkka; tuen saaminen edel-
lyttää muun muassa tiliotteiden toimittamista.

Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon
muun muassa vähäisiksi katsottavia avustuksia
ja ansiotuloja (toimeentulolaki 11 pykälä). Sää-
döksen tarkoituksena on periaatteessa edistää
hakijan omatoimista elatuksen hankkimista.
Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia voi
kuitenkin tulkita siten, ettei pykälää ole tarkoi-
tettu kannustamaan varsinaiseen työnhakuun
(STM 2001). Suosituksessa mainitaan vain kol-
me tuloerää, joita ei ole syytä laskea tuloksi.
Näitä ovat Saksan kertasuorituksena maksa-
maan korvaus natsivallan aikana pakkotyössä
olleille, eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille
rintamasotilaille maksettava rintama-avustus
sekä äidinmaidon luovutuksesta saatava tulo.

Edellä kuvattua pykälää on täydennetty vä-
liaikaisesti voimassa olevalla muutoksella. Sen
perusteella työtuloista jätetään ottamatta huo-
mioon vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enin-
tään 100 euroa kotitaloutta kohden (ns. etuoi-
keutettu tulo). Lain tarkoituksena on kannus-
taa toimeentulotuen saajia hankkimaan pieniä
lisätuloja. Juuri tämän lakimuutoksen arvioin-
titutkimuksen yhteydessä kävi ilmi, että tukien
päällekkäisyyteen liittyvä kitka estää lain tavoit-
teen toteutumista (Karjalainen ym. 2003).

Toimeentulotuki myönnetään kuukaudek-
si tai pidemmäksi aikaa, ja se pohjautuu hake-
musaikana vallinneisiin olosuhteisiin. Pieniä
työtuloja hankkiva toimeentulotuen saaja on –
tuttua kielikuvaa käyttäen – kuin varis terva-

tulla katolla: työtulot pienentävät toimeentulo-
tuen tarvetta, mutta samaan aikaan työtulojen
aiheuttama työmarkkinatuen ja asumistuen
pienentyminen lisäävät sitä. Pulmana on se,
että kaksi jälkimmäistä tekijää vaikuttavat vii-
peellä. Toimeentulotukea myönnetään muiden
työmarkkina- ja asumistuen viivästymisen
vuoksi. Normaali käytäntö on se, että asiakkai-
den on maksettava takaisin se osa toimeentu-
lotuesta, joka on myönnetty muiden etuuksien
viivästymisen vuoksi.

Sekä asiakkaiden että viranomaisten nä-
kökulmasta byrokratiaa lisää se, että tukia on
haettava eri paikoista, eikä tiedonkulku eri vi-
ranomaisten välillä ole kitkatonta.4.4 Tarkistusajat
Kela tilastoi työttömyysturvan peruspäivärahan
ja työmarkkinatuen sekä yleisen asumistuen
tarkistushakemusten käsittelyaikoja (Tauluk-
ko 1).7 Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan
tarkistukset käsitellään ripeästi. Vuonna 2002
keskimääräinen läpimenoaika koko maassa oli
2,6 päivää. Käsittelyajat eivät poikenneet olen-
naisesti pääkaupunkiseudulla, missä epätavan-
omaisia töitä ja niihin liittyviä tarkistuksia voi
olettaa olevan muuta maata enemmän.

Sen sijaan yleisen asumistuen tarkistaminen
näyttää tuottavan ongelmia koko maassa, eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla, missä keskimää-
räiset tarkistusajat ovat selvästi muuta maata
pidempiä. Tarkastukset pitävät sisällään tuen
välitarkastukset (syynä voi olla tulojen muut-
tumisen lisäksi muun muassa asunnon vaihto
tai ruokakunnan jäsenten lukumäärän muu-

7 Läpimenoaika tarkoittaa juoksevaa aikaa, joka alkaa ha-
kemuksen saapumisesta Kelaan ja päättyy ratkaisin tekopäi-
vään. Postituksen vaatimaa aikaa ei oteta huomioon.
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tos). Tuloja koskevilla tarkistuksilla lienee kui-
tenkin huomattava osuus kaikista välitarkistuk-
sista. Kun tarkistusrajaa laskettiin 2 000 mar-
kasta 1 000 markkaan joulukuussa 2 000, väli-
tarkistusten määrä kasvoi seuraavana vuonna
peräti 58,8 prosentilla. Samalla käsittely viiväs-
tyi.

