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Koronakriisin yleiset taloudelliset vaikutukset
Covid-19-pandemia, siihen liittyvä talouskriisi ja hallitusten toimet pandemian rajoittami-
seksi ovat maailmanlaajuisesti supistaneet tuotantoa ja yritysten toimintaa, lisänneet työttö-
myyttä ja vaikeuttaneet kansalaisten toimeentuloa. Koronarajoituksista ovat kärsineet erityi-
sesti lento- ja laivaliikenteen, matkailun ja majoituksen, kulttuuri-, liikunta- ja huvipalvelujen 
sekä ravintolatoiminnan toimialat. Kriisin heijastusvaikutukset tuntuvat kuitenkin muillakin 
talouden aloilla.

Tilastoissa kriisi näkyy ennen muuta työllisyyden heikkenemisenä ja työttömyyden kas-
vuna, joka on nyt ollut voimakkaampaa kuin globaalin finanssikriisin aikana 2000- ja 2010- 
lukujen vaihteessa. Kuviossa 1 on esitetty työllisyyden ja työttömyyden yhteenlaskettu muu-
tos 33 maasta vuosineljänneksittäin vuodesta 2001 vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen 
asti. Kolmannella neljänneksellä 2020 työllisiä oli noin 20 miljoonaa vähemmän ja työttömiä 
noin 12 miljoonaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN MUUTOS 33 OECD-MAASSA 2001–2020;
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna; 1000 henkilöä
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KUVA 1. Työllisyyden ja työttömyyden yhteenlaskettu vuosimuutos 33 OECD-maassa. Laskettu OECD:n ja 
Eurostatin tilastoista

Yleisesti arvioidaan, että kriisin vaikutukset kohdistuvat kovimmin muutenkin heikossa ase-
massa oleviin työntekijäryhmiin kuten siirtotyöläisiin, osa-aikaisiin ja tilapäisiin työntekijöi-
hin, freelancereihin ja pienyrittäjiin. Tällaisissa ryhmissä toimeentuloturva on usein huo-
nompi kuin pysyvässä työsuhteessa olevilla palkansaajilla. 
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Toisaalta huonommin palkatut työt ovat usein sellaisia, joissa ei ole mahdollista siirtyä etä-
työhön ja joissa ollaan paljon kontaktissa asiakkaiden tai muiden työntekijöiden kanssa. Itse 
viruksen leviämiseen vaikuttaa myös asumisen ahtaus ja esimerkiksi välttämättömyys käyttää 
ruuhkautuneita joukkoliikennevälineitä. Etätyötä tekevillä ja väljemmin asuvilla, esim. ylem-
millä toimihenkilöillä, on todennäköisesti suurempi mahdollisuus välttää sekä virus että pan-
demian kielteiset työllisyysvaikutukset kuin vaikkapa suorittavaa palvelutyötä tekevillä.

Suomessa työttömyys kääntyi selvään nousuun maaliskuussa 2020. Maalis-joulukuussa 
2020 työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan keski-
määrin 122 000 enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Erityisesti lomautet-
tujen määrä kasvoi. Myös lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä kasvoi tuntuvasti. (Kuva 2). 
Enimmillään työttömien työnhakijoiden ja lyhennettyä työviikkoa tekevien yhteismäärä oli 
456 000 toukokuussa 2020.

Työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan ravintoloiden, kahviloiden ja baarien 
työntekijät joutuivat kriisin alkuvaiheessa lukumääräisesti eniten työttömiksi. Ravintola- 
ja suurtaloustyöntekijöiden, tarjoilijoiden, avustavien keittiötyöntekijöiden sekä kahvila- ja 
baarityöntekijöiden ammattiryhmissä oli toukokuussa 2020 yhteensä noin 27 000 työtöntä 
työnhakijaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alueellisesti työttömyyden lukumääräinen 
kasvu painottuu suuriin keskuksiin, erityisesti Uudellemaalle. Toisaalta työttömyysasteen 
nousu oli suhteellisesti voimakkainta matkailusta riippuvaisilla paikkakunnilla Lapissa. TEM:n 
tietojen mukaan esimerkiksi Kittilän työttömyysaste yli kaksinkertaistui 13,4 prosentista 
28,1 prosenttiin, kun verrataan toukokuuta 2019 ja 2020. Mutta samoin laskettu Helsingin-
kin työttömyysaste kohosi noin kaksinkertaiseksi 8,8 prosentista 18,6 prosenttiin.

