
Faktaa ansioturvasta



Miksi tarvitsemme työttömyyskassojen 
maksamaa ansioturvaa?

• Ansioturva on tärkeä turvaverkko. Se turvaa parhaiten työnhaun aikaisen  
 toimeentulon työttömyyden tai lomautuksen aikana. Ansiopäivärahan  
 saajat ovat valtaosin pieni- ja keskituloisia.

• Ansioturva on edullinen vakuutus työttömyyden ajalle. Valtaosa palkan - 
 saajista on liittynyt työttömyyskassaan. Kassoissa on noin 2 miljoonaa  
 jäsentä.

• Suurin osa työttömistä työllistyy nopeasti uudelleen. Yli puolet ansio - 
 päivärahan saajista työllistyy alle puolessa vuodessa.

• Ansioturva kannustaa työskentelemään. Työskenteleminen ansioturvalla  
 on yleistä – yli 40 % saajista työskentelee työttömyyden aikana osa- 
 aikai  sesti tai satunnaisesti.

• Suomessa on nykyisin 16 työttömyyskassaa, joista yksi on yrittäjille ja  
 muut palkansaajille tarkoitettuja. Osa kassoista on alakohtaisia ja osa  
 on avoimia kaikille palkansaajille.

• Työttömyyskassat ovat asiantuntevana turvana poikkeustilanteissa.  
 Toimeenpanoltaan hajautettu työttömyyskassajärjestelmä on osoittanut  
 tehokkuuden ja kriisinkestävyyden.

!
Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen  
ansiopäivärahaa, Kela työmarkkina-  
 tukea ja työssäoloehdon täyttäneille  
peruspäivärahaa



Ansioturva on tärkeä turvaverkko
Ansioturva on toimeentulon paras suoja työttömyyden kohdatessa – olipa 
henkilön palkka 1 500 euroa tai 4 000 euroa kuussa. Oikeus ansiopäivärahaan  
syntyy 6 kuukauden työskentelyn perusteella, jos henkilö kuuluu tänä aikana 
työttömyyskassaan. Ansiopäiväraha on suhteutettu henkilön työttömyyttä 
edeltäviin ansioihin niin, että korvaustaso (etuus suhteessa palkkaan) on 
sitä korkeampi, mitä pienemmät henkilön tulot ovat.

Ansiopäivärahan saajat ovat valtaosin pieni- ja keskituloisia. 83 % päivä-
rahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä enintään 3 000 euroa kuu-
kaudessa. Tyypillisesti työttömyyttä edeltävä palkka on 2 000–2 500 euroa. 
Yli 5 000 euroa kuukaudessa ansaitsevia on vain 4,5 % päivärahan saajista. 
Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha ennen veroja oli vuonna 2021 noin  
1 552 euroa kuukaudessa.
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Ansioturva on edullinen vakuutus työttömyyden 
ajalle - valtaosa kuuluu työttömyyskassaan
Työttömyyskassan keskimääräinen jäsenmaksu vuonna 2023 on 82 euroa 
vuodessa 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla palkansaajalla. Jäsenmaksu 
vaihtelee alakohtaisen työttömyysrasituksen mukaan. Jäsenmaksut ovat 
laskeneet tasaisesti vuodesta 2017, laskua jäsenmaksuissa on ollut yli kol-
manneksen.

Kassoihin kuului vuonna 2022 lähes kaksi miljoonaa henkilöä ja jäsenmäärä 
on pysynyt samalla tasolla vuosikymmenen. Suomessa on 15 palkansaajien 
ja yksi yrittäjien työttömyyskassa, kun vielä vuonna 2017 työttömyyskassoja 
oli 28. Osa kassoista on alakohtaisia ja osa on avoimia kaikille palkansaajille.

Vuonna 2022 ansiopäivärahaa sai 258 000 työtöntä eli hieman vajaa puolet  
työttömistä. Muille kuin kassan jäsenille tarkoitettua Kelan maksamaa 
peruspäivärahaa sai noin 13 %. Niille 40 % työttömistä, jotka eivät olleet 
täyttäneet työssäoloehtoa tai olivat saaneet enimmäisajan työttömyyspäi-
värahaa, maksettiin työmarkkinatukea.

Valtio rahoittaa ansioturvaa vain peruspäivärahan suuruiselta osalta. Perus-
päivärahan ylittävä osa katetaan työnantajilta ja palkansaajilta kerättävillä  
työttömyysvakuutusmaksuilla ja kassan jäsenmaksuilla. Yrittäjäkassassa koko 
ansiosidonnainen osa rahoitetaan jäsenmaksuilla.

