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SAATTEEKSI

Tämä raportti on suomenkielinen yhteenveto tutkimuksesta "Unemployment Be-
nefits and Social Assistance in Seven European Countries". 

Tutkimuksessa vertaillaan Alankomaiden, Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin,
Saksan, Suomen ja Tanskan työttömyys- ja toimeentuloturvajärjestelmiä vuonna
1994. Työ toteutettiin mukana olleiden maiden edustajien yhteistyönä siten, että
tutkimuksen tavoitteet, sisältö ja laskentamenetelmät määriteltiin yhdessä ja kun-
kin maan laskelmista vastasivat kyseisen maan asiantuntijat. Näin saavutettiin
kaksi tärkeää tavoitetta: kansainvälinen vertailtavuus ja hyvä asiantuntemus.

Työhön osallistuivat M. Einerhand, H. Merz ja J. van Galen (Dutch Ministry of
Social Affairs and Employment), J. Ball (British Department of Social Security),
S. Amira (French Ministry of Labour), I. Eriksson ja L-E. Lindholm (Swedish
Ministry of Finance), B. Knoblich, P. Semrau ja A. Capellen (German Ministry
of Labour and Social Affairs), A. Salomäki ja H. Viitamäki (Valtion taloudelli-
nen tutkimuskeskus) sekä H. Hansen ja N. Heinsen (Ministry of Economic Af-
fairs in Denmark). 

Tutkimuksen kannanotoista vastaavat yksinomaan kirjoittajat eivätkä ne välttä-
mättä edusta niiden ministeriöiden tai tutkimuslaitosten näkemyksiä, joissa teki-
jät työskentelevät. 
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TIIVISTELMÄ:  Raportti on suomenkielinen yhteenveto tutkimuksesta, jossa
vertaillaan seitsemän Euroopan maan työttömyysturvaa ja toimeentulotukea
vuonna 1994. Tarkastelussa ovat mukana Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska,
Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska. Vertailu tehtiin nettokorvausasteiden avulla. Ne
suhteutettiin kussakin maassa vallitsevaan palkkatasoon, mikä mahdollisti sosiaa-
lietuuksia saavien perheiden taloudellisen tilanteen vertailun eri maiden kesken.
Tutkimuksen mukaan työttömyysturvan nettokorvausasteet vaihtelevat huomatta-
vasti tarkastelun kohteena olevissa maissa, esimerkiksi keskipalkkaiselle yk-
sinasuvalle teollisuustyöntekijälle Ison-Britannian 21 prosentista Ruotsin 71 pro-
senttiin. Suomessa vastaava luku on 53 prosenttia. Kaikissa maissa lapsiperhei-
den työttömyysturvan korvausasteet ovat korkeampia kuin yksinäisen vaihdellen
Ison-Britannian 43 prosentista Ruotsin 89 prosenttiin. Suomessa lapsiperheiden
työttömyysturvan korvausaste on vertailtujen maiden toiseksi korkein, 85 pro-
senttia. Toimeentulotuen korvausasteet ovat useimmissa maissa samaa tasoa kuin
työttömyysturvan korvausasteet pienipalkkaisille. Selvästi alempia ne ovat aino-
astaan Ranskassa.

ASIASANAT:  Työttömyysturva, toimeentulotuki, ansioturva, vähimmäisturva,
käytettävissä olevat tulot, nettokorvausaste, työttömyysloukku 

ABSTRACT:   The report is a Finnish summary of the comparative study of
unemployment benefits and social assistance in seven European countries in
1994. The countries involved are Denmark, Finland, France, Germany, Great
Britain, the Netherlands and Sweden. The comparison was carried out through
net replacement rates. These were related to the prevailing wage level in each
country, which made it possible to compare the economic situation of families
receiving social benefits. According to the study, the net replacement rates of
unemployment benefits vary remarkably across the countries. Concerning single
person at average production worker's wage level, the range is from 21 per cent
in Great Britain to 71 per cent in Sweden. The respective figure for Finland is 53
per cent. In all countries, the net replacement rates of unemployment benefits for
families with children are higher than those for single persons. Their range is
from 43 per cent in Great Britain to 89 per cent in Sweden. The net replacement
rate of unemployment benefits for families with children is second highest, 85
per cent, in Finland among countries involved. The net replacement rates of so-
cial assistance are in most countries at the same level as those of unemployment
benefits for low-income earners. They are clearly lower only in France.

KEY WORDS:  Unemployment benefit, social assistance, earnings-related bene-
fit, minimum benefit, disposable income, net replacement rate, unemployment
trap
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1 YHTEENVETO 

Vaikea työttömyystilanne ja kansalaisten lisääntyvä riippuvuus yhteiskunnan tu-
lonsiirroista on herättänyt kasvavaa huolestumista useissa maissa. Samalla on
ilmennyt yhä laajempaa kiinnostusta työttömyysturvajärjestelmien rakenteita
kohtaan. Tämä raportti esittelee keskeiset tulokset tutkimuksesta, jonka tarkoituk-
sena on lisätä vertailevaa tietoa eri maiden sosiaaliturvajärjestelmistä ja niiden
rakenteesta sekä sitä kautta edesauttaa näiden järjestelmien kehittämistä. 

Tutkimuksessa verrataan työttömyysturva- ja toimeentulotukijärjestelmiä seitse-
mässä Euroopan maassa: Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsis-
sa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Tavoitteena on kuvata järjestelmien olen-
naisimpia piirteitä sekä analysoida työttömäksi ja toimeentulotuen varaan joutu-
misen taloudellisia seuraamuksia erilaisissa perheissä. 

Toimeentulotuki on otettu tarkasteluun työttömyysturvan rinnalle, koska työttö-
myyspäiväraha ja toimeentulotuki ovat monissa maissa toisiaan korvaavia etuuk-
sia. Ensinnäkin pienituloisten työttömäksi joutuneiden vähimmäisturva taataan
usein viimesijaisella toimeentulotuella. Toiseksi toimeentulotukea saavat myös
ne, jotka eivät ole oikeutettuja päivärahaan tai päivärahan saaminen on päättynyt
enimmäisajan umpeuduttua. 

Jokaisessa tarkastellussa seitsemässä maassa on työttömyysturvajärjestelmä, mut-
ta niiden luonteenomaiset piirteet vaihtelevat huomattavasti. Iso-Britanniaa lu-
kuunottamatta kaikissa maissa on ansioon suhteutettu työttömyysturva. Useim-
missa maissa ansiosidonnaiselle päivärahalle on säädetty enimmäismäärä. Suomi
on ainoa maa, missä tällaista enimmäispäivärahaa ei ole. Vain Isossa-Britannias-
sa ja Suomessa työttömyyspäivärahaan liittyy korotuksia huollettavien lasten lu-
kumäärän mukaan, muissa maissa lapsikorotuksia ei ole. Isossa-Britanniassa lap-
sikorotukset vastaavat pikemminkin Suomen toimentulotuen kuin työttömyystur-
van lapsikorotuksia, sillä ne maksetaan toimeentulotuesta ja ovat tarveharkintai-
sia. Työttömyysturvan työssäoloehto edellyttää useimmiten 4-6 kuukauden työs-
säoloa viimeisen vuoden tai kahden aikana. Työttömyyspäivärahan tasossa ja
kestossa on huomattavia eroavuuksia eri maiden kesken. Esimerkiksi Alanko-
maissa, Ranskassa ja Saksassa aiempi työhistoria vaikuttaa merkittävästi työttö-
myyspäivärahakauden pituuteen. Muissa maissa aiemmalla työssäoloajalla ei ole
merkitystä sen jälkeen, kun työssäoloehto on täyttynyt. 