Hakemusten pitkiä käsittelyaikoja pidetään
ongelmana myös hallinnossa. Kela ilmoitti tou-
kokuussa 2003 pyrkivänsä lyhentämään hake-
musten käsittelyaikoja vuoden 2003 aikana
(Kelan Sanomat 2003). Yleisen asumistuen ha-
kemusten käsittelyaika pyritään lyhentämään
21 päivään (kaikkien hakemusten, sis. myös
uudet hakemukset käsittelyaika huhtikuusta
2002 huhtikuuhun 2003 oli 25,3 päivää).

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotu-
kiasiat on käsiteltävä kunnissa viivytyksettä.
Lakiin ei ole kuitenkaan kirjattu mitään aika-
rajaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuosien
2000–2003 tavoite- ja toimintaohjelman suosi-
tuksen mukaan toimeentulotukiasiat olisi otet-
tava käsittelyyn viikon kuluessa tuen tarpeen
ilmoittamisesta (EOAK 1953/2002). Käytäntö
ei kuitenkaan vastaa tavoitetta kaikilta osin.
Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi maalis-
kuussa 2003 valituksen, joka koski Espoon toi-
meentulotukihakemusten käsittelyaikaa. Selvi-
tyksen mukaan hakemusten käsittely kesti – lä-
hinnä työruuhkan vuoksi – keskimäärin 7–8
viikkoa. Oikeusasiamies piti aikaa kohtuutto-
man pitkänä ottaen huomioon tuen luonne vii-

Taulukko 1. Työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen sekä yleisen asumistuen
tarkistushakemusten läpimenoajat 2000–2002.

Peruspäiväraha- ja työmarkkinatuki- Yleisen asumistuen välitarkistukset
hakemusten tarkistukset

Keskimääräinen Lukumäärä Keskimääräinen Lukumäärä
käsittelyaika käsittelyaika

Koko maa
2000 2.5 465 515 16.3 180 050
2001 2.6 430 521 23.5 127 085
2002 2.6 438 078 20.3 120 072

Espoo
2000 2.1 119 719 26.0 112 453
2001 2.7 118 657 50.2 113 580
2002 2.5 119 586 29.8 113 962

Vantaa
2000 3.2 110 131 20.2 113 099
2001 3.2 119 453 27.6 114 418
2002 3.1 119 668 22.8 114 186

Helsinki
2000 3.2 137 838 19.0 119 693
2001 3.3 134 162 30.1 113 078
2002 3.3 136 059 24.5 112 776

Lähde: Kela 2003.
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mesijaisena toimeentulon turvaavana etuutena.
Aikaisemmassa päätöksessä oikeusasiamies piti
1,5 kuukauden käsittelyaikaa liian pitkänä
(EOAK 1314/2001).5. Todellisten kuukausitulojenmuutokset
Tarkastelen seuraavassa kahden huoltajan ja
kahden 10–15-vuotiaan lapsen kotitaloutta,
jonka tulot muodostuvat kahden henkilön työ-
markkinatuesta, asumistuesta ja toimeentulotu-
esta. Perhe asuu 90 neliön vuokra-asunnosta,
ja maksaa siitä Helsingin kaupungin vuokra-
asuntojen keskimäistä neliövuokraa vuodelta
2002 (668 euroa/kk, myöhemmin ”perustaso”)
(Helsingin… 2003).