TYÖTTÖMYYS SUOMESSA 2019–2020
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Poikkeustoimia sosiaaliturvaan monissa maissa
Eri maiden hallitukset ovat pyrkineet monin keinoin rajoittamaan näitä kielteisiä vaikutuksia 
taloutta elvyttämällä ja poikkeustoimin. Monissa maissa on erityistoimin pyritty työpaikko-
jen turvaamiseen niillä aloilla, joissa pandemia on haitannut yritysten toimintaa tai jopa 
keskeyttäneet toiminnan kokonaan. Toisaalta tilanteeseen on reagoitu keventämällä väli-
aikaisesti työttömyysturvan ja muun sosiaaliturvan ehtoja ja suurentamalla etuuksia. 

Esimerkiksi Saksassa on väliaikaisesti poistettu tarveharkintaisen työttömyysturvan va-
rallisuusrajat ja tarveharkinnan ehtoja on muutenkin lievennetty. Joissakin maissa kuten 
USA:ssa, Japanissa ja Etelä-Koreassa on otettu käyttöön myös kertaluonteisia koko väestölle 
tai lähes koko väestölle jaettavia käteisavustuksia, jotka periaatteiltaan muistuttavat ehdotonta 
perustuloa. USA:ssa maksettiin pandemian alkuvaiheessa kaikille aikuisille, joiden vuosi-
tulot alittavat 75 000 dollaria, 1 200 dollarin kertaluonteiden käteisavustus, ja lisäksi 500 
dollarin avustus kutakin alle 17-vuotiata lasta kohden.

Yksi esimerkki työpaikkoja turvaavasta järjestelystä on Saksan Kurzarbeit. Jos työt yri-
tyksessä vähentyvät suhdanteiden muuttumisen vuoksi vähintään 30 prosenttia, työaikaa 
voidaan supistaa ja valtio korvaa suuren osan menetetystä palkasta. Pandemian aikana tämä 
valtion tuen ehtona oleva raja on alennettu 10 prosenttiin. Normaalisti valtio on korvannut 
60 prosenttia menetetystä palkkatulosta, mutta pandemian aikana tämä korvaus on nostettu 
70 prosenttiin, jos tulojen menetys jatkuu neljättä kuukautta ja jos palkan menetys muuten 
on vähintään 50 prosenttia. Jos työntekijän taloudessa on alaikäisiä lapsia, korvaus on suu-
rempi. Suurimmillaan korvaus on 87 prosenttia menetetystä työansiosta. Enimmillään 
Kurzarbeit-järjestelyn piirissä on ollut yli 8 miljoonaa työntekijää (huhtikuussa 2020), kun 
normaali lukumäärää ennen pandemiaa oli 30 000–60 000 henkilöä kuukaudessa. Tätä 
kirjoitettaessa tiedetään, että Kurzarbeitin ehtojen lievennykset jatkuvat vuoden 2021 lop-
puun asti.