Toimeentulotuen periaate on samanlainen kaikissa tutkimuksessa mukana olleis-
sa maissa: se on viimesijainen vähimmäisturva, jonka määrä on riippuvainen per-
heen koosta. Se on kaikissa maissa myös tarveharkintainen. Kuitenkin muun mu-
assa etuuden taso, asumismenojen korvaaminen, tulojen huomioon ottaminen ja
verotus poikkeavat. Useimmissa maissa toimeentulotuki muodostaa vähimmäis-
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toimeentulonormin siinä mielessä, että pieniä palkkatuloja tai sosiaalietuuksia
voidaan täydentää toimeentulotuesta tähän normitasoon saakka. Tanskassa ja
Ruotsissa tämä ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole mahdollista. Toimeentulotuki on
yleensä verotonta, mutta Alankomaissa ja Tanskassa se on veronalaista.  

Ranskassa tuloverotuksen verotusyksikkö on perhe ja Saksassa aviopuolisot.
Alankomaiden, Ison-Britannian ja Tanskan verojärjestelmiin liittyy myös perhe-
verotuksen piirteitä siten, että perusvähennys on siirrettävissä toiselle puolisolle.
Ruotsissa tuloverotus on täysin yksilöllistä, kuten myös Suomessa joitakin ylei-
seltä merkitykseltään vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Eri maiden kesken
on eroja myös verotuksen tasossa, kohdentumisessa ja progressiivisuudessa.

Eri maiden tulonsiirto- ja verojärjestelmät poikkeavat siis huomattavasti toisis-
taan. Työttömyyspäivärahaa ja toimeentulotukea saavien perheiden taloudellisen
tilanteen vertaaminen on siten mahdollista vasta laskelmin, jotka ottavat huomi-
oon näiden etuuksien määrän, verotuksen, muut tulonsiirrot ja päivähoitomaksut.
Pelkästään etuuksia tai bruttokorvausasteita verrattaessa ei voida arvioida esimer-
kiksi työn tarjonnan kannustinvaikutuksia. Tässä raportissa etuusjärjestelmiä ver-
rataan nettokorvausasteiden avulla. Tällöin on laskettu käytettävissä oleva tulo
sekä etuutta saataessa että työssä oltaessa ja verrattu näitä tilanteita keskenään
kunkin maan osalta. Keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat:

Työttömyysturvan ja toimeentulotuen korvausasteet vaihtelevat
huomattavasti eri maiden, perhetyyppien ja tulotasojen kesken.
Esimerkiksi yksinäisen koko vuoden työttömänä olevan henkilön  
nettokorvausaste keskimääräisellä teollisuustyöntekijän tulotasolla
vaihtelee Ison-Britannian 21 prosentista Ruotsin 71 prosenttiin. 

Työttömyysturvan korvausasteet ovat pienituloisille lapsiperheille
useimmiten yli 80 prosenttia ja päivähoitomaksut huomioon ottaen
jopa yli 100 prosenttia. Viimeksi mainitussa tapauksessa työttö-
myysturvan antama toimeentulo ylittää työstä saatavan toimeentu-
lon tason. 

Kaikissa maissa työttömyysturvajärjestelmä suosii lapsiperheitä si-
ten, että nettokorvausasteet ovat korkeampia kuin yksinäisille hen-
kilöille. Kahden huoltajan lapsiperheissä korvausasteet ovat yleen-
sä vähintään yhtä korkeat kuin yksinhuoltajilla. Poikkeuksena ovat
kuitenkin pienituloiset yksinhuoltajat Isossa-Britanniassa ja Rans-
kassa. 
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Pienituloisille työttömyysturvan ja toimeentulotuen korvausasteet
ovat usein lähes yhtä suuret. Tämä johtuu muun muassa siitä, että
muissa maissa, paitsi Ruotsissa ja Tanskassa, työttömäksi joutu-
neet pienipalkkaiset voivat saada täydentävää tukea toimeentulo-
tuesta. Ruotsissa ja Tanskassa toimeentulotuen korvausasteet voi-
vat olla jopa korkeammat kuin työttömyysturvan.

Pienituloisille työttömyyspäivärahan korvausasteet ovat suhteelli-
sen korkeita ja useimmissa maissa pysyvät korkeina myös työttö-
myyden jatkuessa.

Mikäli työtön puoliso hoitaa lapsia kotona, käytettävissä olevat tu-
lot ovat pieni- ja keskituloisilla lähes yhtä suuret tai jopa suurem-
mat kuin työssä oltaessa, mikäli lapset ovat työssä oltaessa päivä-
hoidossa. 

Korvausasteet olisivat tässä esitettyjä korkeampia, jos otettaisiin
huomioon lyhyempi työttömyysjakso, osa-aikatyö tai työstä aiheu-
tuvat lisäkustannukset. Niinpä tutkimus todennäköisesti aliarvioi
todellisten korvausasteiden tasoa ja niin muodoin mahdollisia
työnteon kannustinongelmia. 

Alankomaiden, Ranskan ja Saksan työttömyyspäivärahat ovat sel-
vimmin ansioon suhteutettuja. Tanskan järjestelmässä taas etuudet
ovat lähes tasasuuruisia. Nämä erot ilmenevät yksinasuvilla siten,
että tiukasti ansiosidonnaisen työttömyysturvan maissa pieni-, kes-
ki- ja suurituloisten nettokorvausasteet ovat lähellä toisiaan. Tans-
kassa taas pienituloisilla on korkeat ja suurituloisilla matalat kor-
vausasteet. 

Suomen työttömyysturva on tarkasteltujen maiden keskitasoa yk-
sinasuville. Pieni- ja keskituloisille yksinhuoltajille Ruotsin, Suo-
men ja Tanskan työttömyysturva antaa suhteellisesti parhaimman
toimeentulon. Kahden huoltajan lapsiperheissä nettokorvausasteet
ovat Keski-Euroopan maissa kuitenkin lähes yhtä korkeat, suuritu-
loisilla jopa korkeammat. Isossa-Britanniassa on kaikilla tulota-
soilla ja perhetyypeillä selvästi muita maita alhaisempi työttömyys-
turvan korvaustaso.

Toimeentulotuen taso on Suomessa Ruotsin ja Tanskan jälkeen
korkein. Etenkin lapsiperheille Pohjoismaiden korvaustaso on kor-
keampi kuin Keski-Euroopan maiden. Saksassa yksinhuoltajien
korvausaste on kuitenkin Pohjoismaiden tasoa. 
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2 TARKASTELUTAPA

Useissa Euroopan maissa työttömyydestä on tullut vaikea ja pysyvä ongelma.
Tämä on muun muassa herättänyt kysymyksen toimiiko työttömyysturvajärjestel-
mä siten, että se edistää aktiivista työhön hakeutumista passiivisen toimettomuu-
den sijasta. Tässä raportissa näitä kannustinvaikutuksia on tarkasteltu nettokorva-
usasteiden avulla. Korvausasteet on laskettu ensimmäisenä työttömyysvuonna
vuoden 1994 perusteiden mukaan. Nettokorvausasteiden lisäksi keskeisiä vertai-
lukohteita ovat työttömyysturvajärjestelmän kattavuus, työttömyysvakuutuksen
ulkopuolella olevien toimeentuloturvan järjestäminen ja työttömyyspäiväraha-
kauden kesto. 

