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Ansioturva paremmaksi
1. Kaikki työ samanarvoiseksi
Työelämän muuttuessa työ tehdään vaihtelevin tavoin.
Kasvava joukko itsensä työllistäjiä jää vaille ansioturvaa, koska oma työ on työttömyysturvassa harmaalla alueella. Ratkaisu on yksinkertainen: Laajennetaan
palkansaaja -käsite kaikkiin niihin henkilöihin, joille
maksetusta tulosta maksetaan lakisääteiset maksut.

4. Työaikaa ei voi syödä
Työajan valvonta on edellytys sovitellun päivärahan
maksamiselle. Tämä malli on vanhentunut ja johtaa kohtuuttomiin päätöksiin. Ratkaisu: Todetaan osa-aikatyö työsopimuksesta. Maksettu palkka vähentää joka tapauksessa
maksettavan päivärahan määrää ja kun palkka nousee
riittävän korkeaksi, ei päivärahaa enää makseta.

2. Yrittäjäksi siirtyminen helpommaksi
Työtön ei käytännössä voi aloittaa yritystoimintaa ilman, että
oikeus työttömyysturvaan päättyy. Tämä muodostaa
ylimääräisen riskin. Ratkaisu on helppo: Tulkitaan
työttömänä aloitettu yritystoiminta sivutoimiseksi nykyistä
väljemmin niin kauan, kun työtön on myös työnhakijana
TE-toimistossa.

5. Tulorekisteri käyttöön
Tulorekisterihanketta tulisi viedä täysin voimin eteenpäin,
jotta turha byrokratia vähenee ja tietojen saaminen nopeutuu. Työttömyysturvalakia tulee kehittää niin, että rekisteristä saadaan riittävät tiedot hakemusten käsittelemiseksi.

3. Koko työura vakuutuksen piiriin
Työelämän muutos on johtanut siihen, että työuraan mahtuu
hetkiä yrittäjänä ja palkansaajana. Molempien vakuuttaminen samaan aikaan ei ole mahdollista. Tämä johtaa kompromisseihin ja turvan heikkenemiseen. Ratkaisu: Tehdään
työssäoloehdon kerääminen mahdolliseksi osittain yrittäjäja osittain palkansaajatyöstä taikka molemmista, jos niitä
tehdään yhtä aikaa.

6. Perustulokokeilu
Perustulo ja ansioturva vaativat yhteensovittamista.
Käsittelemme joka viikko tuhansia eri aloilla toimivien
henkilöiden päivärahahakemuksia ja tunnemme
ansiopäivärahaan liittyvät asiat erittäin hyvin. Riippumatta
siitä, mikä on hallituksen valitsema perustulomalli, on
YTK valmis auttamaan.
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TYÖTTÖMYYSTURVAN RAHOITUS
Valtio
rahoittaa 37 %

Työttömyysvakuutusmaksuilla
rahoitetaan 58 %

Työttömyyskassan
jäsenmaksuilla
rahoitetaan 5 %

VALTIO

TYÖNANTAJA

TYÖNTEKIJÄ

TYÖTTÖMYYSKASSA

Kerätään verotuksen
kautta.

maksaa
työttömyysvakuutusmaksua 0,8 %
palkkasummasta
2 025 000 € asti
ja sen ylittävältä osalta
3,15 %

maksaa
työttömyysvakuutusmaksua 0,65 %
palkkasummasta.

Jäsenmaksuilla
rahoitetaan myös
työttömyyskassan
toiminta. Vuotuinen
ylijäämä siirretään
tasoitusrahastoon.

Ansio-osuus +
Peruspäivärahaa
vastaava osuus

Ansio-osuus

Mitä rahoitetaan?
Ansiopäivärahan
peruspäivärahaa
vastaava osuus

Ansio-osuus

Lisäksi valtio rahoittaa
perusturvan.

Se osuus vakuutusmaksutulosta, joka vastaa
työttömyyskassaan
kuulumattomien osuutta,
tilitetään Kelalle

Rahoitusosuudet euroina vuonna 2014
Ansioturva *
1,04 miljardia €

1,63 miljardia €

154 miljoonaa €

Perusturva *
1,93 miljardia €

Ansio- ja perusturvaa maksettiin vuonna 2014 yhteensä 4,76 miljardia euroa

* Luvut ovat suuntaa-antavia.
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