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Työttömyysturvan aktiivimalli 

Lakimuutoksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja 
omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden keston ajan. 

Aktiivimallin taustaideana on, että työttömyyden alkuun asetettavaa omavastuuaikaa lyhennetään ja sitä 
siirretään myöhemmäksi työttömyyden ajalle. Henkilö voi kuitenkin välttyä myöhemmältä omavastuulta olemalla 
riittävän aktiivinen työttömyytensä aikana. 

Omavastuuaika lyhenee 

Työttömyyden alkuun asetettavaa omavastuuaikaa lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään. 

Tarkastelujakso 65 maksupäivää 

Aktiivisuuden tarkastelujakso on 65 maksupäivää, joka yhdenjaksoisena aikana vastaa noin kolmea kuukautta. 
Kunkin tarkastelujakson ajalta tutkitaan, onko henkilö ollut jakson aikana riittävän aktiivinen. Edellisen 65 
maksupäivän tarkastelujakson aktiivisuus vaikuttaa seuraavan 65 maksupäivän tarkastelujakson ajalta 
maksettavan etuuden tasoon. 

Kassa seuraa tarkastelujaksoja, tutkii aktiivisuuden ja antaa asiasta päätökset. TE-toimisto ei osallistu aktiivimallin 
toimeenpanoon. 

Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta etuuden saajalle maksetaan ansiopäivärahaa täytenä, soviteltuna tai 
vähennettynä. Myös viikonlopun aikainen aktiivisuus luetaan kuitenkin mukaan aktiivisuusedellytykseen. 

Kaikilla lain voimaan tullessa ansiopäivärahaa saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. 
Lain voimaan tulon jälkeen etuuden saajaksi tulevien henkilöiden 65 maksupäivän tarkastelujaksot alkavat sitä 
mukaa, kun henkilöt tulevat etuudensaajiksi. Tästä seuraa se, että jokaisella etuudensaajalla on oma 
henkilökohtainen rytminsä aktiivisuuden tarkastelussa. 

Etuuden tason alenema 

Ansiopäivärahaa alennetaan 4,65 prosentilla, jos henkilö ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä edeltävän 65 
maksupäivän tarkastelujakson aikana. 

Aleneman määrä vastaa yhtä omavastuupäivää kuukauden aikana. Alentaminen tehdään täyteen 
ansiopäivärahaan, jossa on mukana mahdollinen lapsikorotus ja korotettu ansio-osa tai korotusosa. Etuuden 
määrä ei alene koskaan enempää kuin 4,65 %, vaikka henkilö ei täyttäisi aktiivisuusedellytystä useammankaan 
peräkkäisen 65 maksupäivän jakson aikana. 
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Riittävä aktiivisuus 

Henkilön katsotaan olleen riittävän aktiivinen, jos hän on 65 maksupäivän aikana 

•  ollut työssä yhteensä niin paljon, että työ kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan 
työssäoloehtoon 

• ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta 
kuukausiansiosta 

• ollut yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa 

• ollut viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa 
palvelussa tai toiminnassa 

• ollut viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa 
toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta. 

Yhdistelmiä eri aktiivisuuslajeista ei hyväksytä 

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuuden 
vähimmäisedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin 
palveluihin, ei sekä että. 

Esimerkki 

Henkilö on työskennellyt edeltävällä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla yhteensä 17 tuntia 
palkkatyössä ja osallistunut kahden päivän ajan työllistymistä edistävään palveluun. Hänen 
aktiivisuusedellytyksensä ei täyty ja etuus maksetaan seuraavalta jaksolta alennettuna. 

Palkansaajan työssäoloehtoviikkoa vastaava työmäärä 

Riittää, että työtunteja kertyy yhteensä yhden työssäoloehtoviikon verran 65 maksupäivän seurantajaksolla. 

Esimerkki 

Henkilö on 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana tehnyt ensimmäisellä kalenteriviikolla töitä 4 
tuntia, toisella kalenteriviikolla 3 tuntia, kolmantena kalenteriviikkona 0 tuntia ja neljäntenä 
kalenteriviikkona 11 tuntia. Hänen aktiivisuusedellytyksensä täyttyy, koska työssäoloehdon 
täyttävää työtä on kertynyt 65 maksupäivän tarkastelujaksolla yhden työssäoloehtoviikon verran 
(yhteensä 18 tuntia). Seuraava 65 maksupäivän jakso voidaan maksaa alentamatonta päivärahaa. 

Työssäoloehdon viikoittaisesta 18 tunnin työaikaedellytyksestä voidaan poiketa valtioneuvoston asetuksella 
tarkemmin säädetyillä työaikajärjestelyiltään poikkeavilla aloilla, jolloin työssäoloehto täyttyy 18 tuntia 
vähemmällä työajalla tai työssäoloehdon täyttyminen voidaan laskea ansioista. Näillä aloilla ei siten edellytetä 18 
tuntia työtä 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana. Tällaisia aloja ovat opetusala, luova ja esityksellinen ala, 
kotityö ja urheilutoiminta. 