Suomen poikkeuslainsäädäntö
Suomessa ei ole Saksan Kurzarbeitia vastaavaa järjestelmää, mutta suomalainen lomautus-
järjestelmä ja lomautusten ajalta maksettava työttömyysturva palvelevat jossain määrin 
samaa tarkoitusta pehmentäessään yritystoiminnan väliaikaisen supistumisen vaikutuksia 
työntekijöille. Soviteltu työttömyyspäiväraha taasen tukee työntekijöitä, joiden työaikaa on 
väliaikaisesti tai kauemminkin supistettu. Lomautusten ajalta maksettavassa päivärahassa 
on kuitenkin samat ehdot kuin työttömyysturvassa muutenkin: työssäoloehto ym. Normaa-
listi valtio ei osallistu lomautusajan ansiopäivärahojen rahoitukseen, mutta tältä osin rahoi-
tusta muutettiin väliaikaisesti pandemian vuoksi. Valtio osallistui lomautusajan ansiopäivä-
rahojen rahoitukseen ajalla 1.7.2020–31.12.2020 (laki 505/2020, HE 95/2020).

Suomessa ei ole luotu uusia tulonsiirtoja pandemian takia paria pienehköä poikkeusta 
lukuun ottamatta. Sen sijaan työttömyysturvan ehtoja on monilta osin väliaikaisesti lieven-
netty. Tätä linjaa voinee perustella sillä, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on muutenkin 
varsin kattava sisältäen myös viimesijaisen toimeentulotuen, jota kaikissa kehittyneissäkään 
maissa, eikä esimerkiksi USA:ssa vastaavassa mielessä ole. Yleinen ja eläkkeensaajien asumis-
tuki kattavat laajasti pienituloiset väestöryhmät. 
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Työttömyysturvan ehtoja lieventämällä on turvattu sellaisten työntekijöiden toimeentuloa, 
joilla työt ovat äkillisesti ja ennalta arvaamatta vähentyneet, suurelta osin valtion asettamien 
rajoitusten vuoksi. Ehtojen lievennykset ovat myös voineet vähentää työttömyysturvaan liit-
tyvää viranomaistyötä ja erilaisten todistusten tarvetta ja siten nopeuttaa päivärahojen mak-
satusta.

Liitetaulukossa on kooste tärkeimmistä väliaikaisista poikkeuksista sosiaaliturvalakeihin, 
ensi sijassa työttömyysturvaan.

Työttömyysturvan ehtoja on lievennetty monella tavalla:
 � Työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisesti 26 viikosta 13 viikkoon.
 � Ns. omavastuuajalta eli viiden päivän alkukarenssin ajalta on myös maksettu päivärahaa.
 � Yrittäjien pääsyä työttömyysturvan ja erityisesti työmarkkinatuen piiriin on helpotettu.
 � Sekä yrittäjien että lomautettujen työttömyysturvan ehtoja on kevennetty mm. sallimalla 

normaalia laajemmin opiskelu työttömyysaikana sekä lieventämällä määräyksiä, jotka 
normaalisti johtaisivat työttömyysturvan karensseihin. Työttömällä on normaalia 
laajempi oikeus esimerkiksi kieltäytyä joistakin työvoimapalveluista tai vapautua 
työllistämissuunnitelman velvoitteista.

 � Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan enimmäiskestoon vaikuttavien päivien laskeminen 
on väliaikaisesti keskeytetty. Tämä koski aluksi vain lomautusaikaa, mutta sittemmin 
laajemmin työttömyyspäivärahaa siitä riippumatta, onko kysymys väliaikaisesta 
lomautuksesta.

 � Sovitellun päivärahan ns. suojaosa eli sen työansion määrä, joka ei vaikuta päivärahan 
suuruuteen, on väliaikaisesti korotettu 300 eurosta 500 euroon.

Poikkeuksien voimassaolo on ollut vaihteleva. Aluksi osa poikkeuksista säädettiin vain heinä-
kuuhun 2020 asti, mutta sittemmin monia poikkeuksia on jatkettu maaliskuun loppuun 2021 
asti. Sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut, että työttömyysturvan suojaosan korotusta 
ja muutamia muita poikkeuksia jatketaan kesäkuun 2021 loppuun (STM:n tiedote 2.2.2021). 
Samaten hallitus on linjannut, että yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan kesäkuun 2021 
loppuun (TEM:in tiedote 28.1.2021). 