Työttömyysturvan nettokorvausaste kuvaa työttömyyspäivärahan ja vastaavan
ansiotulon perusteella saadun käytettävissä olevan tulon suhdetta. Bruttomääräis-
ten etuuksien ohella on tällöin otettu huomioon tuloverotus, työntekijöiden laki-
sääteiset sosiaalivakuutusmaksut, lapsilisä, elatustuki, asumistuki ja kunnalliset
päivähoitomaksut. Tapauksissa, joissa kunnallisverot vaihtelevat, on käytetty
keskimääräistä veroastetta. Laskelmissa ei ole otettu huomioon välillisiä veroja,
kiinteistöveroja ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja, vaan on tarkasteltu sitä
verorasitusta, joka vaikuttaa kotitalouksien tulonmuodostukseen. Ne osoittavat
työttömyydestä aiheutuvan käytettävissä olevan tulon muutoksen, mikä on seura-
usta bruttotulojen, verojen, asumistuen ja nettomääräisen päivähoitomaksun
muutoksesta. 

Laskelmilla on pyritty kuvaamaan realistisella tavalla sitä, mikä vaikutus brutto-
tulojen alentumisella on perheen käytettävissä olevaan tuloon. Bruttotulon alen-
tumista kompensoi alempi verotus, mahdollisesti tarveharkintaisten tulonsiirtojen
lisäys ja tulosidonnaisten palvelumaksujen aleneminen. Tehtäessä johtopäätöksiä
työnteon kannustimista nettokorvausasteiden perusteella on kuitenkin muistetta-
va, että taloudelliset seikat eivät ole ainoita työn tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. 

Asumistuki on laskettu vuokra-asunnossa asuville perheille. Valinta on tehty sik-
si, että omistusasunnoissa asumiskustannukset vaihtelevat maittain huomattavasti
enemmän kuin vuokra-asunnoissa johtuen muun muassa korkotasosta ja erilaisis-
ta asuntolainajärjestelmistä. Toisaalta esimerkiksi Alankomaissa omistusasunnos-
sa asuville ei myönnetä lainkaan asumistukea.

Päivähoitomaksut ovat mukana ainoastaan Alankomaiden, Ruotsin, Suomen ja
Tanskan laskelmissa. Varsinaisesti kuitenkin vain Pohjoismaissa on kattava kun-
nallinen päivähoitojärjestelmä. Alankomaissa ainoastaan muutama prosentti
0-4-vuotiaista on kunnallisessa päivähoidossa. Laskelmissa on oletettu, että yksi
lapsi on kokopäivähoidossa. Mikäli maksut vaihtelevat kunnittain, on kunkin
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maan osalta valittu sopivana pidetty maksuperuste. Esimerkiksi Suomen laskel-
mat on laadittu Helsingin perusteiden mukaan. 

Korvausasteiden laskemisessa käytetyt tulotasot perustuvat OECD:n vuosittaises-
sa julkaisussa "Tax/Benefit Position of Production Worker" määriteltyyn keski-
määräisen teollisuustyöntekijän tulotasoon (APW). Tämä keskipalkka antaa ver-
tailukohdan kunkin maan vallitsevalle tulotasolle.1 Kokoaikatyössä olevien
keskimääräinen bruttopalkka on APW-palkkaa korkeampi Alankomaissa, Isossa-
Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa. Muissa maissa APW-palkka vastaa hyvin
koko työssä olevan väestön keskimääräistä palkkatasoa. 

Esimerkkiperheiksi on valittu yksinäinen henkilö, kahden lapsen yksinhuoltaja ja
kahden huoltajan lapsiperhe. Korvausasteet on laskettu tulotasoilla 2/3 APW, 1
APW ja  2 APW. Kun keskimääräisen teollisuustyöntekijän palkka Suomessa oli
vuonna 1994 noin 119 800 mk, tulotasot vastaavat 6 500 markan, 9 600 markan
ja 19 200 markan kuukausipalkkaa. Näitä esimerkkiperheitä kutsutaan jäljempä-
nä pieni-, keski- ja suurituloisiksi. Kahden huoltajan perheissä toisen puolison
tulo on puolet APW-tasosta toisen puolison palkan vaihdellessa edellä mainitulla
tavalla. Lasten on oletettu olevan 3- ja 8-vuotiaita.2 Mainittakoon, että Suomen
osalta valittu palkkaväli kattaa lähes 95 prosenttia kokoaikatyötä tekevistä pal-
kansaajista.

Käytettävissä olevan tulon laskentakehikko on seuraava:

Bruttotulo (esim. APW-palkka tai sen sijaan saatu työttömyyspäivära-
ha) 

- tulovero (vähennyskelpoiset sosiaalivakuutusmaksut huomioitu)

- sosiaalivakuutusmaksut

+ perhepoliittiset tuet

- asumiskustannukset (vuokra, lämmitys ym.)

+ asumistuki (myös toimeentulotukena maksettavat)

- päivähoitomaksut nettomääräisenä (mukana eräissä tarkasteluissa)

= Käytettävissä olevat tulot

1 Teollisuudessa työskenteli tässä tarkasteltavana olevissa maissa vuosikymmenen alussa vain 19-22
prosenttia koko työvoimasta. Saksassa tämä osuus oli kuitenkin noin kolmannes. 

2 Alkuperäisessä tutkimuksessa perhetyyppeinä on ollut lisäksi lapseton yhden tulonansaitsijan avio-
pari, lapseton kahden tulonansaitsijan aviopari, yhden tulonansaitsijan lapsiperhe, yksin asuva nuori
henkilö ja kotona asuva nuori henkilö. Korvausasteet näille kahdeksalle perhetyypille on laskettu
tulotasoilla 0,35xAPW - 2xAPW ja 0,25 prosenttiyksikön tulovälein. 
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3 NETTOKORVAUSASTEET

3.1 Yksinasuvat henkilöt

Yksinäisen työttömän ja toimeentulotukea saavan henkilön nettokorvausasteet on
esitetty kuvioissa 1 ja 2. Keskituloisten työttömyysturvan korvausasteet ovat kor-
keimmat Ruotsissa, Alankomaissa ja Ranskassa. Suomessa ansiosidonnaista päi-
värahaa saavan työttömän käytettävissä olevat tulot laskevat lähes puoleen työs-
säoloaikaan verrattuna. Pienituloisten korvausasteet ovat korkeimmat Tanskassa
ja Ranskassa, noin 80 prosenttia. Alankomaissa korvausaste on sen sijaan pieni-
tuloisella jopa alempi kuin keskituloisella. 

Pieni- ja suurituloisten korvausasteiden suuret erot Tanskassa ja Ruotsissa selitty-
vät sillä, että näissä maissa enimmäismääräinen työttömyyspäiväraha saavutetaan
jo alhaisella tulotasolla, Tanskassa noin 2/3 APW-palkalla ja Ruotsissa suunnil-
leen APW-palkalla. Tanskassa pieni-, keski- ja suurituloisen työttömän päiväraha
on siten käytännöllisesti katsoen samansuuruinen. Myös käytettävissä oleva tulo
työttömänä oltaessa muodostuu suunnilleen samaksi aiemmasta tulotasosta riip-
pumatta, minkä johdosta korvausasteet vaihtelevat huomattavasti. Tanskassa on-
kin lähinnä tasasuuruisen etuuden järjestelmä. 

Ranskassa ja Saksassa keski- ja suurituloisten korvausasteissa ei ole lainkaan
eroja. Saksassa myös pienituloisella on lähes sama korvausaste. Selityksenä on
se, että työttömyyspäiväraha määräytyy suoraan ansioiden mukaan ja enimmäis-
määräinen päiväraha saavutetaan näissä maissa korkealla tulotasolla (Ranskassa
6xAPW ja Saksassa 1,7xAPW). Suomi on ainoa maa, missä työttömyyspäivära-
hassa ei ole enimmäismäärää. Tosin päivärahan ansiosidonnaisuuden aste on
meillä melko lievä keskituloisista lähtien. 