Aluksi laadin perinteisen kannustinlaskel-
man. Kuvio 1 kertoo, että esimerkkikotitalou-
den nettotulot nousevat – alentuneista sosiaa-

lietuuksista huolimatta – työtulojen lisääntyes-
sä nollasta 600 euroon kuukaudessa. Tällä
alueella vaikuttaa edellä kuvattu toimeentulo-
tuen lakimuutos, jonka seurauksena (vähin-
tään) 20 prosenttia työtuloista jätetään ottamat-
ta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä.
Kannustinloukku alkaa, kun lain määrittelemä
100 euroa etuoikeutettua tuloa tulee täyteen.
Loukku jatkuu perustapauksessa 800 euroon.
Mikäli nostan vuokraa 20 prosentilla, kotita-
louden oikeus toimeentulotukeen säilyy pitem-
pään ja loukku ulottuu 900 euroon tai 40 pro-
senttia korkeammalla vuokralla 1 000 euroon.
Näillä tuloväleillä työtulojen lisäys ei nosta lain-
kaan nettotuloja.

Kuvatussa esimerkissä nettotulojen lisäys ei
ole kovin suuri. Kun asumistuen tarkistusraja
(160 euroa) ylitetään, marginaalivero nousee
noin 86 prosenttiin. Toisaalta on otettava huo-
mioon, että  ansiotulot  luovat  ainakin  osit-

Kuvio 1. Työtulojen laskennallinen vaikutus nettotuloihin nelihenkisessä perheessä.
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tain oikeuden ansiosidonnaiseen sosiaalitur-
vaan (ks. Hiilamo 2003). Näin ollen voidaan
väittää, että työssäkäynti on kannattavaa. Ky-
seessä on kuitenkin laskennallinen lopputulos,
ei se miten tulot todellisuudessa muuttuvat.
Kuva tilanteiden kannustavuudesta muuttuu,
kun tarkastelen kuukausitulojen todellisia
muutoksia.

Oletetaan, että työsuhde tai palkkioiden
maksaminen alkaa kalenterikuukauden ensim-
mäisenä päivänä. Työssäkäynnin alkamisesta
huolimatta molemmat puolisot saavat edelleen
täysimääräistä työmarkkinatukea. Samaan ai-
kaan kotitalous saa asumis- ja toimeentulotu-
kia, joissa ei ole otettu huomioon työtuloja.8

Näistä syistä työtulot lisäävät välittömästi ko-
titalouden käytettävissä olevia tuloja huomat-
tavalla määrällä. Toisin sanoen työssäkäynti on
välittömästi erittäin kannustavaa.

Oletetaan edelleen, että työssä käynyt puo-
liso saa palkkatodistuksen heti ensimmäisen
työkuukauden lopussa. Sen avulla hän tekee
asumistuen muutosilmoituksen ja ilmoittaa so-
siaalitoimistolle työtuloista. Oletetaan myös,
että toimeentulotuen tarkistaminen tapahtuu
toimenpidesuosituksen mukaisesti eli viikon
kuluessa. Sosiaalitoimisto ei peri takaisin edel-
lisessä kuussa liikaa maksettua toimeentulotu-
kea, mutta tuki alenee nyt työssäkäyntiä vastaa-
valle tasolle.

Työmarkkinatuki viivästyy kahdesta eri
syystä. Kyse on siitä, ettei työntekijä voi täyt-

tää uutta työmarkkinatukihakemusta ennen
palkkatodistuksen saamista. Viivästyksen kes-
to riippuu myös työmarkkinatuen aikaisem-
masta maksupäivästä ja hakemuksen täyttöajas-
ta. Lisäksi tulee uuden hakemuksen käsittely-
aika. Kohtuullinen oletus on, että työmarkki-
natuen saaminen viivästyy kahdesta viikosta
kuukauteen. Seuraavassa oletetaan kuitenkin,
että tuen maksu tapahtuu edelleen saman kuu-
kauden aikana.

Asumistuen tarkistukseen vaikuttavaa paitsi
palkkatodistuksen saaminen myös tarkistusha-
kemuksen laatimis- ja käsittelyajat. Kelan il-
moittamien keskimääräisten käsittelyaikojen
perusteella voidaan olettaa, että liian suurta
asumistukea maksetaan muutoksentekokuu-
kautena ja kahtena seuraavana kuukautena.
Vaikka muutoshakemus ratkaistaisiinkin aikai-
semmin, tuen maksu siirtyy seuraavan kuukau-
den ensimmäiseen arkipäivään.