Yrittäjän työssäoloehtoviikkoa vastaava työmäärä 

Aktiivisuusedellytyksen täyttää yritystoiminta, josta on tuloa vähintään 23 prosenttia määrästä, joka yrittäjän 
työssäoloehtoon vaaditaan kuukaudessa (vuoden 2017 tasossa: 0,23 x 1047 euroa = 240,81 euroa). 

Esimerkki 1 

Henkilö on vasta aloittanut yritystoimintansa, eikä kassan käytettävissä ole siten vielä 
verotuspäätöstä tai edes välitilinpäätöstä. Aktiivisuus arvioidaan sen mukaisesti, kuinka paljon 
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yritystuloa sovitellaan kuukaudessa hakijan tuloistaan ja menoistaan antamien selvitysten 
perusteella. 

Esimerkki 2 

Sivutoimista yritystoimintaa on harjoitettu niin kauan, että kassan käytettävissä on vahvistetut 
verotustiedot. Sivutoimisen yrittäjän aktiivisuus voidaan arvioida verotuspäätöksellä soviteltavan 
tulon mukaisesti. Koska 65 maksupäivää vastaa noin kolmea kuukautta, yrittäjällä tulee siten olla 
sovittelussa kuukausitasolla noin 80,30 euroa (240,81 euroa/3 kk), jotta hänen 
aktiivisuusedellytyksensä täyttyy, eikä ansiopäivärahaa alenneta. 

Aktiivisuutta seurataan maksamisen ajalta 

Aktiivisuuden tarkastelujaksona ovat 65 maksupäivän jaksot. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön edellytetään 
olevan aktiivinen sellaisella ajalla, jolta hän saa ansiopäivärahaa. Aikaa, jolta etuutta ei makseta, ei lueta 
aktiivisuuden tarkastelujaksoon, eikä henkilön aktiivisuutta tällaisella ajalla seurata. 

Jos henkilö on poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä johtuen, häneltä ei edellytetä aktiivisuuden 
kerryttämistä tällaisena aikana. Työnhaun katkeamisen ajalta aktiivisuutta ei seurata, joten tällaisella ajalla 
kertynyttä aktiivisuutta ei voida lukea hyväksi. 

Esimerkki 

Henkilön aktiivisuuden tarkastelujaksoa on ehtinyt kulua 35 päivää, kunnes hän jää äitiyslomalle ja 
hoitovapaalle. Äitiysloman ja hoitovapaan ajalta aktiivisuutta ei arvioida, koska henkilö ei saa 
etuutta. Kun henkilö palaa ansiopäivärahan saajaksi hyväksyttävän työmarkkinoilta poissaolonsa 
jälkeen, poissaoloa edeltävä aktiivisuuden tarkastelujakso jatkuu. Eli 65 maksupäivän 
tarkastelujakson 36. - 65. päivä ajoittuvat poissaolon jälkeiselle ajalle. 

Tarkastelujakson nollautumistilanteet 

65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta edellisen jakson päättyessä. Lisäksi seuraavien tilanteiden jälkeen 
tarkastelujakso alkaa aina alusta ja ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavan 65 maksupäivän ajan: 

• työssäoloehto täyttyy 

• yli kaksi viikkoa kestänyt kokoaikatyö 

• yli kaksi viikkoa yhdenjaksoisesti kestänyt päätoiminen yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen. 

• soviteltu ansiopäivärahahakemus on hylätty sillä perusteella, että työaika on ylittänyt 80 prosenttia 
alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta 

• soviteltu ansiopäivärahahakemus on hylätty palkan suuruuden perusteella 

• TE-toimiston asettama karenssi tai työssäolovelvoite 

Milloin aktiivisuutta ei seurata 

Pääsääntöisesti aktiivisuutta seurataan sellaiselta ajalta, jolta etuutta maksetaan ja ei seurata sellaiselta ajalta, 
jolta etuutta ei makseta. Poikkeuksen tähän muodostavat kuitenkin muutamat tilanteet, joissa henkilölle 
maksetaan ansiopäivärahaa, mutta hänen aktiivisuuttaan ei silti seurata eikä ansiopäivärahan tasoa myöskään 
alenneta. 

Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos työnhakija: 

• on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä 

• työskentelee omais- tai perhehoitajana 
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• saa yhdenjaksoisesti työttömyyspäivärahaa kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon 
perustella alle 65 maksupäivältä 

• saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, kuten: 
o osatyökyvyttömyyseläke; 
o osakuntoutustuki; 
o eläke, joka on myönnetty kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin perusteella; 
o tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella; 
o vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen eläkettä saavan hoitotuki; 
o työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja 

ammattitautilain (873/2015) mukainen haittaraha; 
o sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko; 
o vammaisetuuksista annetun lain mukainen vammaistuki; 
o tartuntatautipäiväraha; 
o vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuva työkyvyttömyyden tai vamman perusteella 

myönnetty etuus. 

Jos jokin yllä mainituista tilanteista koskee sinua tai saat jotain muuta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella 
myönnettyä etuutta, ilmoita siitä viipymättä työttömyyskassalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


