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MIKSI  TYÖTTÖMÄT E IVÄT TYÖLLISTY 

E IVÄTKÄ TYÖPAIKAT TÄYTY

Herättävät Helsingin kuvat
Helsingin työttömät eri ryhmissä kannustimien suhteen
Miksi työttömät eivät työllisty
Miksi työpaikat eivät täyty
Onko työttömyys valintakysymys

VVT työllisyysseminaari, Helsinki 14.03.2017

Aarne Kuusi



Helsingin laaja työttömyys, 2010:1-2017:1, henkilöä



Työttömyyden keskimääräinen kesto Helsingissä ja koko maassa, 2010:1-2017:1, viikkoa

Helsinki

Koko maa
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Helsingin seutukunnan työttömyys ja avoimet työpaikat, indeksi, 2010:12= 100



Avoimet työpaikat Helsingissä ja koko maassa 2010:1 = 100, 2010:1-2017:1

Helsinki

Koko maa



Helsingin työttömät toimeentulotuen saajat

Työttömät 1/2017
 40 584, joista rakennetyöttömiä 25 949

 Perusturvaa saavia n. 27 475
 Ansioturvaa n. 13 109

Toimeentulotuella 2/2017 
 n. 40 000 
(Kelan tilastosta 2/2017 puuttuvat vuoden 2016 lopussa 3 kuukauden toimeentulotukipäätöksen saaneet)

Työttömyysturvaa ja toimeentulotukea saavia 38,4 % = 15 440 hlöä
 Saa toimeentulotukea, asumistukia ja työttömyyden perusturvaa 35 % 
 Saa toimeentulotukea ja työttömyyden perusturvaa 2 %
 Saa toimeentulotukea ja ansioturvaa 1,6 % (lähde: kuusikkokunnat/toimeentulotuki 2015)



Kannustinloukuista

Työttömyysturvan saajat eri ryhmissä

1) Saa työttömyysturvaa ja toimeentulotukea, 15 440 henkilöä
 toimeentulotuki loppuu yksinasuvalla perusturvalaisella kuitenkin nopeasti

 euron ansiotulosta 15 senttiä lisää rahaa 250 bruttotuloihin asti
 toimeentulotuki yksinhuoltajaperheissä jatkuu pitkään

 euron ansiotulosta 15 senttiä lisää rahaa 850 euron bruttotuloihin asti 2 lapsen 
yksinhuoltaja(10v-17v)

2) Saa ansioturvaa ja asumistukea, 3 455 hlöä
 suojaosan aikana (ansioturva 1500 e/kk) 

 300 euron ansiotulosta 232 euroa lisää rahaa
 suojaosan jälkeen (ansioturva 1500 e/kk) 

 seuraavasta 100 eurosta 40 euroa lisää rahaa



Kannustinloukuista

3) Saa pelkkää työttömyysturvaa 21 689 (53,4 % työttömistä)
 perusturva 12 675
 ansioturva 9 014

80 % työllistymisveroastetta pidetään ongelmallisena
 työttömät, jotka saavat työttömyysturvaa + toimeentulotukea 

 15 440 henkilöä 40 584:sta

Miksi loput  25 144 työtöntä ei työllisty, vaikka ei ole kannustinongelmaa?



Miksi työtön ei työllisty
Työtön ei hae töitä

 ei halua työllistyä
 ei ymmärrä työttömyyden kielteisiä vaikutuksia työnsaantiin
 kannustinloukussa

 kannustinloukkumyytti ?
media, päättäjät, poliitikot ruokkivat

 sanktion pelko pieni
 sanktion vaikutus pieni, saman saattaa saada toimeentulotuella
 usko työllistymiseen hiipunut (työpankin kyselytutkimus 6/2016 Innolink Research Oy)

TYÖTTÖMYYDEN KESTON MUKAAN

löydän työpaikan seuraavan kuukauden aikana

löydän työpaikan seuraavan 3 kk aikana

löydän työpaikan seuraavan 6 kk aikana

löydän työpaikan vuoden sisällä

työllistymiseeni menee yli vuosi

en usko enää työllistyväni

Yhteensä

alle 1 kk

19,7% (13)

31,8% (21)

18,2% (12)

16,7% (11)

10,6% (7)

3,0% (2)

100,0% (66)

1-3 kuukautta

10,7% (9)

34,5% (29)

16,7% (14)

15,5% (13)

11,9% (10)

10,7% (9)

100,0% (84)

4-6 kuukautta

10,3% (11)

24,3% (26)

29,0% (31)

19,6% (21)

6,5% (7)

10,3% (11)

100,0% (107)

7-12 kuukautta

8,1% (12)

17,4% (26)

22,1% (33)

20,8% (31)

18,8% (28)

12,8% (19)

100,0% (149)

13-24 kuukautta

4,0% (6)

11,3% (17)

20,5% (31)

22,5% (34)

22,5% (34)

19,2% (29)

100,0% (151)

yli 24 kuukautta

3,8% (12)

5,1% (16)

8,3% (26)

15,4% (48)

20,8% (65)

46,5% (145)

100,0% (312)



Miksi työtön ei työllisty

Työtön hakee töitä
 ei kelpaa työnantajille
 hakee vääriä töitä
 ei osaa hakea töitä

Mitkä työtön kokee kannustinongelmiksi?
 raha

 osaako laskea etuisuuksien muutokset eri ansiotasoilla?
 byrokratialoukut sovittelussa

 ei tunne asiaa, mielikuvat, pelko maksuviiveistä
 epämiellyttävä työ ja vapaa ajan menetys 

 kuinka suuri osuus on menetetyllä vapaa-ajalla?



Miksi työpaikat eivät täyty

Työvoiman tarjonta vähäinen

Kukaan ei kelpaa
 Ladan hinnalla pitäisi saada Mersu
 ei osata rekrytoida
 ei osata arvioida työnhakijaa
 työnhakijan osaaminen puutteellista
 työnhakijan ei katsota muuten olevan sopiva

 työttömyys myrkkyä CV:ssä
 epäilys motivaatio-ongelmista
 terveydentilaepäilyjä
 pelko tulevasta raskaudesta
 ei katsota sopivan työyhteisöön



Onko työttömyys valintakysymys

Työttömyysturvalaki
 velvollisuus hakea työtä
 velvollisuus ottaa tarjottu työ vastaan

 3 kk ammattitaitosuojan aikana ei velvoitetta ottaa vastaan työtä, joka ei vastaa 
koulutukseen ja työkokemukseen perustuvaa ammattitaitoa

Lain mukaan ei ole valintakysymys

Jos halutaan valinnaiseksi
 tarvitaan lakimuutos tai perustulo

KIITOS MIELENKIINNOSTA