Isossa-Britanniassa työttömyysturvan korvausasteet ovat kaikilla tulotasoilla ver-
tailluista maista selvästi alhaisimmat. Järjestelmä antaa siten niukimman toi-
meentuloturvan suhteessa palkkatyöhön. Suurituloisen työttömän käytettävissä
olevat tulot ovat vain 10 prosenttia työssä olevaan verrattuna. Tämä johtuu ennen
kaikkea siitä, että maassa ei ole ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmää,
vaan päiväraha on tasasuuruinen. 
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Kuvio 1 Työttömyysturvan nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla. Yk-
sinasuva henkilö. Vuosi 1994.
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Kuvio 2 Toimeentulotuen nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla.   Yk-
sinasuva henkilö. Vuosi 1994.
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Toimeentulotuen nettokorvausasteet ovat yleensä alhaisemmat kuin työttömyys-
turvan. Erityisen selvästi tämä näkyy Ranskassa, jossa toimeentulotuen korvaus-
aste on runsaat 10 prosenttia, kun suurituloisen työttömän korvausaste on yli 60
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prosenttia. Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Suomessa pienitulois-
ten toimeentulotuen ja työttömyysturvan korvausasteet ovat lähes yhtä suuret.
Käytetyillä laskentaoletuksilla tämä ei kuitenkaan johdu toimeentulotukena mak-
settavasta täydennyksestä, vaikka se onkin näissä maissa mahdollista. Isossa-Bri-
tanniassa yksinäisen henkilön työttömyyspäiväraha ja toimeentulotuki ovat mää-
rältään samat. Nettokorvausasteet eivät myöskään muutu, sillä pelkästä työttö-
myyspäivärahasta ei tarvitse maksaa veroa. Ruotsin järjestelmät ovat erikoisia
sikäli, että pienituloisilla toimeentulotuen korvausaste on korkeampi kuin työttö-
myysturvan. Tämä johtuu korkeasta toimeentulotuen tasosta. 

3.2 Yksinhuoltajat

Yksinhuoltajien työttömyysturvan nettokorvausasteet ovat yleensä korkeammat
kuin yksinasuvien henkilöiden. Ainoastaan Ranskassa lapsilla ei ole mainittavaa
vaikutusta työttömyysturvan korvausasteisiin. Pienituloisten korvausasteet ovat
Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa noin 90 prosenttia. Tämä viittaa sii-
hen, että tällaiset yksinhuoltajat ovat työttömyysloukussa. Työhön hakeutuminen
ei ole tällöin taloudellisesti kannattavaa, koska käytettävissä olevat tulot eivät sen
seurauksena mainittavasti lisäänny. 

Saksassa ja Tanskassa myös toimeentulotuen korvausasteet ovat pienituloisille
yksinhuoltajille hyvin korkeat, lähes 90 prosenttia. Suomessa toimeentulotuen
varassa elävän kahden lapsen yksinhuoltajan käytettävissä olevat tulot ovat noin
60-70 prosenttia palkkatyössä olevan pieni- ja keskituloisen vastaavista tuloista.
Keski- ja suurituloisilla toimeentulotuen korvausasteet ovat kaikissa maissa työt-
tömyysturvan korvausasteita pienemmät. 
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Kuvio 3 Työttömyysturvan nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla.   
Yksinhuoltaja, jolla kaksi lasta. Vuosi 1994.
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Kuvio 4 Toimeentulotuen nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla.   Yk-
sinhuoltaja, jolla kaksi lasta. Vuosi 1994.
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3.3 Kahden huoltajan perheet

Kahden huoltajan lapsiperheiden korvausasteita tarkasteltaessa toisen puolison
oletetaan olevan pienipalkkaisessa tai osapäiväisessä työssä (1/2 APW), kun taas
toinen on joko työtön (ja aiempi tulotaso vaihtelee) tai saa toimeentulotukea.
Kuvioista 5 ja 6 ilmenee, että tulotasosta riippumatta Tanskassa on tuskin mitään
eroa, saako toinen puoliso työttömyyspäivärahaa vai toimeentulotukea. Alanko-
maissa, Saksassa ja erityisesti Ranskassa perheen taloudellinen tilanne on puoles-
taan huomattavasti parempi, jos työtön saa ansiosidonnaista päivärahaa. 

Isossa-Britanniassa perheen käytettävissä olevat tulot ovat lähes samat riippumat-
ta siitä, saako perheen huoltaja työttömyyspäivärahaa vai toimeentulotukea. Puo-
lisoille työttömyyspäiväraha on kuitenkin jonkin verran edullisempi kuin toi-
meentulotuki. Lapsista maksettavat lisät korvataan toimeentulotuesta ja ovat tar-
veharkintaisia.

Työttömyyspäivärahan korvausasteet ovat kahden huoltajan lapsiperheissä yleen-
sä korkeammat kuin yksinhuoltajilla - Isoa-Britanniaa lukuunottamatta. Pienitu-
loisille korvausasteet ovat hyvin korkeat Pohjoismaissa ja Ranskassa. Työttö-
myysloukku on ilmeinen näillä pienituloisilla, sillä käytettävissä olevat tulot eivät
mainittavasti alene työttömyyden seurauksena. 

Toimeentulotuen korvausasteet nousevat pienituloisilla kahden lapsen yksinhuol-
tajilla melko korkeiksi Tanskassa ja Ruotsissa sekä myös Suomessa. Ne heijasta-
vat samalla korkeita kynnyspalkkoja3. Voidaan pitää jossain määrin erikoisena,
että vapaaehtoisen työttömyysvakuutusjärjestelmän maissa toimeentulotuen kor-
vausasteet ovat jopa korkeampia kuin työttömyysturvan. Tämä asettaa etuusjär-
jestelmien johdonmukaisuuden kyseenalaiseksi. Tällöin on aiheellista kysyä, on-
ko pienituloisten mielekästä liittyä lainkaan vapaaehtoiseen työttömyysvakuutus-
järjestelmään. 

3 Kynnyspalkalla tarkoitetaan tässä palkkaa, jolla käytettävissä oleva tulo muodostuu samaksi kuin
toimeentulotuki. Esitetyissä kuvioissa ei ole otettu huomioon työhön siirtymisestä aiheutuvia kus-
tannuksia (työmatka, työvaaatteet, ruokailu ym.).   
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Kuvio 5 Työttömyysturvan nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla. Puo-
lisot, joista toinen työtön (aiempi palkka 2/3, 1 ja 2 APW) ja toisen palkka
1/2 APW. Kaksi lasta. Vuosi 1994.
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Kuvio 6 Toimeentulotuen nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla. Puoli-
sot, joista toinen työtön (aiempi palkka 2/3, 1 ja 2 APW) ja toisen palkka
1/2 APW. Kaksi lasta. Vuosi 1994.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

DK S FIN D NL GB F

1 APW

2/3 APW

2 APW

11



3.4 Päivähoitopalveluja käyttävät perheet

Kuvioissa 7 ja 8 on esitetty ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan nettokorva-
usasteet Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa, kun laskelmissa on
otettu huomioon kunnalliset päivähoitomaksut. Kuten aiemmin todettiin, muissa
maissa julkista päivähoitoa ei juurikaan ole. Esimerkkiperheissä vain nuorempi
lapsi on päivähoidossa. Perheen huoltajan joutuessa työttömäksi, hänen oletetaan
hoitavan lasta kotona. Oletusta on pidettävä realistisena, vaikka voidaan perustel-
la sitäkin, että työtön pitää lapset päivähoidossa voidakseen hakea aktiivisesti
uutta työpaikkaa. Yksinhuoltajien osalta tällä oletuksella ei ole Suomessa mainit-
tavaa merkitystä, koska työttömät yksinhuoltajat eivät yleensä maksa päivähoi-
dosta, lukuunottamatta suurituloisia. 

