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Klubitalot – neljä case-elinkaarilaskelmaa kustannuksista ja hyödyistä 

 

Klubitalo1 on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama 

jäsenyhteisö. Se tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista 

toimintaa ja vertaistukea. Klubitalokuntoutus perustuu kansainväliseen Klubitalo-

toimintamalliin, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää 

sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään. 

Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille. Klubitalossa jäsenet ja 

henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, 

päätöksentekoon ja toteuttamiseen. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, 

osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.  

Kaikki Klubitalon ylläpitämiseen liittyvä työ pyritään tekemään yhdessä jäsenten ja palkatun 

henkilökunnan voimin. Henkilökunta valmentaa, tukee ja ohjaa, ei tee puolesta. Lisäksi 

Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus osallistua sekä kotimaisen että kansainvälisen 

klubitaloverkoston toimintaan. 

Klubitalon jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton. Poissaolot ja niiden 

pituus eivät vaikuta jäsenyyteen, vaan jäsen voi palata milloin tahansa Klubitalolle.  

                                                           
1 Lähde: http://www.suomenklubitalot.fi. Selvitys on tehty yhteistyössä Suomen Klubitalojen ja nimenomaan Arto-
hankkeen kanssa. 

- Yksilön talouden kannalta on ratkaisevaa työuran pituus. Merkitystä korostaa 

ansiosidonnainen sosiaaliturva – erityisesti vanhuuseläke. 

- Koko julkisen talouden kannalta on kannattavaa pyrkiä pitämään 

työttömyysjaksot mahdollisimman lyhyenä ja panostaa aktivointiin – vaikka 

työllistymistä ei aina edes tapahtuisi.  

- Kunnan talouden kannalta ei välttämättä kannata pyrkiä ”työntämään” 

työkyvyttömyyseläkkeelle vaan aktivoimaan esimerkiksi juuri 

klubitalotoiminnan kautta sekä estämään mm. syrjäytymistä ja 

päihderiippuvuutta. Tämä edellyttää oikea-aikaisuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta sekä tuloksia terveyden-, mielenterveys- ja 

päihdehuollon kannalta. 

- Puhtaasti valtion talouden kannalta voisi joskus olla jopa kannattavampaa 

aktivoinnin sijaan siirtää ansiosidonnaisen turvan piiriin. Tämä edellyttää 

kuitenkin riittävän pitkää työuraa tätä ennen. Aktivointi on sitä 

todennäköisemmin kannattavaa mitä pidempi terveydenhuoltopalveluiden 

kysyntä on edessä ja etenkin mitä todennäköisemmin kehitys johtaa 

vankeinhoidon tarpeeseen. 

http://www.suomenklubitalot.fi/
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Suomessa Klubitalojen toimintaa rahoittavat pääasiassa Raha-automaattiyhdistys ja kunnat. 

Suomessa on tällä hetkellä 25 Klubitaloa, joista kaikki saavat toimintaansa RAY:n avustusta. 

Kunnan kannalta Klubitalotoiminnan rahoittaminen on järkevää, koska Klubitalotoimintaan 

osallistumisen on todettu vähentävän mielenterveyskuntoutujien sairaalajaksoja sekä 

jaksojen pituutta. Muiden palveluiden kysynnän vähenemisen kautta sekä työllistyttäessä 

verotulojen kasvun ja sosiaaliturvamenojen säästöjen kautta yhteiskunnalle kertyy niin 

ikään merkittäviä tuloja – kuten alla osoitetaan laskelmin. Rahoittajan kannalta merkittävää 

on myös se, että toiminta perustuu laatusuosituksille, joiden toteutumista arvioidaan 

säännöllisesti. Lisäksi Klubitalot ylläpitävät tarkkoja toimintatilastoja. 

Laatusuosituksiin perustuva Klubitalotoiminta on asiakaslähtöistä ja tasa-arvoista. Se lisää 

kuntoutujien osallisuutta yhteiskunnan toimintaan ja auttaa löytämään omia voimavaroja. 

