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Työmarkkinoiden muutos
- Toimeksiantoja, työkorvauksia (ei työsuhdetta)
- Osuuskuntia
- Pakkoyrittäjyys (toimeksiantajan aloitteesta)
- Ei voitontavoittelua
- Tavanomaista liiketoiminnan viitekehystä
- Jos hyvin menee tulotaso sama kuin 

työsuhteessa
Ø Sosiaaliturva ontuu, jäädään pahimmillaan 

etuuksien ulkopuolelle
Huom. kaikkeen työskentelyyn yrittäjyys ei sovi!



Keitä freelancerit ovat?
- Itsensätyöllistäjät = yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, 

freelancerit ja apurahansaajat, pl. maatalousyrittäjät
－Yksinyrittäjä = yrittäjä harjoittaa yritystoimintaa 

yhtiömuodossa joko henkilöyhtiönä tai osakeyhtiönä 
ilman palkattua työvoimaa, voi olla osakekumppani

－Ammatinharjoittaja= toimii toiminimellä myyden omaa 
osaamistaan

－Freelancer= voi toimia eri tavoin; joko palkkiota tai 
palkkaa vastaan työsuhteessa tai oman yrityksen tai 
toiminimen kautta. Voi harjoittaa toimintaansa 
freelancer-verokortilla, useita työnantajia/toimeksiantajia

－Apurahansaaja= saa apurahaa tieteen tai taiteen 
tekemiseen



Miksi jäädään sosiaaliturvan 
ulkopuolelle?

- Työttömyysturvalaki tuntee vain 
työsuhteisen työn, joka kerryttää 
työssäoloehtoa ja mahdollistaa 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
työttömyystilanteessa

- Kun työtä tehdään monissa muodoissa, 
tulee ongelmia siitä, mikä on työsuhteista  
työtä tai yrittäjän sivutuloa, mikä taas 
yrittäjätuloa, josta työttömyysturvaa ei 
tavallisesti makseta



Mitä asialle voi tehdä?
- Teme pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön 

niin, että se turvaa sosiaaliturvaa työtä 
tekevälle riippumatta työn tekotavan 
sopimuksen muodosta.

- 8.6.2016 lähtien Temellä SAK:ssa 
hallituspaikka. Myös SAK:ssa jo 
tiedostettu työn tekemisen uudet tavat ja 
lainsäädännön muutostarve. Temen
kautta tieto syvenee.



Perustulo sosiaalipoliittisena 
ideana

- Tukijärjestelmän selkiyttäminen ja etuuksien 
myöntämiseen liittyvän byrokratian vähentäminen

•Sosiaaliturvan ja työn yhteensovitteluun liittyvien 
’loukkojen’ vähentäminen

•Sosiaaliturvan väliinputoamisen ehkäisy
•Sosiaaliturvan ja työn kytköksen purkaminen, kaikkien 

elämäntilanteiden asettaminen samalle viivalle
•Köyhyyden vähentäminen ja tuloerojen tasoitus (riippuen 

mallista)
•Sosiaaliturvaan liittyvän stigman ja tuensaajien elämän 

kontrolloinnin vähentäminen
•Joustavat siirtymät eri elämäntilanteiden välillä (työ, 

perhe, opinnot)



Perustulo kulttuurialan 
silpputyöläisen turvana?

- Selkeä perustulosta hyötyvä ryhmä
- Automaattinen pohjatulo loisi jatkuvuutta ja turvaa 

apurahakausien ja vaihtelevien työjaksojen välille ilman 
lomakebyrokratiaa

- Kuitenkin mahd. asumis- tai toimeentulotuen tarve tai 
ansiosidonnaisen piirissä oleminen mutkistaa kuviota



Hallituksen perustulokokeilu
- Kirjaus hallitusohjelmassa (s. 9) ”Toteutetaan 

perustulokokeilu.”
- Kelan tutkimusosaston johtama konsortio 

valmistelee kokeilua 
- Kokeilussa selvitetään voidaanko perustulon 

avulla vähentää köyhyyttä ja väliinputoamista, 
vähentää sosiaalietuuksiin ja verotukseen 
liittyvää byrokratiaa ja kannustaa työntekoon 
(STM)

- Ensisijainen kiinnostus työllisyysvaikutuksissa
- Esiselvitys valmis 31.3.2016 ja lopullinen 

vaihtoehtojen rajaus 15.11.2016, kaksivuotisen 
kokeilun käynnistys alkuvuodesta 2017



Kokeiluun liittyviä 
kysymyksiä

- Kokeiltava(t) malli(t) (puhdas perustulo/perustulo 
+ansiosidonnaiset/negatiivinen tulovero/muut 
vaihtoehdot)? Etuuden tasot?

