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Arviot työttömyysetuuskauden keston
vaikutuksista työllistymiseen vaihtelevat
Työttömyysturvan tason nostaminen ja sen keston pidentäminen pitkittävät työttömyysjaksoja, mutta vaikutuksen suuruus vaihtelee maittain.
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan päättyminen vaikuttaa työttömyydestä poistumiseen, mutta vaikutus ei ole sama kuin vaikutus työllistymiseen, sillä osa työttömistä siirtyy etuuskauden päättyessä työvoiman
ulkopuolelle.
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ämä tiedot käyvät ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Matti Karin tekemästä katsauksesta taloustieteelliseen kirjallisuuteen, joka
käsittelee työttömyysturvaetuuksien vaikutusta työmarkkinakäyttäytymiseen.
Työttömyydestä poistumisen todennäköisyyden ajatellaan nousevan silloin, kun etuuskausi päättyy tai on
päättymäisillään. Empiirisessä tutkimuskirjallisuudessa
havaitaan tällöin tyypillisesti piikki työttömyydestä poistumisessa. Osa tästä johtuu siirtymisistä työvoiman ulkopuolelle.
Työttömyysturvan tason ja keston vaikutus työllistymiseen riippuu myös suhdannetilanteesta. Tutkimuskirjallisuuden mukaan vaikutus on pienempi silloin, kun
työttömyys on korkealla tasolla eikä työpaikkoja ole tarjolla. Keston leikkauksen myönteiset vaikutukset ovat siis
pienimmillään laman aikana.
Tutkimuksessa vertailtiin myös työttömyyden kustannuksia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa.
Vertailussa otettiin huomioon työttömyysturvamenot,
verojen ja sosiaaliturvamaksujen menetykset sekä työttömien tulonmenetykset. Julkinen sektori vastasi Suomessa 63 prosentista työttömyyden kokonaiskustannuksista. 27 prosenttia kustannuksista kohdentui palkansaajille ja 10 prosenttia työnantajille. Kustannukset
jakautuvat Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan nähden verrattuna varsin tasaisesti palkansaajien, työnantajien ja
julkisen sektorin välillä.

Maavertailun mukaan julkisen sektorin osuus kustannuksista on suurin Saksassa, jossa valtio vastaa 69 prosentista kustannuksista. Saksassa työnantajien osuus kustannuksista on 5 prosenttia ja palkansaajien 26 prosenttia.
Ruotsissa sekä palkansaajien että yritysten osuus
työttömyyden kokonaiskustannuksista on suurempi kuin
muissa vertailumaissa. Palkansaajan tulonmenetykset
vastaavat 35 prosenttia ja yritysten 17 prosenttia kustannuksista. Julkisen sektorin osuus kustannuksista on vastaavasti maiden pienin, 48 prosenttia.
Tanskassa työttömyydestä ei aiheudu yrityksille lainkaan kustannuksia. Julkinen sektori maksaa 60 prosenttia ja palkansaajat 40 prosenttia kustannuksista.
Palkansaajien tutkimuslaitos toteutti työttömyysturvan vaikutuksia ja työttömyyden kustannuksia koskevan
tutkimuksen osana Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön
rahoittamaa hanketta. 
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