Kuntoutujalle Klubitalo tarjoaa monipuolista tukea arkielämään, ihmissuhteisiin ja 

työllistymiseen. 

Klubitalon toimintaan kuuluu: 

 työpainotteinen päiväohjelma 

 siirtymätyöohjelma 

 tuettu työllistyminen 

 tuettu koulutus 

 yhteydenpito yhteisöstä poissaoleviin jäseniin (reach out) 

 vapaa-ajanohjelma 

 vertaistuki 

Klubitalotoiminnasta saa monenlaisia etuja. Klubitalotoiminta muun muassa: 

 tarjoaa mielekästä tekemistä 

 ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää laitostumista 

 lisää tärkeiden ystävyys- ja ihmissuhteiden määrää 

 vähentää tutkitusti sairaalahoidon tarvetta 

 kehittää työelämä- ja opiskeluvalmiuksia 

 vähentää mielenterveyskuntoutujien leimautumista 

 tarjoaa mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan 

Klubitalojen jäsenille etsitään osa-aikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta 

siirtymätyöohjelman avulla. Siirtymätyö on yleensä suoritustason työtä, jonka pystyy 

oppimaan paikan päällä. Työntekijä tekee työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen 

ja työstä maksetaan normaali palkka. Klubitalon ohjaaja vastaa työhön perehdytyksestä ja 

antaa kuntoutujalle tukea työjakson aikana. Ohjaaja myös paikkaa tarvittaessa mahdollisia 

poissaoloja. Yhden siirtymätyöjakson päättymisen jälkeen työtä jatkaa toinen Klubitalon 

jäsen. Näin mahdollisimman moni kuntoutuja pääsee hyötymään siirtymätyöstä. 

Osallistuminen työelämään on tärkeä osa kuntoutumista. Työnteko luo omalta osaltaan 

pohjaa itsetunnolle ja elämänhallinnalle. Siirtymätyö auttaa Klubitalon jäseniä saamaan 

työkokemusta, lisäansioita ja tietoa omasta työkyvystä. Siirtymätyö voi toimia myös 

ponnahduslautana takaisin työelämään.  
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1. Laskelmat 
 

Seuraavassa on neljä case-laskelmaa klubitalotoiminnan potentiaalisista vaikutuksista 

yksilölle ja julkiselle taloudelle (kunnat, valtio sekä ansiosidonnainen työttömyysturva- ja 

työeläkejärjestelmä). Laskelmat perustuvat todellisiin henkilöprofiileihin, jotka on saatu 

haastattelemalla Klubitalojen jäseniä. Laskelmat on tehty todellisesta toteutuneesta 

profiilista – elinkaaren loppu laadittu todennäköisimmäksi – sekä vaihtoehtoisista 

(aktiivisesta ja passiivisesta) kehityskuluista. 

Laskelmat on tehty koko henkilön elinkaaren läpi ja yli elinkaaren summatut luvut on 

diskontattu nykyarvoon. Laskelmissa on otettu huomioon henkilön työhön ja 

työttömyyteen liittyvät seikat. Lapsuus, kouluikä, ammattikoulutus, vanhuus (pl. eläke), 

perhe-elämä sekä työhön ja työttömyyteen ”liittymätön” sairastaminen ja muu julkisten 

palveluiden käyttö on jätetty ulkopuolelle.  

Julkisen sektorin tuloina ovat tuloverot, kulutusverot ja sova-maksut. Menoina ovat 

puolestaan työttömyyteen ja työllistymisen edistämiseen liittyvät palvelut sekä työhön ja 

työttömyyteen liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi menoja aiheutuu työttömyys- ja 

toimeentuloturvasta, asumistuesta, työkyvyttömyyseläkkeestä ja vanhuuseläkkeestä. 