Kuvio 7 Työttömyysturvan nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla    
(ml. päivähoitomaksut). Yksinhuoltaja, jolla kaksi lasta. Yksi lapsi   
päivähoidossa. Vuosi 1994.
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Kuvio 8 Työttömyysturvan nettokorvausasteet pieni-, keski- ja suurituloisilla (ml.
päivähoitomaksut). Puolisot, joista toinen työtön (aiempi palkka 2/3, 1 ja 2
APW) ja toisen puolison palkka 1/2 APW. Kaksi lasta. Yksi lapsi päivä-
hoidossa. Vuosi 1994.
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Yksinhuoltajan korvausasteet nousevat jonkin verran, kun päivähoitomaksut ote-
taan huomioon. Pieni- ja keskituloisilla ne ovat useimmiten yli 90 prosenttia.
Alankomaissa keskituloisen korvausasteet ovat kuitenkin alempia kuin Pohjois-
maissa. Kahden huoltajan lapsiperheissä (jossa toinen puoliso on pienipalkkaises-
sa työssä) korvausasteet ovat erittäin korkeat pieni- ja keskituloisilla. Kaikissa
maissa perheen toimeentulo tuskin lainkaan alenee työttömyyden seurauksena.
Tanskassa pienituloisen käytettävissä olevat tulot jopa nousevat selvästi. 

Korvausasteet osoittavat, että otettaessa huomioon myös päivähoitomaksut kah-
den huoltajan pieni- ja keskituloiset lapsiperheet ovat selkeästi työttömyyslou-
kussa kaikissa tarkasteltavina olevissa maissa. Lähes vastaava tilanne on yksin-
huoltajilla. 
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4 JÄRJESTELMIEN KUVAUS

4.1 Työttömyysturva

Työssäoloehto

Kaikkien tutkimuksen kohteena olevien maiden työttömyysturvaan sisältyy työs-
säoloehto, joka työttömäksi joutuneen tulee täyttää ennen kuin on oikeutettu ansi-
osidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja
Suomessa tulee olla työssä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltäneen 1-2
vuoden aikana. Saksassa edellytetään 360 päivän ja Tanskassa 26 viikon työssä-
oloa viimeisen kolmen vuoden aikana sekä Ranskassa neljän kuukauden työssä-
oloa työttömyyttä edeltäneen kahdeksan kuukauden aikana. Ruotsissa ansiosi-
donnaisen päivärahan edellytyksenä on 75 päivän työssäolo neljän kuukauden
aikana (vuodesta 1995 lähtien 80 päivää 5 kuukauden aikana). 

Isossa-Britanniassa työttömyyspäivärahan saannin edellytyksenä on työssäoloeh-
don lisäksi tietyn vakuutusmaksumäärän suorittaminen ennen työttömäksi joutu-
mista. Suurituloinen voi suorittaa tämän maksun jopa 5 viikossa, kun se pienitu-
loiselta vie huomattavasti kauemmin. Myös Saksassa edellytetään vakuutusmak-
sujen maksamista edellä mainitun 360 päivän työssäoloajalta.   

Kuten työssäoloehdon täyttyminen myös sen yksityiskohtainen soveltaminen
vaihtelee eri maissa. Esimerkiksi Alankomaissa ehto täyttyy niinkin vähäisellä
kuin yhden päivän työllä viikossa. 

Ensisijaiset työttömyysturvajärjestelmät

Työttömyysturvajärjestelmät vaihtelevat maittain järjestelmien ansiosidonnaisuu-
den ja pakollisuuden mukaan. Muissa tarkastelluissa maissa, paitsi Isossa-Britan-
niassa, ensisijainen työttömyysturvajärjestelmä on ansiosidonnainen. Keski-Eu-
roopan maissa nämä järjestelmät ovat lakisääteisiä ja kattavat kaikki palkansaa-
jat. Sen sijaan Pohjoismaissa ansiosidonnaiset järjestelmät ovat vapaaehtoisia.
Myös se vaihtelee, missä määrin eri maissa on ensisijaisia järjestelmiä täydentä-
viä rinnakkaisia järjestelmiä. 

Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa on siis vapaaehtoiset ansiosidonnaiset työttö-
myysvakuutusjärjestelmät. Ruotsin ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä
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muutettiin tosin pakolliseksi vuoden 1994 heinäkuusta lähtien, mutta vapaaehtoi-
seen järjestelmään palattiin jo vuoden 1995 alusta lukien.4 

Ansiosidonnaisessa työttömyysturvajärjestelmässä edellytetään työssäoloehdon
lisäksi, että henkilö on osallistunut työttömyyttä edeltävänä aikana kassa- tai va-
kuutusmaksuihin. Pohjoismaiden vapaaehtoisissa järjestelmissä palkansaajan on
oltava ennen työttömäksi joutumista riittävä aika työttömyyskassan jäsenenä.
Ruotsissa ja Tanskassa tämä aika on 12 kuukautta sekä Suomessa 6 kuukautta. 

Rinnakkaiset työttömyysturvajärjestelmät

Ruotsissa on rinnakkainen järjestelmä työttömille, jotka eivät täytä työssäoloeh-
toa tai eivät ole työttömyyskassan jäseniä. Etuus on tasasuuruinen, joten järjestel-
mä vastaa meidän työmarkkinatukea. Ranskassakin on ansiosidonnaisen työttö-
myysturvajärjestelmän kanssa rinnakkainen järjestelmä, missä päiväraha on tasa-
suuruinen ja tarveharkintainen. Etuutta on suuruudeltaan kahdenlaista riippuen
työttömyyttä edeltävien työvuosien määrästä. Suomessa peruspäiväraha ei ole
tarveharkintainen, mutta sen saannin edellytyksenä on työssäoloehdon täyttymi-
nen. Työmarkkinatuen saamiseksi ei edellytetä aiempaa työssäoloa, mutta etuus
on tarveharkintainen. Edellä kuvattujen järjestelmien tarkoituksena on antaa työt-
tömälle vähimmäisturva. Niitä voidaan siten pitää toimeentulotuen kanssa rin-
nakkaisina järjestelminä.  

Vaikka Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa on pakolliset
työttömyysturvajärjestelmät, palkansaajat voivat itse ottaa lisäksi vapaaehtoisia
vakuutuksia.  Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Ranskassa tällaiset vakuutukset
ovat tavallisia. 

Saksassa on lisäksi toissijainen ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä,
jossa päivärahan saannin edellytykset (työssäoloehto) eivät ole yhtä tiukat kuin
ensisijaisessa järjestelmässä. 

Päivärahan enimmäismäärä

Kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa työttömyyspäivärahalle on asetettu kiin-
teä enimmäismäärä. Enimmäispäivärahan määrä vaihtelee maittain huomattavas-
ti. Tanskassa ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan enimmäismäärä tulee
vastaan noin 2/3 APW-palkkatasolla ja Ruotsissa jonkin verran keskipalkan ylä-
puolella. Ranskassa työttömyyspäiväraha voi olla huomattavan korkea, sillä päi-

4 Ruotsissa oli tuolloin parlamenttivaalit, ja hallitusvalta vaihtui. 
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värahan perusteena oleva palkka voi olla enintään 6xAPW-palkka. Saksassa vas-
taava luku on 1,7xAPW ja Alankomaissa 1,5xAPW. 