Poikkeuksellinen tulonsiirto on epidemiatuki, jota maksettiin pandemian vuoksi lapsia 
hoitamaan joutuneille ja sen vuoksi ilman palkkaa jääneille vanhemmille. Laki säädettiin 
koskemaan varhaiskasvatuksessa tai peruskoulujen 1–3 luokalla olevien lasten vanhempia. 
Lapsen hoitamista varten epidemiatukea voitiin myöntää 16.3.2020 alkaen enintään 13.5.2020 
saakka. Sitä maksettiin myös ulkomailta Suomeen saapuneelle henkilölle, joka oli ohjattu 
karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja joka joutui tämän takia ottamaan palkatonta vapaata 
työstään. Tukea heidän oli mahdollista saada poikkeusolojen ajalta. Epidemiatuki vastasi 
sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahaa ja oli siten 28,94 euroa arkipäiviltä. 

Toinen poikkeuksellinen tulonsiirto on toimeentulotuen epidemiakorvaus. Se oli 75 euroa 
henkilöä kohden kuukaudessa. Sitä maksettiin loka–joulukuussa 2020 kotitalouksille, joilla 
oli oikeus toimeentulotukeen 1.3.2020–31.7.2020 sekä maksukuukautta edeltävän kuukau-
den aikana. Oikeus tukeen on muotoiltu hieman mutkikkaasti, mutta se voidaan tulkita siten, 
että tukea saadakseen kotitaloudella on täytynyt olla oikeus toimeentulotukeen jossakin 
vaiheessa maalis-heinäkuussa ja sen lisäksi edelleen syksyllä 2020 maksukuukautta edeltävän 
kuukauden aikana, toisin sanoen aikakin yhden kuukauden aikana syys–joulukuussa 2020. 
Epidemiakorvaus on veroton eikä sitä vähennetä muusta toimeentulotuesta.



6

Suurin kasvu työttömyysturvassa
Kelan tilastoista sekä Kelan ja Finanssivalvonnan yhdessä tuottamista työttömyysturvatilas-
toista nähdään, että koronakriisi on lisännyt erityisesti työttömyysturvaa saavien lukumäärää 
ja työttömyysturvamenoja. Sairausvakuutuksen päivärahamenoissa, asumistuessa ja toimeen-
tulotuessa muutokset ovat olleet vähäisempiä, joskin nouseva tendenssi on havaittavissa 
myös näillä sosiaaliturvan sektoreilla. Seuraavassa näitä muutoksia tarkastellaan hieman 
yksityiskohtaisemmin (ks. taulukko 1 sekä kuvat 3 ja 4).

TAULUKKO 1. Keskeiset sosiaaliturvaetuudet 2019 ja 2020

Etuudet

    milj. € Muutos,
%2019 2020 Muutos

Sairauspäivärahat, yhteensä 
Normaali sairauspäiväraha 
Tartuntatautipäiväraha 
Ansiosidonnainen työttömyysturva 
Peruspäiväraha
Työmarkkinatuki 
Yleinen asumistuki
Perustoimeentulotuki

876
820

0
1 690

210
1 690
1 486

698

906
819
28

2 666
397

1 866
1 566

784

31
–1
28

975
188
176
81
86

3,5 %
–0,2 %

8 665,3 %
57,7 %
89,4 %
10,4 %
5,4 %

12,3 %

Etuudet

Saajia keskimäärin kuukaudessa Muutos
%2019 2020 Muutos

Sairauspäivärahat, yhteensä 
Normaali sairauspäiväraha 
Tartuntatautipäiväraha 
Ansiosidonnainen työttömyysturva 
Peruspäiväraha
Työmarkkinatuki
Yleinen asumistuki 
Perustoimeentulotuki