Laskelmissa on luonnollisesti myös otettu huomioon korvaukset ja tuet työllistymistä 

edistäviin palveluihin liittyen (esim. palkkatuki, työosuusraha, toimintaraha, 

ylläpitokorvaus). 
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2. Nainen 34 vuotta 
 

Naishenkilö on syntynyt vuonna 1980. Lapsuuden sekä peruskoulun jälkeen henkilö on 

työskennellyt vain vajaan vuoden jakson hampurilaisravintolassa. Toimeentulo on tullut 

sairauspäivärahoista, kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä sekä asumistuesta. 

Henkilö on kouluttautunut lähes lähihoitajaksi.  

Henkilö on kärsinyt mielenterveysongelmista 18-vuotiaasta alkaen koulukiusaamisen 

seurauksena ja saanut hoitoa. Hoitoihin on sisältynyt hoitokäyntejä ja -puheluita 

omahoitajan kanssa että hoitojaksoja psykiatrisilla osastoilla. Klubitalotoimintaan henkilö 

on osallistunut nyt 33-vuotiaasta alkaen. 

Todennäköisessä toteutuvassa kehityskulussa henkilö on vielä kolmen-neljän vuoden ajan 

klubitalotoiminnassa, jonka jälkeen hän kouluttautuu valmiiksi lähihoitajaksi. Henkilö 

työllistyy hoitoalan töihin 40-vuotiaana. Kolmen vuoden jälkeen 43-vuotiaana henkilö jää 

työttömäksi kolmen vuoden ajaksi. Henkilö työllistyy uudelleen viideksi vuodeksi 

palkkatuen avulla 46-vuotiaana.  

Parin vuoden työttömyyden jälkeen henkilö siirtyy nyt työkyvyttömyyseläkkeelle 53-

vuotiaana kärsiessään edelleen mielenterveysongelmista. Vielä työkyvyttömyyseläkkeellä 

ollessaan henkilö joutuu turvautuvaan mielenterveyshoitoihin kuuden vuoden aikana. 63-

vuotiaana henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle ollen tällä 83-vuotiaaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatikko 1. Naisen 34 vuotta elinkaaren vaihtoehtoiset kehityskulut. 

Tämän toteutuneen henkilöhistorian lisäksi on laadittu vaihtoehtoinen aktiivinen 

kehityskulku. Tässä henkilö olisi saanut mielenterveyshoitoja 20–39-vuotiaana ja 30–33-

vuotiaana henkilö olisi ollut klubitalotoiminnassa ja aktiivisessa kuntoutuksessa. Tämän 

jälkeen henkilö olisi työllistynyt ja työura olisi jatkunut aina 62-vuotiaaksi asti lukuun 

ottamatta paria katkosta, jolloin henkilö olisi työttömänä pari ja kolme vuotta. 63-vuotiaana 

henkilö siirtyisi vanhuuseläkkeelle.  

TOTEUTUNUT 

Mielent.ong. Aktivointi Työura Työtön/Aktiv. Työkyvytön Vanhuuseläke 

18-59 33-37 40-42,46-50 43-45,51-52 53-62 63-83  

AKTIIVINEN 

Mielent.ong. Aktivointi Työura Vanhuuseläke 

18-39 30-33 33-62 63-83 

PASSIIVINEN 

Mielent.ong. Työkyvytön Vanhuuseläke 

18-59 22-62 63-83 
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Vaihtoehtoisena passiivisena kehityskulkuna on laadittu henkilöhistoria, jossa työllistymistä 

ei olisi tapahtunut koskaan. Henkilö ei olisi saanut kuntoutusta tai muita aktivointitoimia, 

vaan pelkkää mielenterveyden hoitoa. Henkilö olisikin ollut työkyvyttömyyseläkkeellä 22-

vuotiaasta. Työkyvyttömyyden aikana henkilö saisi jatkuvaa tukea mielenterveysongelmiin 

omahoitajalta sisältäen jaksoja, kahdesta viikosta neljään kuukauteen, psykiatrisella 

poliklinikalla aina lähes 63-vuoden vanhuuseläkkeeseen asti. 

 

Kuvio 1. Yksilön käteen jäävän tulon muodostuminen – nainen 34 vuotta. 