Omavastuuaika

Yhteinen piirre eri maiden järjestelmissä on, että työttömyyspäivärahaa makse-
taan melkein välittömästi työttömäksi joutumisen jälkeen. Omavastuuaikaa ei ole
lainkaan Alankomaissa, Saksassa ja Tanskassa. Isossa-Britanniassa se on 3 päi-
vää, Ruotsissa ja Suomessa 5 päivää ja Ranskassa 8 päivää. Lyhyttä omavastuu-
aikaa on perusteltu sillä, että järjestelmillä pyritään edistämään työmarkkinoiden
joustavuutta antamalla työttömille mahdollisuus hankkia ammattitaitoa vastaava
uusi työpaikka. Jos etuutta joutuisi odottamaan kauan, työttömät olisivat pakotet-
tuja ottamaan ensimmäisen saatavilla olevan työn. 

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto

Mikäli ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saannin ehdot täyttyvät, työtön on
oikeutettu Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa päivärahaan
tietyn ajan riippumatta hänen iästään tai aiemmista työvuosistaan. Alankomaissa,
Ranskassa ja Saksassa päivärahakausi on sen sijaan riippuvainen aiempien työ-
vuosien määrästä, Ranskassa ja Saksassa lisäksi työttömän iästä (taulukko 1).  

Alankomaissa päivärahakausi on lyhimmillään kuusi kuukautta. Jos henkilö on
kuitenkin  ollut työssä vähintään 3 vuotta työttömyyttä edeltäneen 5 kalenterivuo-
den aikana, hän on oikeutettu pidennettyyn päivärahaan. Tämä pidennys on riip-
puvainen aiempien työvuosien määrästä. Pisimmillään ansiosidonnaista työttö-
myyspäivärahaa voidaan maksaa viisi vuotta (kun työvuosia on vähintään 40).
Ranskassa päivärahakausi on lyhimmillään 4 kuukautta. Se pitenee sekä aiem-
man työssäoloajan että työttömän iän mukaan enimmillään 5 vuoteen. Tämä
edellyttää, että on työskennellyt vähintään 27 kuukautta viimeisen kolmen vuo-
den aikana, ja on iältään yli 55-vuotias. Saksassa vähimmäisaika on 6 kuukautta.
Runsaan 5 työvuoden jälkeen päivärahakausi on 2 vuotta ja 8 kuukautta, mikäli
työtön on yli 54-vuotias.   
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Työttömyyspäivärahakauden kesto  ja siirtyminen muihin järjestelmiin

Työttömyyspäivärahakauden päättyessä työssäoloehto tai vakuutusmaksuehto
tulee täyttää uudelleen, jotta olisi oikeutettu uuteen päivärahakauteen. Tällainen
järjestelmä on Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Suomes-
sa ja Tanskassa. Isossa-Britanniassa ja Tanskassa ehdot eivät ole aivan samat
kuin alkuperäiset. Ruotsissa on mahdollista uudistaa ansiosidonnainen työttö-
myyspäivärahakausi esittämällä 'työvaatimus' ennen kuin päivärahakausi päättyy.
Tämä 'vaatimus' takaa toistuvia työharjoittelujaksoja pitkään kestävän työttömyy-
den aikana. Harjoittelujaksoa voi vaatia aina uudestaan. Lainmuutoksella heinä-
kuussa 1994 pyrittiin lopettamaan tämä jatkuva päivärahan uusimismahdollisuus,
mutta vuoden 1995 alusta lähtien entiset säädökset palautettiin. Tanskassa työttö-
mällä on oikeus työharjoitteluun tai muuhun koulutukseen 7 päivärahavuoden
aikana. Työtön voi luopua tästä oikeudesta, jolloin hän joutuu tyytymään alem-
paan päivärahaan.  

Kun työttömyyspäivärahakausi päättyy työtön siirtyy joko toimeentulotuen tai
rinnakkaisen työttömyysturvajärjestelmän piiriin. Alankomaissa, Isossa-Britanni-
assa, Ranskassa (ellei työssäoloehto täyty) ja Tanskassa työtön saa enimmäis-
maksuajan jälkeen toimeentulotukea. Tanskassa toimeentulotukea saaville pyri-
tään tarjoamaan työharjoittelua tai muuta toimintaa. Alankomaissa ja Isossa-Bri-
tanniassa toimeentulotukea saavien työttömien tulee täyttää samat ehdot kuin
muidenkin työttömien, eli etsiä aktiivisesti työtä. Tämän laiminlyönti aiheuttaa
tuensaajille taloudellisia seuraamuksia. 
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Ruotsissa on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa ilman aikarajoitusta, ts.
päivärahaa maksetaan niin pitkään kuin työttömyys jatkuu (oikeus esittää "vaati-
mus" työharjoittelusta). Saksassa työtön siirtyy korvaavaan järjestelmään, jossa
on alhaisempi päiväraha. Suomessa työtön saa työttömyyspäivärahakauden pää-
tyttyä työmarkkinatukea. Aikarajoitusta ei ole kummankaan näiden maiden jär-
jestelmissä. Myös Ranskassa on vastaava korvaava työttömyysturvajärjestelmä
ilman aikarajoitusta ehdolla, että työssäoloehto täyttyy. Muussa tapauksessa työ-
tön siirtyy saamaan toimeentulotukea. 

Toimeentulotuen piiriin voi joutua myös muusta syystä kuin työttömyyspäivära-
hakauden päättymisen takia. Tanskassa ansiosidonnaisen vakuutusjärjestelmän
ulkopuolella olevat työttömät saavat toimeentulotukea. Suomessa työttömyyskas-
saan kuulumattomat saavat joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea riippuen
siitä täyttyykö työssäoloehto vai ei. Molempia etuuksia voidaan pitää rinnakkaisi-
na toimeentulotuen kanssa. Ruotsin järjestelmässä vapaaehtoisen vakuutuksen
ulkopuolella olevat (tai kun ansiosidonnaisen enimmäisaika on loppunut) saavat
samaan tapaan kuin Suomessakin päivärahaa korvaavasta järjestelmästä. Päivära-
ha on tällöin tasasuuruinen. Sen saantiaika on kuitenkin lyhyt, ja tämän jälkeen
työtön saa toimeentulotukea. 

Kaaviossa 1 on esitetty ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahakauden pituudet eri
maissa ja sen jälkeinen siirtyminen vähimmäisturvajärjestelmään. Alankomaiden
osalta vaaditut työvuodet on laskettu työttömän iän mukaan, vaikkei järjestelmäs-
sä olekaan ikään perustuvaa rajoitusta. Ranskan ja Saksan järjestelmistä on esitet-
ty ainoastaan pisin päivärahan kesto. Ranskassa paitsi päivärahan kesto myös sen
aleneminen vaihtelee työttömän iän ja työhistorian perusteella. 
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Kaavio 1 Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ja siirtyminen
muuhun toimeentuloturvajärjestelmään. Vuosi 1994.