Työtulojen päättymisen jälkeen työntekijä
tekee uuden ilmoituksen Kelalle ja sosiaalitoi-
mistolle. Toimeentulotuki nousee välittömäs-
ti, mutta sen määrässä ei voida ottaa huomioon
alentunutta asumistukea. Tämä johtuu siitä,
että asumistukea on maksettu työssäkäyntiä
edeltävän tason mukaisesti. Työssäkäynti alen-
taa asumistukea vasta kolmen kuukauden ku-
luttua sen alkamisesta. Liikaa maksettu asumis-
tuki peritään takaisin tarkistuksen tekemisen
yhteydessä.

Edellä sanotun perusteella voidaan olettaa
nettotulojen nousevan ensimmäisen työkuu-
kauden aikana, kun työmarkkinatukea, asumis-
tukea ja toimeentulotukea maksetaan työtulois-
ta huolimatta työttömyysajan tasolla. Tämän
jälkeen työmarkkinatuki ja toimeentulotuki las-
kevat, mutta asumistuki säilyy vielä jonkin ai-
kaa työssäkäyntiä edeltäneellä tasolla. Työtulo-
jen loppumisen jälkeen toimeentulotuki nou-

8 Muiden kannustinlaskelmien tapaan näissä laskelmissa ei
ole otettu huomioon niin sanotun keskiarvotulon käyttämis-
tä asumistuen laskemisessa. Oletuksena on se, ettei työhön
siirtyvä henkilö tiedä, kuinka pitkään työtä jatkuu. Mikäli
oletetaan työhön siirtyvän henkilön tietävän etukäteen työs-
säolon keston, menettely liioittelee hieman asumistuen
poukkoilua. Jälkimmäisessäkin tapauksessa saatetaan jou-
tua suorittamaan oikaisuja ja tarkistuksia.
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see, mutta työmarkkinatukea maksetaan sovi-
teltuna vielä kuukauden ajan.

Asumistuki luo vielä pitkään epäsäännölli-
syyttä kotitalouden käytettävissä oleviin tuloi-
hin. Ensimmäisessä tarkistuksessa asumistuki
alenee tilapäisesti tuntuvasti, kun siitä vähen-
netään edellisten kuukausien liikasuoritukset.
Seuraavassa kuussa tuki on oikealla tasolla,
mikäli työtulot säilyvät alkuperäisellä tasolla.
Mikäli tulot ovat kuitenkin poistuneet, asumis-
tuki on liian alhainen. Tässä tapauksessa asu-
mistuki nousee kolmen kuukauden kuluttua
tilapäisesti, kun sitä maksetaan työttömyyden
aikaisella tasolla ja sen lisäksi hyvitetään kah-
den edelliskuukauden alisuoritukset. Mikäli
työssäkäynti kestää kuukauden, kaikki tuet
asettuvat aikaisemmalle tasolleen vasta neljän-
tenä työssäkäynnin päättymisen jälkeisenä kuu-
kautena.

Kuvioissa 2–4 on kuvattu nettotulojen muutos-
ta tilanteessa, jossa esimerkkiperheen toinen
puoliso siirtyy työmarkkinatuelta osapäiväiseen
työhön (vuokra perustasolla). Esimerkit on las-
kettu yhden (kuvio 2), kahden (kuvio 3) ja kol-
men kuukauden (kuvio 4) työssäkäynnin kes-
ton mukaan. Nettotuloja laskettaessa on otet-
tu huomioon kunakin kuukautena maksettava
työmarkkinatuki ja työtulot sekä niistä makse-
tut verot ja lisäksi verottomina etuuksina asu-
mistuki, toimeentulotuki ja lapsilisät.

Kuviot antavat suoraviivaisia kannustinlas-
kelmia ristiriitaisemman kuvan käytettävissä
olevien tulojen muutoksista. Kaikissa esimerk-
kitapauksissa tulot nousevat huomattavasti en-
simmäisenä työkuukautena. Nousu on sitä suu-
rempi, mitä enemmän työstä maksetaan. Työ-
tulot nostavat nettotuloja – tai pitävät ne aina-
kin ennallaan – myös seuraavina kuukausina,

Kuvio 2. Kuukauden työssäkäynnin vaikutus nettotuloihin kahdeksan kuukauden aikana eri työtulojen tasoilla.
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Kuvio 3. Kahden kuukauden työssäkäynnin vaikutus nettotuloihin kahdeksan kuukauden aikana eri työtulojen tasoilla.