59 399
55 234

13
108 339
26 579

183 042
366 716
139 231

63 388
53 866

2 609
166 462
48 456

195 896
386 369
145 385

3 990
–1 369
2 596

58 123
21 877
12 854
19 653

6 155

6,7 %
–2,5 %

20 631,8 %
53,6 %
82,3 %

7,0 %
5,4 %
4,4 %

ETUUSMENOJEN MUUTOS 2019/2020
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KUVA 3. Etuusmenojen muutos vuodesta 2019 vuoteen 2020
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ETUUKSIEN SAAJIEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS 2019/2020
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KUVA 4. Etuuksien saajien lukumäärän muutos vuodesta 2019 vuoteen 2020

Työttömyysturvassa lukumäärien ja menojen kasvu on painottunut ansiopäivärahoihin 
sekä peruspäivärahaan. Verrattuna vuoteen 2019 ansiopäivärahan saajien lukumäärä ja 
ansio päivärahamenot kasvoivat yli 50 prosenttia. Voidaan siten päätellä, että suuri osa työt-
tömyyden kasvusta on kohdistunut työntekijöihin, jotka ovat olleet työttömyyskassan jäseniä 
ja täyttäneet työssäoloehdon. Kuitenkin suhteellisesti vielä enemmän on kasvanut perus-
päivärahaa saavien lukumäärä. Työttömiksi on joutunut suuri joukko henkilöitä, jotka täyt-
tävät työssäoloehdon mutta eivät ole työttömyyskassan jäseniä. 

Työmarkkinatuessa kasvu on vaatimattomampaa, mutta kasvua on siinäkin ryhmässä. 
Poikkeussäännökset kuten ansiopäivärahan enimmäispäivälaskurin pysäyttäminen ovat voi-
neet jarruttaa työmarkkinatuelle putoamista. Työttömyys on koskettanut pääosin työelämään 
jo sijoittuneita eikä niitä, joilla ei ole vielä työuraa ja jotka sen takia olisivat vain työmarkkina-
tuen varassa.

Yrittäjien väliaikainen työmarkkinatuki on ollut suhteellisen merkittävä tukimuoto. Enimmil-
lään sitä on saanut yli 30 000 henkilöä toukokuussa ja kesäkuussa 2020. Sen jälkeen luku määrä 
on pysytellyt 20 000:n yläpuolella. Yrittäjien normaalilla ansiosidonnaisella työttömyys-
turvalla oli sen sijaan viime vuonna vähäinen merkitys. Yrittäjäkassa, joka muodostui vuoden 
2020 alussa Suomen yrittäjien työttömyyskassan ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työt-
tömyyskassan yhdistyessä, maksoi viime vuonna päivärahoja 1 657 jäsenelleen, mikä on vain 
63 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Kassan jäsenmäärä kylläkin kasvoi 5000:lla.

Yksi koronavuoden 2020 ilmiö oli soviteltua työttömyysetuutta saavien lukumäärän 
kasvu. Joulukuussa lukumäärä oli ennätyksellinen, yli 70 000, kun vuotta aikaisemmin luku-
määrä oli vajaat 54 000. Se ei ole suhteessa kaikkiin päivärahojen saajiin ennätyksellinen 
luku, mutta tämä tieto kertoo siitä, että korona-ajan työttömyydessä suuri osuus on erilaisella 
osa-aikaisella työttömyydellä (kuva 5).

Sairausvakuutuksen päivärahoissa ei kokonaisuudessaan ole tapahtunut kovin suurta 
muutosta. Päivärahan saajien lukumäärä oli vuonna 2020 6,7 prosenttia suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Sairauspäivärahamenot ovat kasvaneet vastaavasti 3,5 prosenttia. Nor-
maalin sairauspäivärahan saajien lukumäärä on jopa hieman alentunut. Sen sijaan nor-
maalioloissa harvinaisen tartuntatautipäivärahan saajien lukumäärä on moninkertaistunut. 
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SOVITELLUN PÄIVÄRAHAN SAAJAT 2001–2020
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KUVA 5. Sovitellun päivärahan saajat kuukausittain 2001–2020. Lähde: Suomen työttömyysturvan 
kuukausitilasto

Joulukuussa 2020 tartuntatautipäivärahan saajia oli 8 400, kun vuotta aikaisemmin heitä 
oli vain 13. Tartuntatautipäiväraha, jota voidaan maksaa karanteeniin määrätylle henkilölle, 
on suurempi kuin normaali sairauspäiväraha, koska periaatteessa koko palkka tai työtulo 
korvataan. Joulukuussa 2020 tartuntatautipäiväraha oli keskimäärin 107,35 euroa, kun ta-
vallinen sairauspäiväraha oli keskimäärin 57,47 euroa.