Vertaillaan yllä kuvattuja erilaisia kehityskulkuja aluksi yksilön itsensä kannalta. Toteutunut 

ja kehitetty vaihtoehtoinen kehityskulku, jossa tapahtuisi aiemmin siirtymä 

työkyvyttömyyseläkkeelle, tuottavat yksilön käteen jäävän tulon kannalta hyvin 

samanlaisen tuloksen. Nykyarvoisen bruttotulonkaan kannalta ei ole kovin merkittävää 

eroa. Bruttotulo on reilut 50 000 euroa matalampi passiivisessa kehityskulussa, mutta 

nettotuloissa ei ole vastaavaa eroa, koska vähimmäisturvan tasoisia sosiaalietuuksia ei 

veroteta juuri lainkaan. Passiivisessa kehityskulussa työkyvyttömyyseläkkeen ja asumistuen 

– ja sosiaaliturvan kokonaisuutena – rooli on merkittävämpi toimeentulolle. Vanhuuseläke 

jää molemmissa kehityskuluissa vähimmäistasoiseksi. 

Aktiivisessa kehityskulussa, jossa työura olisi alkanut 30-vuotiaana aloitetun 4 vuoden 

aktivointijakson jälkeen, puolestaan yksilön bruttotulo olisi 200 000–250 000 euroa 

suurempi verrattuna toteutuneeseen ja passiiviseen sekä käteen jäävä nettotulokin 

120 000–130 000 euroa suurempi työhistorian aikana. Muun sosiaaliturvan kuin 

vanhuuseläkkeen määrä olisi jäänyt alle neljäsosaan muihin vaihtoehtoihin verrattuna. 

Vanhuuseläke olisi 1,4-kertainen nykyarvoltaan verrattuna muihin vaihtoehtoihin. 
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  TOTEUTUNUT AKTIIVINEN PASSIIVINEN 

YKSILÖ:       

bruttotulo 545 892 746 888 494 492 

- palkka 159 622 533 088 15 005 

- sosiaalituet 324 850 128 941 417 977 

- eläke 61 419 84 859 61 419 

käteen jäävä tulo 500 561 622 074 490 758 

        

JULKINEN SEKTORI:       

nettotulo -445 340 -41 981 -601 400 

- kunnat -138 035 -47 674 -173 339 

- valtio -308 656 -59 744 -431 336 

- ansiosid. sosiaaliturva 1 352 65 438 3 275 

Taulukko 1. Yksilön käteen jäävän tulon ja julkisen sektorin nettotulon jakautuminen – 

nainen 34 vuotta. 

 

Kuvio 2. Julkisen sektorin nettotulo eri ikävuosina – nainen 34 vuotta. 

Julkisen talouden kannalta vaihtoehtoinen passiivinen kehityskulku on hieman toteutunutta 

heikompi. Näin on etenkin valtion kannalta, mutta myös kuntien kannalta. Näin siitä 

huolimatta, että työllistymistä edistäviin palveluihin ja kuntoutukseen käytetään lähes 

60 000 euroa enemmän toteutuneessa kehityksessä. Mielenterveyspalveluissa syntyy 

säästöä sekä varsinkin kunta hyötyy verotulojen kasvusta. Vaikka työura onkin vain 8 

vuoden mittainen, säästyy varsinkin valtion taloudessa sosiaaliturvamenoissa. 

Niin valtion ja kuntien talouden kuin ansiosidonnaisen sosiaaliturvajärjestelmän kannalta 

vaihtoehtoinen aktiivinen kehityskulku on luonnollisestikin paras vaihtoehto. Taustalla on 

niin työttömyydestä aiheutuvat matalammat menot kuin työllisyydestä seuraavat 

suuremmat verotulot. Samalla asumistuki- ja työkyvyttömyyseläkemenoista kertyy säästöä. 

Näin vaikka työllistymistä edistetään lähes 20 000 eurolla toteutunuttakin enemmän. Myös 
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mielenterveyshuollon menoissa syntyy säästöä pidemmällä aikavälillä, vaikka lyhyellä 

aikavälillä satsataankin enemmän ajoissa.  