Kuvio 4. Kolmen kuukauden työssäkäynnin vaikutus nettotuloihin yhdeksän kuukauden aikana eri työtulojen tasoilla.

Työ-
tulot/kk

Työ-
tulot/kk

N
et

to
tu

lo
t, 

eu
ro

a 
ku

u
ka

u
d

es
sa

N
et

to
tu

lo
t, 

eu
ro

a 
ku

u
ka

u
d

es
sa



307

H e i k k i  H i i l a m o

jos työssäkäynti kestää kaksi tai kolme kuu-
kautta. Työssäkäynnin päättyminen johtaa kai-
kissa tapauksissa voimakkaaseen tulojen las-
kuun, kun työtulot jäävät pois mutta työmark-
kinatukea maksetaan soviteltuna. Samaan ai-
kaan nettotuloja pudottaa rajusti asumistuki,
jota maksetaan työssäkäynnin tasolla ja josta on
vähennetty kahden edelliskuukauden liikasuo-
ritukset.

Miten todellisten kuukausitulojen muutok-
set suhtautuvat kannustinlaskelmien tuloksiin?
Taulukossa 2 on rinnakkain ensimmäisen työ-
kuukauden todellinen tulojen lisäys ja kannus-
tinlaskelman lopputulos eli työssäkäynnin las-
kennallinen etu. Tulos kertoo, että todellisuu-
dessa työssäkäynti nostaa nettotuloja välittö-
mästi paljon enemmän kuin kannustinlaskelma
osoittaa. Tulot nousevat lähes bruttopalkan
määrällä. Kuten edellä on kuvattu tämä johtuu
siitä, että asumistukea ja työmarkkinatukea
maksetaan työtulojen päälle työttömyysajan ta-
solla. Kun työssäkäynti päättyy seuraavassa
kuussa, se ei näytä enää lainkaan kannustaval-

ta. Nettotulot painuvat selvästi alle työttömyys-
ajan tason.9

Ydinkysymys on siinä, miten kotitaloudet
reagoivat muuttuneisiin tuloihin. Tuntuu koh-
tuulliselta olettaa, että ennen työhön siirtymis-
tä kotitalous kuluttaa kaikki tulonsiirroista pe-
räisin olevat varansa eikä säästöjä synny. Työ-
hön siirryttäessä kulutusmahdollisuudet pa-
ranevat selvästi. Jos kotitalous tässä tilanteessa
lisää kulutustaan tulojen nousua vastaavalla
määrällä, käyttövarat loppuvat pian työssä-
käynnin päättymisen jälkeen. Kehityskulku on
sikäli todennäköinen, että vähimmäisturvalla
elävässä kotitaloudessa syntyy helposti patou-
tuneita kulutustarpeita. Työssäkäynnin luva-
taan parantavan taloudellista tilannetta, ja kun

Taulukko 2. Kuukauden työssäkäynnin aiheuttama nettotulojen muutos ja laskennallinen tulonlisäys.

Työtulo, euroa/kk 1. työkuukausi, 1. työssäkäynnin Laskennallinen
nettotulon muutos jälkeinen kuukausi,  tulonlisäys,

euroa/kk nettotulon muutos euroa/kk
euroa/kk

1 200 1180 –100 132
1 300 1273 –150 149
1 400 1366 –200 164
1 500 1459 –250 180
1 600 1552 –300 195
1 700 1646 –350 101
1 800 1733 –400 100
1 900 1815 –450 113
1 000 1896 –500 129
1 100 1976 –550 143
1 200 1 056 –600 152