Poikkeuksellista epidemiatukea maksettiin enimmillään 1 913 henkilölle toukokuussa 2020. 
Työttömyyden kasvu heijastuu helposti asumistukeen ja toimeentulotukeen, mutta vuon-

na 2020 kasvu oli näissä menoissa vielä suhteellisen maltillista. Yleisen asumistuen saaja-
ruokakuntien määrä kasvoi 5,4 prosenttia ja perustoimeentulotuen 4,4 prosenttia. Perus-
toimeentulotuessa menojen kasvu on jonkin verran voimakkaampaa, mikä johtuu syksyllä 
maksetusta väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Kelan tietojen mukaan väliaikaista epi-
demiakorvausta maksettiin syksyllä 2020 49 miljoonaa euroa ja sitä sai 227 457 henkilöä 
153 889 kotitaloudessa.

Pandemialla ei näytä olleen suurta vaikutusta Kelan lääke- ja sairaanhoitokorvauksiin. 
Vuonna 2020 korvausten saajien lukumäärä väheni 2 prosenttia mutta korvaussuma kasvoi 
vajaat 4 prosenttia.

Eläkkeitä tai vammaisetuuksia ei ole tarvetta käsitellä tässä yhteydessä, koska voidaan 
olettaa, ettei pandemialla ole välittömiä seurauksia näihin etuuksiin. On kuitenkin arvioitu, 
että pandemia on lisännyt osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosiota (Eläketurva-
keskuksen tietoihin perusturva Ylen uutinen 19.1.2021).

Opintotuessa pandemian aiheuttama opintojen mahdollinen viivästyminen on otettu huo-
mioon lieventämällä väliaikaisesti opintolainavähennyksen ja opintolainahyvityksen ehtona 
olevia opintojen suoritusaikoja. Opiskelijoilla asumistuen ja toimeentulotuen tarvetta voi li-
sätä se, että mahdollisuudet työntekoon opiskelun rinnalla ja loma-aikoina ovat supistuneet.
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Tilastotietoja tulkittaessa on otettava huomioon, että etuuksien maksatukseen perustu-
vissa tilastoissa on viipeitä todelliseen tilanteeseen verrattuna. Se johtuu siitä, että etuuksia 
voi yleensä anoa myös jälkikäteen ja siitä, että etuuksien anomisen ja maksatuksen välillä on 
aina jonkin verran viivettä.

Lopuksi
Yleensä ottaen voidaan todeta, että sosiaaliturvajärjestelmä on toiminut suhteellisen hyvin 
koronakriisin aikana. Etuusjärjestelmä on reagoinut nopeasti työttömyyden kasvuun ja 
toimeentulovaikeuksiin. Etuuksien saamisen ehtoja on lievennetty poikkeustilanteessa. 
Toimeentulotuen tarve kasvoi erityisesti huhti-heinäkuussa, mutta pelättyä vähemmän. 
Ensisijaiset etuudet ja niiden myöntämiseksi tehdyt joustot toimivat hyvin ja viimesijaisen 
tuen tarve jäi siten odotettua vähäisemmäksi, päätellään THL:n ja Kelan selvityksessä (ks. 
Jokela ym. 2021). 

Pohdittavaksi jää, riittääkö poikkeuksien tällä hetkellä määritelty määräaika vai jatkuuko 
niiden tarve kauemmin vuonna 2021. Voidaan myös kysyä, olisiko jotkin poikkeukset tehtävä 
pysyviksi, esimerkiksi sovitellun päivärahan ns. suojaosan suurentaminen 500 euroon. 