 

Kuvio 3. Julkisen sektorin bruttotulon jakautuminen – nainen 34 vuotta. 

 

Kuvio 4. Julkisen sektorin bruttomenon jakautuminen – nainen 34 vuotta. 
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3. Mies 31 vuotta 
 

Mieshenkilö on syntynyt vuonna 1983. Lapsuuden sekä peruskoulun jälkeen henkilö on 

työskennellyt vain vuoden jakson valmistuttuaan ammattikoulutuksesta kokiksi. 

Toimeentulo on tullut sairauspäivärahoista, kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä 

sekä asumistuesta. Kymmenisen vuoden ajan henkilö on ollut mukana klubitalotoiminnassa. 

Lisäksi on osallistunut työkokeiluun kerran.  

Henkilö on kärsinyt mielenterveysongelmista 20-vuotiaasta alkaen, jolloin oli ensimmäisen 

kerran työssä, ja saanut hoitoa. Hoitoihin on sisältynyt noin joka neljäs vuosi pidempiä 

jaksoa psykiatrisilla hoito-osastoilla. Muutoin henkilö on selvinnyt hoitokäynneillä ja -

puheluilla. 

Todennäköisessä toteutuvassa kehityskulussa henkilö on vielä kahdeksan vuotta 

klubitalotoiminnassa ja jakson lopulla kuntouttavassa työtoiminnassa. Henkilö työllistyy 

kokin töihin 40-vuotiaana. Kolmen vuoden jälkeen 43-vuotiaana henkilö jää työttömäksi 

kolmen vuoden ajaksi. Henkilö työllistyy uudelleen pariksi vuodeksi palkkatuen avulla 46-

vuotiaana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatikko 2. Miehen 31 vuotta elinkaaren vaihtoehtoiset kehityskulut. 

Parin vuoden työttömyyden jälkeen henkilö siirtyy nyt työkyvyttömyyseläkkeelle 50-

vuotiaana kärsiessään edelleen mielenterveysongelmista. Vielä työkyvyttömyyseläkkeellä 

ollessaan henkilö joutuu turvautuvaan mielenterveyshoitoihin yhdeksän vuoden aikana. 63-

vuotiaana henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle ollen tällä 77-vuotiaaksi. 

Tämän toteutuneen henkilöhistorian lisäksi on laadittu vaihtoehtoinen aktiivinen 

kehityskulku. Tässä henkilö olisi saanut mielenterveyshoitoja 20–59-vuotiaana ja 38–39-

vuotiaana henkilö olisi ollut klubitalotoiminnassa ja kuntoutuksessa. Tämän jälkeen henkilö 

olisi työllistynyt ja työura olisi jatkunut aina 62-vuotiaaksi asti lukuun ottamatta paria 

katkosta, jolloin henkilö olisi työttömänä pari ja kolme vuotta. 63-vuotiaana henkilö siirtyisi 

vanhuuseläkkeelle.  

TOTEUTUNUT 

Mielent.ong. Aktivointi Työura Työtön/Aktiv. Työkyvytön Vanhuuseläke 

20-59 22-39 40-42,46-47 43-45,48-49 50-62 63-77  

AKTIIVINEN 

Mielent.ong. Aktivointi Työura Työkyvytön Työura Vanhuuseläke 

20-59 22-39 40-42,46-47 43-45,48-49 50-62 63-77 

PASSIIVINEN 

Mielent.ong. Aktivointi Työkyvytön Vanhuuseläke 

20-59 22-39 20-62 63-77 



  27.10.2014 
Muistio / Harri Hietala 

9 
 

 

Vaihtoehtoisena passiivisena kehityskulkuna on laadittu henkilöhistoria, jossa työllistymistä 

ei olisi tapahtunut koskaan. Henkilö olisi osallistunut klubitalotoimintaan 22–39 -vuotiaana, 

mutta jäänyt ilman muuta tarvittavaa kuntoutusta ja tukea. Henkilö olisikin ollut 

työkyvyttömyyseläkkeellä 22-vuotiaasta. Työkyvyttömyyden aikana henkilö saisi jatkuvaa 

tukea mielenterveysongelmiin omahoitajalta sisältäen jaksoja, kahdesta viikosta neljään 

kuukauteen, psykiatrisella poliklinikalla aina lähes 63-vuoden vanhuuseläkkeeseen asti.  