9 Kuukausitulojen muutosten summa on sama kuin lasken-
nallinen tulomuutos. Sosiaalietuuksien laskentasäännöt ja
ratkaisukäytännöt kertovat lopulta sen, kuinka monen kuu-
kauden ajalle työssäkäynnin aiheuttamat muutokset ulottu-
vat eli kuinka monen kuukauden tulonmuutokset on las-
kettava yhteen, jotta lopputulos on sama kuin laskennalli-
nen tulojen muutos.
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niin tapahtuu (tosin muistakin syistä kuin pal-
kan ilmaantumisesta), todennäköisyys kulutuk-
sen kasvuun on suuri. Tämä on kuitenkin vir-
he. Tulojen myöhemmin laskiessa kotitalouden
käteisvarat saattavat ehtyä ja voi syntyä ongel-
mia esimerkiksi vuokranmaksussa ja ruokaos-
toksissa.

Rahojen loppuminen lyhytaikaisen työssä-
käynnin seurauksena tuskin kannustaa lisätu-
lojen hankkimiseen. Pulmana on se, etteivät
kotitaloudet voi etukäteen selvittää, mikä osa
tulojen lisääntymisestä johtuu työssäkäynnistä
ja mikä epätahdissa kulkevista sosiaalietuuksis-
ta. Vain edellä mainittu on todellista kulutus-
varaa, jälkimmäinen osa pitäisi jättää säästöön
myöhempää tarvetta varten.

Esimerkkilaskelmat sisältävät lukuisia tul-
kinnanvaraisia oletuksia, mutta puutteellisina-
kin ne osoittavat tarveharkinnan aiheuttavan
huomattavia ja pitkäkestoisia muutoksia koti-
talouksien kuukausituloissa. Yleisesti muutok-
set ovat sitä suurempia, mitä enemmän työstä
maksetaan ja mitä korkeampia ovat kotitalou-
den asumiskustannukset. Edellä tarkasteltiin
1–3 kuukauden työjaksoja. Mikäli työssäkäyn-
ti kestää enemmän kuin kolme kuukautta tu-
lojen vaihtelu saattaa lisääntyä ja ainakin sen
vaikutus ulottuu pidemmälle aikavälille. Tilan-
ne muodostuu vieläkin monimutkaisemmaksi,
mikäli työssä käyvän henkilön tulot – kuten esi-
merkiksi keikkaluontoisille ja provisiopalkkai-
sille töille on luonteenomaista – vaihtelevat
kuukaudesta toiseen. Tämä saattaa aiheuttaa
takaisinperintöjen ja palautusten kierteen, jos-
sa kotitalouden on mahdotonta edes karkealla
tasolla arvioida tulojensa kehitystä. Monimut-
kaiset tapaukset pidentävät myös hakemusten
käsittelyaikoja ja lisäävät virheiden mahdolli-
suutta.

Jos työtulot ovat huomattavia (kahden lap-

sen tapauksessa yli 1 060 euroa kuukaudessa),
ne alentavat myös puolison työmarkkinatukea
ja saattavat katkaista asumistuen ja toimeentu-
lotuen. Lisäksi on otettava huomioon, että to-
dellisissa tapauksissa tulojen vaihteluun vai-
kuttavat myös toimistokohtaiset käsittelyajat ja
-käytännöt.

Kuukausittaisten tulojen vaihtelussa on tär-
keää muistaa, että kysymys on kotitalouksista,
jotka elävät vähimmäistoimeentulon rajalla. Jo
toimeentulotuen saajina heillä ei voi olla sääs-
töjä, joiden avulla he voisivat varautua tulojen
vaihteluihin. Lisäksi on otettava huomioon,
että kuvattujenkin etuuksien saaminen edellyt-
tää hakijoilta paljon vaivaa. Mikäli hakijat ei-
vät täytä ilmoitusvelvollisuuttaan, seurauksena
voi olla tukien jääminen pysyvästi alemmalla ta-
solle ja/tai perintämenettelyt mahdollisine ri-
kosoikeudellisine seuraamuksineen.6. Johtopäätökset: etuuksienpoukkoilu ja paperisota
Kokemukset muun muassa Yhdysvalloista
osoittavat, että matalapalkkatyö ja epätavan-
omaiset työsuhteet voivat ratkaista työttömyys-
ongelman, mutta luoda toimeentulo-ongelman.
Näissä tapauksissa toimeentulotuki on erittäin
matalalla tasolla ja  vastikkeellinen  (welfare-
to-work), jolloin toimeentulo  edellyttää  min-
kä tahansa työn vastaanottamista. Suomessa
toimeentulotuen ensisijaisena tavoitteena on
turvata vähimmäistoimeentulo, ei kannustaa
työnhakuun. Tätä on pidetty ongelmana ja
työssäkäynnin  esteenä. Edellä  esitetyt  laskel-
mat osoittavat, että  viimesijaisen  sosiaalitur-
van ja työssäkäynnin  väliset  yhteydet  ovat
monimutkaisempia kuin aikaisemmin on otak-
suttu. Ongelmana ei välttämättä ole sosiaali-
turvan taso, vaan  päällekkäisten  etuuksien
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yhteensovittamista koskevat säännöt ja käytän-
nöt.