Pienyrittäjille normaalista ansiosidonnaisesta turvasta näyttää olleen vähän apua. Yrit-
täjien ja erilaisten freelancerien työttömyysturvan kehittämisessä koronakriisin opetuksista 
voi olla hyötyä.

Jos pandemia ja siihen liittyvä talouskriisi pitkittyy, vaarana on, että pitkäaikaistyöttö-
myys lisääntyy aiheuttaen erilaista sosiaalista syrjäytymistä samaan tapaan kuin aikaisem-
mat talouskriisit viime vuosikymmeninä. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi jo kasvuun samaan 
aikaan kun pandemiaan liittyvät rajoitukset alkoivat kevättalvella 2020 (kuva 6).

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS KUUKAUSITTAIN 1981–2020

 
 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Kuukausi

Pitkäaikaistyöttömyys kuukausittain
1981–2020

YLI VUODEN TYÖTTÖMÄNÄ

YLI KAKSI VUOTTA TYÖTTÖMÄNÄ

KUVA 6. Pitkäaikaistyöttömyys 1981–2020 työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaisesti. 
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Lähteitä
Kansainvälistä tietoa pandemian seurauksista ja eri maiden hallitusten toimista koronakriisin yhteydessä on mm. 

OECD:n sivustoilla yleisotsikolla Tackling coronavirus (COVID–19). Contributing to global effort. Sivusto sisältää 
sekä erilaisia yleiskatsauksia että tietopaketteja yksittäisten valtioiden tilanteesta ja toimista.

 Ks. https://www.oecd.org/coronavirus/en/.

Suomea koskevat tilastotiedot ovat pääosin normaaleista tilastolähteistä: työ- ja elinkeinoministeriön 
työnvälitystilastoista, Kelan tilastoista sekä Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisestä työttömyysturvatilastosta. 
Joitakin erityistietoja mm. yrittäjien työmarkkinatuesta on Kelan sivustolla https://koronamittarit.kela.fi/.

Yrittäjien työttömyyskassan toiminnasta, ks. https://yrittajakassa.fi/yrittajakassa-selvisi-kriisivuodesta-hyvin-
pahimmat-skenaariot-eivat-toteutuneet/

THL ja Kela ovat julkaisseet yhdessä selvityksen, josta nähdään mm. toimeentulotuen epidemiakorvauksen saajien 
lukumäärä. Ks. Jokela, Merita, Korpela, Tuija, Kivipelto, Minna, Jauhiainen, Signe (2021) Toimeentulotuen 
saajamäärät kasvoivat vähän – koronaepidemia toi esiin järjestelmän joustavuuden. Suomen sosiaalinen tila 
2/2021, Tutkimuksesta tiiviisti 4/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://koronamittarit.kela.fi/
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LIITETAULUKKO. Covid-19-pandemian vuoksi säädettyjä poikkeuksia työttömyysturvaan ym.

Laki 2020 Hallituksen 
esitys 2020

Sisältö Voimassaolo

172, 492, 1142, 1140 27, 93, 229 Lomautetuilla oikeus työttömyysturvaan yritystoiminnan ja 
opiskelun estämättä. Lomautettuja ei koske suuri osa 
työttömyysturvalain 2 ja 2 a luvussa määriteltyjä 
työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä ja 
moitittavaa menettelyä koskevista määräyksistä.
Alun perin voimassa 31.7.2020 asti. 
Lailla 492/2020 jatkettu 31.12.2020 asti.
Oikeutta työttömyysturvaan opiskelun estämättä 
jatkettu laeilla 1140 ja 1142 31.12.2021 asti.

1.4.2020–31.12.2020. 
osittain 31.12.2021 asti.

