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ARVIOINTITUTKIMUS TYÖTTÖMYYSTURVAN AKTIIVIMALLIN  
TOIMIVUUDESTA JA VAIKUTTAVUUDESTA (Dno TEM/1598/02.03.01/2018) 
 
Arviointitutkimuksen tausta ja perustelut: 

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. Mallissa työttömyyden alun 
omavastuupäivien määrä vähentyi muutoksen myötä seitsemästä päivästä viiteen päivään ja 
omavastuuosuutta lisättiin työttömyyden ajalle työttömyyden kestäessä yli 65 työttömyysetuuden 
maksupäivää. Mallin tavoitteena on ollut kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden 
vastaanottamiseen ja näin ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja lisätä työllisyyttä. 

Mallissa aktiivisuutta tarkastellaan 1.1.2018 alkaen 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. 
Tämä vastaa noin kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä. Koska aktiivisuuden tarkastelu 
alkoi 1.1.2018, ensimmäisen kerran aktiivimalli vaikutti työttömyysetuuden määrään 2.4.2018 
alkaen. Aktiivimallin käyttöönoton jälkeen on havaittu ongelmia mm. ehtojen selkeydessä ja 
palvelujen saatavuudessa. Osaltaan näitä muutoksia malliin on jo esitetty.  
 
Aktiivimallista on kerätty tilastotietoa maksatusviranomaisten, Kelan ja työttömyyskassojen sekä 
kassoja valvovan Finanssivalvonnan toimesta. Tietoja mallista kertyy myös työ- ja 
elinkeinohallinnolle ja Eläketurvakeskukselle. Tilastot eivät kuitenkaan kerro laajemmin mallin 
toimivuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Ilman kokonaisvaltaista arviointitutkimusta 
mallin kehittäminen ei ole järkevää. 
 
Edellä todetun johdosta työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää arviointitutkimuksen 
työttömyysturvan aktiivimallista.  Pitkäaikaisen vaikuttavuuden toteaminen, vertailuryhmien 
muodostaminen ja arviointiaineiston saatavuus ova haasteellisia nopealla aikataulla. Koska 
aineistojen saatavuus ja yhdistämisen viemä aika eivät mahdollista kovin laajaa tarkastelua, 
toteutetaan arviointi kohdistuen mallin välittömiin kustannuksiin ja TE-palveluihin. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Kelan kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään 
työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavien tilannetta yleisesti sekä kohdistuen työttömien 
aktiivisuusehdon täyttymiseen ja työttömyysturvaan. Lisäksi työttömien määräaikaishaastatteluista 
on tekeillä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusohjelmaan (VN-TEAS 2018;  
https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tyomaara-tyottomien-
maaraaikaishaastattelujen-evaluointi) kuuluva selvitys. Nämä tulee huomioida työ- ja 
elinkeinoministeriön tilaaman työttömyysturvan aktiivimallin arvioinnin yhteydessä.  
 
Työmarkkinatuen aktiivimallin pidempiaikaista vaikuttavuutta koskeva tutkimuksen tekeminen 
jätetään myöhemmin harkittavaksi.  
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Arviointitutkimuksen hankinnan vaatimukset: 
 
Hallitusohjelmavalmistelujen vuoksi nyt käynnistettävään työttömyysturvan aktiivimallin TE-
palveluja koskevaan arviointiin sisällytetään loppuraportin ohella väliraportti, joka valmistuu 
huhtikuussa 2019. Loppuraportti valmistuu 31.10.2019 mennessä.  
 
Arviointiin on varattu 80.000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusmäärärahaa. Tutkimus tulee 
käynnistää aineiston keruulla (esim. TEM, Kela, FIVA ja/tai työttömyyskassat) ja yhdistämisellä 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Ensimmäisten arviointitulosten on oltava työ- ja 
elinkeinoministeriöllä huhtikuussa 2019.  
 
Arvioinnissa tulee tarkastella aktiivimallin mukaan tarjottujen TE-palvelujen järjestämistä ja 
saatavuutta eri työttömien ryhmissä sekä niiden välittömiä vaikutuksia työttömyyteen ja 
työmarkkinasiirtymiin. Mahdollisuuksien mukaan tulee huomioida myös työvoiman kysyntätekijät. 
Arvioinnin keskeinen osa on myös arvioida mallin välittömiä kustannuksia ja säästöjä TE-
palveluihin. 
 
Johtopäätelminä tulee arvioida mallin onnistumista ja välittömiä vaikutuksia, kohdentumista, 
kannustavuutta ja tasapuolisuutta sekä esittää suosituksia mallin kehittämiseksi yleensä, mutta 
erityisesti TE-palveluissa. 

 
 
 
 

 