6·[UKO··T·KPGP R·KX·TCJC GPKPV··P � X�

Alankomaat 20 30 v 40 v 50 v 60 v -KKPVG·

RTCJC

6QKOGGPVWNQVWMK

'PKOO·KUCKMC K·P OWMCCP

Iso-Britannia 1 v 6QKOGGPVWNQVWMK

Tanska 7 vuoden työttömyyspäivärahakausi 6QKOGGPVWNQVWMK

Täysi päiväraha

Ranska

#UVGKVVCKP CNGPGXC R·KX·TCJC

27kk/36 kk ja yli 55 v -QTXCCXC L·TLGUVGNO· �6QKOGGPVWNQVWMK

6[ÌVVÌO[[UR·KX·TCJCMCWUK LC V[ÌJCTLQKVVGNWLCMUQ

Ruotsi 60 p 60 p 60 p 60 p 60 p 60 p 60 p

Saksa 2 v 8 kk -QTXCCXC L·TLGUVGNO·

Suomi 100 vkoa 6[ÌOCTMMKPCVWMK

1 2 3 4 5 6 7 8

Työttömyysaika vuosina

� #PUKQUKFQPPCKPGP V[ÌVVÌO[[UVWTXC

� 8·JKOO·KUO··T·KPGP V[ÌVVÌO[[UVWTXC
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Kaaviossa 1 tummennettu alue kuvaa ansiosidonnaista päivärahakautta. Useim-
missa maissa etuuden taso laskee, kun ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
loppuu ja siirrytään korvaavaan työttömyysturva- tai toimeentulotukijärjestel-
mään. Poikkeuksena on kuitenkin Iso-Britannia, missä työttömyysturva ja toi-
meentulotuki antavat suunnilleen saman toimeentulon tason. Keskeinen ero näis-
sä kahdessa järjestelmässä on, että työttömälle itselleen työttömyyspäiväraha ei
ole tarveharkintaista, mutta toimeentulotuki on. Lapsista maksettavat lisät korva-
taan toimeentulotuesta ja ovat aina tarveharkintaisia. Ranskassa työttömyyspäivä-
raha alenee asteittain työttömyyden pitkittyessä. Lopulta työtön joutuu toimeen-
tulotuen piiriin. Muissa maissa tällaista järjestelmää ei ole.

4.2 Toimeentulotuki 

Oikeus toimeentulotukeen 

Yleisenä periaatteena on, että toimeentulotuki turvaa kansalaisille viimesijaisen
toimeentulon, kun omia ansiotuloja tai muita sosiaalietuuksia ei ole. Lisäksi se
muodostaa useimmissa maissa myös vähimmäistoimeentulonormin sillä tavalla,
että toimeentulotukea on mahdollista saada pientä palkkaa tai muuta etuutta täy-
dentävänä tukena. Poikkeuksia ovat kuitenkin Tanska ja Ruotsi. 

Tanskassa toimeentulotukea voi saada vain, jos tuensaajaan on kohdistunut 'sosi-
aalinen tapahtuma' (esim. työttömyys, sairaus tai raskaus). Tukea voi saada myös
perhe, jossa toinen puoliso on kotona ja toiseen kohdistuu em. 'sosiaalinen tapah-
tuma'. Pieni palkka sellaisenaan ei kuitenkaan oikeuta saamaan täydennystä toi-
meentulotuesta. Toimeentulotuen saajalla on myös velvollisuus etsiä työtä ja hy-
väksyä kohtuullinen työtarjous. 

Ruotsissa henkilö, joka tekee osa-aikatyötä, saa muutoin pientä palkkaa tai esi-
merkiksi aiemmasta osa-aikatyöstä pientä työttömyyspäivärahaa, ei ole lainsää-
dännön mukaan oikeutettu toimeentulotukeen. Käytännössä tukea kuitenkin
myönnetään, jos henkilö hakee aktiivisesti kokoaikatyötä. 
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Tuensaajien ikä

Toimeentulotuen saajilla ei ole yleensä yläikärajaa, paitsi Alankomaissa 65 vuot-
ta. Iäkkäiden tuen tarvetta vähentää se, että kansaneläke tai vastaava peruseläke
on yleensä suurempi kuin toimeentulotuki. Tällainen tilanne on esimerkiksi Suo-
messa. Kuitenkin maissa, joissa aiemmalla tulo- ja työhistorialla on merkittävä
vaikutus eläkkeen tasoon (esimerkiksi Saksassa), toimeentulotukea maksetaan
myös eläkeläisille. 

Useissa maissa toimeentulotuen saajille on määrätty alaikäraja tai tuen määrä on
nuorille henkilöille pienempi. Ranskassa yksinäisten tuensaajien tulee olla vähin-
tään 25 vuotiaita. Tätä nuoremmille tukea myönnetään vain siinä tapauksessa,
että hakijalla on huollettavia alaikäisiä lapsia. Alankomaissa täysi toimeentulotu-
ki maksetaan 23-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Tätä nuoremmilla tuki vaihtelee
iän mukaan. Koulunsa kesken jättäneiden tuki on alempi aina 27-vuotiaaksi saak-
ka. 

Tanskassa täyttä toimeentulotukea maksetaan vasta 23-vuotiaille. Itsenäisesti
asuvat alle 23-vuotiaat voivat saada täyden tuen, mikäli he ovat aiemmin olleet
työssä ja voivat osoittaa, että heidän toimeentulonsa on perustunut työssäkäyn-
tiin. Kotona vanhempiensa luona asuvien tanskalaisnuorten tuki on puolet itse-
näisesti asuvien tuesta. Myös Isossa-Britanniassa toimeentulotuen määrä on
alempi 18-24-vuotiaille. 

Tuen määrä

Toimeentulotuki on riippuvainen perheen koosta ja siitä, onko perheessä lapsia
vai ei. Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa on jokai-
selle perheenjäsenelle laskettu oma osa toimeentulotuesta. Alankomaissa ja Tans-
kassa lasten lukumäärä ei vaikuta toimeentulotuen määrään. Lasten osuus muo-
dostuu näissä maissa lapsilisistä. 

Toimeentulotuen taso on lakisääteinen Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Rans-
kassa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Ruotsissa se perustuu suositukseen.
Saksassa ja Suomessa tuen määrä vaihtelee eri osassa maata elinkustannusten
kalleudesta riippuen. 
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Asumismenot 

Toimeentulotukijärjestelmissä on useimmiten kaksi osaa, toinen on tarkoitettu
tavanomaisiin elantokustannuksiin ja toinen erikseen korvattaviin menoihin (esi-
merkiksi asumismenoihin). Tällainen järjestelmä on Isossa-Britanniassa, Ruotsis-
sa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Alankomaissa ja Ranskassa asumismenot
sisältyvät toimeentulotuella katettaviin tavanomaisiin elantokustannuksiin. Tukea
asumismenoihin voi saada siten vain asumistuesta. Pohjoismaissa asumismenoja
korvataan toimeentulotukijärjestelmästä runsaammin kuin asumistukijärjestel-
mästä. Jos asumismenot ovat korkeat, työttömän on Tanskassa mahdollista saada
tukea aina 90 prosenttiin saakka aiemmasta tulotasosta. Korkean asumistuen
maksuaikaa toimeentulotuen varassa eläville perheille on kuitenkin rajoitettu yh-
teen vuoteen vuodesta 1995 lähtien.  