- Miten verotus ja muu sosiaaliturva sovitetaan 
perustulomalliin?

- Millainen otanta? Alueellinen, satunnaistettu vai näiden 
yhdistelmä?

- Perustuslakiin liittyvät rajoitteet (yhdenvertainen 
kohtelu)?

- Kokeilun tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden 
takaaminen? Sulkee pois esim. vapaaehtoisuuden 
osallistujien valinnassa.

- Valikoidaanko ryhmiä joiden työmarkkinakäyttäytymistä 
halutaan erityisesti tutkia (pitkäaikaistyöttömät, 
silpputyöntekijät ym)?

- Kohdeväestöstä satunnaisotannalla koeryhmät ja 
verrokkiryhmät



Erilaisista malleista



Toivottiin kulttuurialan 
freelancereita koeryhmäksi

- Tavattiin perustulokokeilun vetäjää Olli 
Kangasta, esitettiin asia myös kokeilusta 
vastaaville ministereille, erit. Hanna 
Mäntylä

- Todennäköistä, että kohderyhmä ei tule 
olemaan yksi tietty ammattikunta, vaan 
jokin tietty alue Suomessa



Perustulokokeilun 
kohderyhmästä



Mielipiteitä perustulosta



Mitä tulossa?
- Joitakin tuhansia suomalaisia voisi osallistua ensi 

vuonna alkavaan perustulokokeiluun, jonka aikana he 
saisivat vähintään nykyisen perusturvan suuruista 
osittaista perustuloa eli 550 euroa kuukaudessa.

- Työryhmä ehdottaa, että kohderyhmään valittaisiin 
satunnaisotannalla yli 18-vuotiaita suomalaisia lukuun 
ottamatta eläkeläiset.

- Hallitus on antanut kokeiluun määrärahan, joka riittäisi 
Olli Kankaan mukaan noin 1 500 ihmisen suuruiseen 
kokeiluun. Tutkimusryhmän mukaan riittävä otos olisi 
kuitenkin noin 10 000 ihmistä. 



Puhdas perustulo kallis eikä 
toisi haluttuja vaikutuksia

- Puhdas perustulo, joka korvaisi lähes kaikki sosiaalietuudet, olisi 
työryhmän mukaan liian kallis. Työryhmä selvitti kahta vaihtoehtoa, 
joissa osallistujille maksettaisiin tuhannen tai 1 500 euron 
suuruista puhdasta perustuloa.

- ”Tällaisella perustulolla olisi iso vaikutus köyhyyteen ja 
eriarvoisuuteen, mutta työnteon kannustavuuteen ei niin 
yksiselitteistä vaikutusta”, Olli Kangas sanoi.

- Puhdas perustulo muuttaisi myös sellaisia etuuksia, joilla on vahva 
yhteys valtainstituutioihin kuten ay-liikkeeseen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi työttömyysturva ja työeläkkeet. ”Emme suosittele siihen 
puuttumista”, Olli Kangas sanoi.

- Negatiivinen tulovero puolestaan vaatisi ajantasaisen tulorekisterin, 
jollaista Suomessa ei vielä ole. 

- Osallistava sosiaaliturva on Kankaan mukaan ongelmallinen siksi, 
että on vaikea määrittää, mihin perustuloa saavan pitäisi osallistua. 
Se lisäisi byrokratiaa.



Mitä tulossa jatkuu…
- Osittaista perustuloa voisi työryhmän mukaan kokeilla eri suuruisina, 

mutta kuukausisumman tulisi olla vähintään 550 euroa. Se voisi 
olla myös 650 tai 750 euroa. Sen päälle maksettaisiin vielä joitakin 
syyperusteisia sosiaalietuuksia kuten asumistukea.

- Sosiaaliturvan kannustinongelmien kannalta vaikein ryhmä ovat 
yksinhuoltajat, jotka asuvat vuokra-asunnossa kalliilla alueilla kuten 
pääkaupunkiseudulla. Heidän kannustinloukkuaan voisi korjata 
alentamalla sosiaaliturvan vähimmäistasoa, mutta siitä seuraisi 
köyhyyttä ja toimeentulovaikeuksia. Osittainen perustulo voisi olla 
toimivin ratkaisu tähän ongelmaan. 

- ”Toisin kuin puhdas perustulo osittainen perustulo voisi ottaa 
huomioon elinkustannusten erot eri paikkakunnilla”



Johtopäätöksiä
1. Työoikeuden lainsäädännön muutos 
tärkeä tavoite (hidas, hankala)
2. Askeleita tilanteen parantamiseksi:
A. Perustulo (heikoimmassa taloustilanteessa 
olevat freelancerit)
B. Allianssi (säännöllisesti työllistyvät 
freelancerit)



Kiitos!