Käsitellessään hallituksen esitystä toimeen-
tulotuki lain väliaikaisesta muuttamisesta (ns.
etuoikeutettu tulo) eduskunnan sosiaali- ja ter-
veysvaliokunta kiinnitti huomiota sosiaaliturva-
järjestelmän yksinkertaistamiseen (StVM 41/
2001 vp). Valiokunnan mukaan ansiotulojen
yhteensovitus toimeentulotuen ja muiden
etuuksien kanssa saattaa lisätä byrokratiaa ja
luoda asiakkaille epävarmuutta. Edellä kuva-
tut laskemat osoittavat yhteensovittamisen joh-
tavan tulojen voimakkaaseen vaihteluun, vaik-
ka muutosten laskennallinen lopputulos olisi-
kin työtekoon kannustava. Yksinkertaisesti sa-
nottuna tukiviidakko saa toimeentulon rajoilla
olevien ihmisten talouden keikkumaan veitsen-
terällä.

Tässä yhteydessä on syytä pohtia, arvioivat-
ko kotitaloudet työhön hakeutumista välittömi-
en tulomuutosten vai niiden laskennallisen lop-
putuloksen perusteella. Jälkimmäistä vaihtoeh-
toa vastaan puhuu se, etteivät kotitaloudet saa
viranomaisilta tietoa siitä, miten heidän tulon-
sa muuttuisivat/muuttuvat työssäkäynnin seu-
rauksena. Lyhytaikaisen työn vastaanottaminen
on riski, koska lopputulos on epävarma.

Tutkittaessa työnteon kannustavuutta olisi-
kin kiinnitettävä huomiota paitsi sosiaalietuuk-
sien tasoon myös niiden ratkaisukäytäntöihin.
Kaavamaisia esimerkkilaskelmia täydentävä
tapa tutkia työttömyysloukkuja voisi perustua
kyselyihin, joiden tavoitteena olisi selvittää,
miten siirtyminen työttömyydestä työhön
muuttaa kulutusta ja elinolosuhteita – ja mikä
on tulonsiirtojen ja niiden ratkaisukäytäntöjen
vaikutus tässä prosessissa.

Epätavanomaisia töitä on tarjottu patentti-
ratkaisuna pitkäaikaistyöttömien ja muiden
syrjäytymisvaarassa elävien ongelmiin. Ensim-

mäinen pulma liittyy näiden töiden kysyntää.
Toisena tekijänä on otettava  huomioon,  mi-
ten sosiaalietuuksien yhteensovittamista voitai-
siin kehittää tavalla, joka kannustaisi ottamaan
vastaan tämänkaltaisia töitä. Mahdollisia keino-
ja ovat asumistuen tarkistusrajan nostaminen
tulojen lisääntyessä sekä työmarkkinatuen
maksaminen täysimääräisenä tiettyyn tulora-
jaan asti. Molemmat muutokset parantaisivat
työnteon taloudellista kannustavuutta, työnte-
koon liittyvää etuuksien tason vaihtelua ja vä-
hentäisivät ”paperisotaa”. Säästöjä syntyisi
paitsi byrokratiassa myös toimeentulotuen me-
noissa. 
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