Tarveharkinta ja muut tulot 

Toimeentulotuki on tarveharkintainen kaikissa seitsemässä maassa siten, että tu-
en määrää laskettaessa otetaan huomioon molempien puolisoiden tulot. Alanko-
maissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Tanskassa on mahdollista
ansaita jossain määrin muita tuloja ilman, että toimeentulotuki sen johdosta ale-
nee. Tarkoituksessa on, että lyhytaikaisen työn tekeminen myös toimeentulotuen
varassa eläville olisi kannattavaa. Ranskaa ja Ruotsia lukuunottamatta järjestel-
missä on lueteltu ne tulot, jotka eivät vähennä toimeentulotukea. Ranskassa, Isos-
sa-Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa tavanomaiset perhepoliittiset
tulonsiirrot lasketaan tuloksi toimeentulotukea määrättäessä. Alankomaissa ja
Tanskassa, joissa toimeentulotukeen ei sisälly erityistä osuutta lapsia varten, per-
hepoliittisia tulonsiirtoja ei lasketa tuloksi. 

Useimmissa maissa toimeentulotukea saavan tulee käyttää osa varallisuudestaan
(poikkeuksena oma asunto) tiettyyn rajaan asti ennen kuin hän voi saada toi-
meentulotukea. Perusosan ja asumismenojen lisäksi Isossa-Britanniassa, Ruotsis-
sa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa on mahdollista saada toimeentulotukea mui-
hin ylimääräisiin menoihin. Tällaisia ovat mm. sairauskustannukset, ja joissakin
maissa lasten päivähoitomenot. Erikseen korvattavat menot ovat huomattavia esi-
merkiksi Saksassa, kun taas Alankomaissa niillä on vain vähäistä merkitystä. 

Toimeentulotuen kesto

Tarkoituksena on, että toimeentulotukea myönnetään lyhytaikaisiin toimeentulo-
vaikeuksiin. Toisaalta minkään maan järjestelmissä ei ole aikarajaa sen saamisel-
le. Tuki ei myöskään alene ajan myötä. Useimmissa maissa suuret asumismenot
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voivat aiheuttaa sen, että tuensaajien on etsittävä vaatimattomampi asunto. Tans-
kassa ei makseta vuodesta 1995 lähtien toimeentulotukena korkeita asumiskus-
tannuksia vuotta pidempää aikaa. Alankomaissa, Ranskassa, Ruotsissa ja Suo-
messa on periaatteessa "rinnakkaiset" toimeentulotukijärjestelmät, työttömille ja
muille. Työttömällä tuensaajalla on velvollisuus etsiä aktiivisesti työtä, kun taas
muilla toimeentulotukea saavilla vastaavaa velvollisuutta ei ole. Useissa maissa
järjestetään toimeentulotukiasiakkaille muun muassa työharjoitteluohjelmia. Ta-
loudellisia seuraamuksia ei tosin ole, vaikkei niitä noudatetakaan. Kuitenkin
Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa osa tuesta voidaan lopettaa tai alentaa, mi-
käli työtön ei noudata työnhakuun liittyviä ohjeita.  

Tuen tarkistaminen

Toimeentulotuen määrä liittyy läheisesti muuhun toimeentuloturvaan. Alanko-
maissa se on tietty osuus minimipalkasta. Minimipalkka on puolestaan yhteydes-
sä palkkojen yleiseen kehitykseen. Ruotsissa tuen määrä on sidoksissa toimeentu-
loturvan "perusmäärään", mikä määräytyy hintatason mukaan. Tanskassa toi-
meentulotuen perusosa on tietty osuus enimmäistyöttömyyspäivärahasta, joka
periaatteessa määräytyy hintatason kehityksen perusteella. Suomessa toimeentu-
lotuen perusosa määräytyy täysimääräisen kansaneläkkeen mukaan, jota tarkiste-
taan vuosittain hintatason mukaan. 

Isossa-Britanniassa toimeentulotuen määrä on lähes sama kuin työttömyyspäivä-
raha, joka on tasasuuruinen (ei ansiosidonnainen). Molemmat määräytyvät hin-
taindeksin mukaisesti, toimeentulotuessa ei kuitenkaan oteta huomioon asumis-
menoja, kuten työttömyyspäivärahassa. Saksassa toimeentulotukeen vaikuttaa
käytettävissä olevien tulojen kehitys. Ranskassa toimeentulotuen määrän kehitys
on sidottu  kuluttajahintaindeksiin.

4.3 Verotus ja sosiaalivakuutus

Verrattaessa korvausasteita eri maiden kesken on otettava huomioon myös vero-
järjestelmien erot. Yleensä pienten bruttomääräisten etuuksien verotus on lievem-
pää kuin suurten johtuen verotuksen progressiivisuudesta ja vähennyksistä. Työt-
tömyyspäivärahan, toimeentulotuen ja asuntolainan korkojen verotuskohtelu
poikkeaa myös eri maissa, samoin kuin työntekijöiden sosiaalivakuutuksen mak-
suosuudet. 

Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa verotusyk-
sikkönä on henkilö. Puolisoita ja lapsia verotetaan erikseen. Kuitenkin tietyt
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huollettavia koskevat vähennykset voivat vaikuttaa veron määrään. Alankomais-
sa, Isossa-Britanniassa ja Tanskassa perusvähennys on siirrettävissä puolisolta
toiselle. Suomessa on mahdollista vähentää verosta osa lapsen elatusmaksuista.
Ruotsi on ainoa maa, jossa on täysin henkilökohtainen tuloverotus. Ranskassa
verotusyksikkönä on perhe. Perheen tulot - mukaan lukien lasten tulot - summa-
taan ja jaetaan perheenjäsenten lukumäärän perusteella laskettavalla kulutusyksi-
köiden määrällä. Saksassa verotusyksikkönä on aviopari. Puolisoiden tulot yhdis-
tetään ja jaetaan tasan molempien kesken. Keskeiset piirteet eri maiden verojär-
jestelmistä on esitetty taulukossa 2.

Kaikissa maissa maksetaan valtionveroa. Työntekijät maksavat palkkojen perus-
teella myös pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja. Kunnallisverotus on käytössä
vain Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Verojen ja vakuutusmaksujen suhteelli-
set osuudet vaihtelevat huomattavasti eri maissa. Tanskassa ja Ruotsissa työnte-
kijöiden vakuutusmaksuilla on vähäinen merkitys. Alankomaissa, Ranskassa ja
Saksassa ne sen sijaan muodostavat huomattavan osan koko verorasituksesta. 

Useissa maissa työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa, mutta toimeentulotuki
ei. Alankomaissa ja Tanskassa toimeentulotuki on kuitenkin veronalaista. Isossa-
Britanniassa työttömyyspäiväraha ja toimeentulotuki ovat periaatteessa veron-
alaisia, mutta pelkästä työttömyyspäivärahasta ei käytännössä tarvitse maksaa
veroa.
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6CWNWMMQ � -GUMGKUGV RKKTVGGV GTK OCKFGP XGTQL·TLGUVGNOKUV· XWQPPC �����

&- (+0 ( & )$ 0. 5

Verotusyksikkö Yksilö Yksilö Perhe Aviopari Yksilö Yksilö Yksilö

Lapsivähennys Ei Ei Kyllä Kyllä Yksin-
huoltajilla

Ei

Puolison tulot 
vaikuttavat

Siirrettävä
perusvä-
hennys

Ei Kyllä Kyllä Siirrettävä
perusvä-
hennys

Ei

Sosiaalivakuutusmaksut
vähennyskelpoisia

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä, paitsi
yleinen va-
kuutus-
maksu

Kyllä

Pääomaverotus Eriytetty Eriytetty Yhtenäinen Yhtenäinen Yhtenäinen Yhtenäinen Eriytetty

Valtionverotus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Kunnallisverotus Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä

Kirkollisverotus Kyllä Kyllä Kyllä No Kyllä

Sosiaalivakuutusmaksut Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Työttömyyspäiväraha
veronalaista

Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Lapsilisä/asumistuki
veronalaista

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
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