Työttömyyttä  
edeltänyt  
palkka / kk 

1500 € 2000 € 2500 € 3000 € 3500 € 4000 €

Ansiopäiväraha  
(v. 2023) / kk 1085 € 1300 € 1516 € 1731 € 1946 € 2089 €

Peruspäiväraha  
(v. 2023) /kk 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €

!
Ansiopäiväraha turvaa työnhaun aikaisen 
toimeentulon yleensä enintään 400  
päivältä, mikä tarkoittaa noin puolta-
toista vuotta.



Suurin osa työttömistä työllistyy  
nopeasti uudelleen - yli puolet ansio-
päivärahan saajista työllistyy alle  
puolessa vuodessa
Ansioturvan saajat työllistyvät nopeasti uudelleen. Työttömyyden aikana 
työskentely on myös hyvin yleistä. 19 %:lla ansiopäivärahan saajista työt-
tömyys oli kestänyt enintään kuukauden ja 36 %:lla alle kolme kuukautta 
vuoden 2021 lopussa. 

Työskenteleminen ansioturvalla on yleistä 
Osittainen työskentely kasvattaa kokonaistuloja, koska 300 euron ylittävältä 
tulon osalta vain puolet vähentää ansiopäivärahaa. Alle 300 euron palkka- 
tai yritystulo kuukaudessa ei vaikuta työttömyysturvaan.

Työskenteleminen ansioturvalla onkin yleistä. Ansiopäivärahan saajista 39 %  
työskenteli vuonna 2022 osa-aikaisesti ja sai soviteltua päivärahaa, jossa 
huomioidaan työtulon vaikutus. Todellisuudessa työllistyneiden joukko on 
vielä tätäkin suurempi, jos huomioidaan ne, joiden työtulot ovat jääneet alle 
suojaosan. 

Työttömyyttä edeltänyt palkka / kk 1500 € 2500 € 3500 €

Ansiopäiväraha (v. 2023) / kk 1085 € 1516 € 1946 €

Osa-aikatyön palkka / kk (50 %) 750 € 1250 € 1750 €

Kuukausitulot yhteensä 1434 € 2291 € 2971 €
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Työttömyyskassat asiantuntevana  
turvana poikkeustilanteissa

Kassoilla on halua ja taitoa kehittää työttö-
myysturvajärjestelmää - Kattava, kannustava ja 
sujuva työttömyysturva

Toimeenpanoltaan hajautettu työttömyyskassajärjestelmä on osoittanut 
tehokkuuden ja kriisinkestävyyden. Kassoilla on runsaasti kokemusta 
nopeista muutoksista työttömyysasteessa sekä kykyä toimia joustavasti 
ja muutoskykyisesti. Kassoilla on myös valmius reagoida ketterästi työttö-
myysturvalain nopeisiinkin muutoksiin. 

Kassojen kokemus erikoistilanteista näkyy muun muassa koronakevään 
hakemusruuhkan käsittelyssä. Käsittelyajat ovat yleisestikin lyhyet. 

Kassat keräävät jatkuvasti tietoa talousennusteista ja varautuvat näiden 
perusteella tuleviin työttömyys- ja lomautustilanteisiin. Kassat ovat vas-
tanneet muuttuviin tarpeisiin myös fuusioitumalla. Yhdistymisten myötä 
kassoilla on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää palveluitaan ja 
toimintaansa.

Kassojen tahtotilana on tehtävien laajentaminen ja osallistuminen vahvasti 
tulevaisuuden työttömyysturvajärjestelmän kehittämiseen:

• Tarjota työllistymistä tukevia palveluita ja edistää näin työnhakijan  
 nopeaa uudelleen työllistymistä.

• Osallistua yhdistelmävakuutuksen kehittämiseen ja toimeenpanemiseen.  
 Palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistäminen on yleistynyt, mutta tällä  
 hetkellä henkilö ei voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalle saman - 
 aikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana.

• Osallistua selvitystyöhön työttömyysturvan selkeyttämiseksi ja ansio-  
 ja peruspäivärahan maksamiseksi työttömyyskassoista.



Työttömyyskassojen 
Yhteisjärjestö
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) 
on työttömyyskassojen edunvalvonta- ja 
koulutusjärjestö sekä yhteistoimintaelin. 

TYJ kehittää työttömyysturvaa ja kassojen 
toimintaa sekä ylläpitää niiden tietotaitoa. 

Kaikki Suomessa toimivat 16 työttömyys-
kassaa ovat jäseninä TYJ:ssä.

Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Aki Villman
050 356 7990 | aki.villman@tyj.fi
www.tyj.fi