192, 493, 1141 35, 93, 229 Lievennyksiä ehtoihin, jotka määrittelevät 
yrittäjän oikeuden työttömyysturvaan.
Yrittäjien työmarkkinatuessa ei odotusaikaa, 
tarveharkintaa eikä ns. osittaista tukea.
Alun perin voimassa 30.6.2020 asti. Lailla 493/2020 jatkettu 
31.12.2020 asti ja edelleen lailla 1141/2020 31.3.2021 asti.

8.4.2020–31.3.2021

214, 501 38, 94 Lievennyksiä palkansaajan työssäoloehtoon. 
Työssäoloehto on 13 viikkoa normaalin 26 viikon asemesta. 
Omavastuuajalta (5 pv) maksetaan 
työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha 
ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa.
Alun perin voimassa 6.7.2020 asti, mutta jatkettu 
lailla 501/2020 vuoden 2020 loppuun.

15.4.2020–31.12.2020

296, 497, 1144 58, 229 Lievennyksiä työttömyysturvaa saavan 
henkilön velvollisuuksiin.
Oikeus opintojen ajalta työttömyysturvaan säilyy 
opintojen viivästyessä sen estämättä, mitä laissa 
on säädetty opintojen enimmäiskestosta.
Opiskelupaikan hakematta jättäminen tai työllisyys-
suunnitelman toteuttamisen laiminlyönti eivät johda 
työttömyysturvan epäämiseen.
Alun perin voimassa osittain 31.7.2020 asti, mutta jatkettu 
lailla 497/2020 vuoden 2020 loppuun. Viimeksi mainitun 
kohdan voimassaoloa jatkettu 31.1.2021 asti lailla 1144/2020.

1.5.2020–31.7.2020 ja 
1.5.2020–31.12.2020

297 51 Epidemiakorvaus: palkatta työstä poissa olleiden 
väliaikainen tuki; lapsia hoitaneille vanhemmille ja 
ulkomailta Suomeen saapuneelle henkilölle, joka on 
ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin, 28,94 €/päivä 
(=sairausvakuutuksen vähimmäispäiväraha).

1.5.2020–31.8.2020

315, 725, 1023 61, 163, 231 Sovitellun päivärahan määräyksiä ns. sovittelujaksosta 
yksinkertaistettu väliaikaisesti.
Sovittelussa yrittäjän tulot otetaan huomioon 
yrittäjän oman ilmoituksen mukaisesti.
Työttömyysturvan maksaminen ennakkoon mahdollista 
6 kuukaudelta (normaalisti 2 kk).
Laki oli voimassa aluksi 31.10.2020 asti. Lailla 725/2020 
sitä jatkettiin 31.12.2020 asti. Lailla 1023/2020 
voimassaoloa on jatkettu 31.3.2021 asti. 

11.5.2020–31.3.2021

429, 1023 78, 231 Sovitellun päivärahan suojaosa 500 euroa 
(normaalisti 300 euroa).
Liikkuvuusavustuksen ehtojen lievennys 
(kokoaikatyössä työmatkan kestoksi riittää 2 tuntia 
normaalin 3 tunnin asemesta.)
Alun perin voimassa 31.10.2020 asti. 
Lailla 1023/2020 voimassaoloa jatkettu 31.3.2020 asti.

1.6.2020–31.3.2020

502 94 Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan enimmäisaikaan 
laskettavat päivät eivät kerry. (Muutettu lakia 214/2020, 
jonka mukaan enimmäisaikaan laskettavien päivien 
kertyminen katkaistiin vain lomautusajalta.)

1.7.2020–31.12.2020

687 105 Toimeentulotukeen väliaikainen epidemiakorvaus 
75 €/kk/henkilö. 

12.10.–31.12.2020

1045 208 Oikeus opintolainahyvitykseen ja verotuksen 
opintolainavähennykseen säilyy, jos tutkinnon 
suorittamisaika on pidentynyt säädetystä yhdellä 
vuodella covid-19-epidemian vuoksi.

Koskee syysluku-
kaudella 2020 
suoritettuja tutkintoja.