 

Kuvio 5. Yksilön käteen jäävän tulon muodostuminen – mies 31 vuotta. 

Vertaillaan yllä kuvattuja erilaisia kehityskulkuja aluksi yksilön itsensä kannalta. Toteutunut 

ja kehitetty vaihtoehtoinen passiivinen kehityskulku, jossa tapahtuisi jo varhain siirtymä 

työkyvyttömyyseläkkeelle, tuottavat yksilön tulojen kannalta varsin samanlaisen tuloksen – 

vähimmäistasoisen työkyvyttömyyseläkkeen kautta tulotaso muodostuu hieman 

matalammaksi. Varsinkaan nykyarvoisen nettotulon kannalta ei ole kovin merkittävää eroa. 

Bruttotulo on reilut 40 000 euroa ja reilut 12 000 euroa matalampi passiivisessa 

kehityskulussa. Eläkeläisen korkeampi asumistuki, työttömyysturvaa hieman korkeampi 

eläke ja eläketulon keveämpi verotus johtavat lähes samantasoiseen nettotuloon 

työkyvyttömyyseläkkeen saamisen kautta. 

Aktiivisessa kehityskulussa, jossa työura olisi jatkunut siis 12 vuodella työiän lopussa, 

puolestaan yksilön bruttotulo olisi reilut 70 000 euroa korkeampi verrattuna 

toteutuneeseen ja käteen jäävä nettotulokin reilut 35 000 euroa suurempi työhistorian 

aikana. Muun sosiaaliturvan kuin vanhuuseläkkeen määrä olisi jäänyt 

viidesosaan/kolmasosaan muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Vanhuuseläke olisi 

nykyarvoltaan hieman vähimmäisturvaa suurempi. 
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  TOTEUTUNUT AKTIIVINEN PASSIIVINEN 

YKSILÖ:    

bruttotulo 519 656 592 018 478 799 

- palkka 102 210 260 592 14 160 

- sosiaalituet 373 904 286 398 421 097 

- eläke 43 542 45 028 43 542 

käteen jäävä tulo 485 366 520 634 473 199 

     

JULKINEN SEKTORI:    

nettotulo -949 939 -782 412 -1 266 674 

- kunnat -410 127 -382 351 -578 337 

- valtio -539 300 -415 000 -691 670 

- eläke- ja työttömyysturva -512 15 746 3 333 

Taulukko 2. Yksilön käteen jäävän tulon ja julkisen sektorin nettotulon jakautuminen –       

mies 31 vuotta. 

 

Kuvio 6. Julkisen sektorin nettotulo eri ikävuosina – mies 31 vuotta. 

Julkisen talouden kannalta vaihtoehtoinen passiivinen kehityskulku on toteutunutta 

heikompi – ansiosidonnaisen työttömyys- ja eläketurvan kannalta päinvastoin hieman. 

Tämä aiheutuu huomattavasti korkeammista mielenterveyspalveluiden kysynnästä, joka 

näkyy erityisesti kuntatalouden puolella. Valtion talouden puolella lisäkustannusta tuo 

työkyvyttömyyseläke ja asumistuki. Tämä siitä huolimatta, että aktivointipanostukset ovat 

toteutuneessa 23 000 euroa suuremmat. 

Valtion ja kuntien talouden kannalta vaihtoehtoinen aktiivinen kehityskulku on 

luonnollisestikin paras vaihtoehto. Taustalla on niin työkyvyttömyyseläkkeestä ja 

asumistuen tarpeesta aiheutuvat matalammat menot kuin työllisyyden kautta tulevat 

suuremmat verotulot. Suurempi panostus (36 000 verrattuna passiiviseen ja  13 000 

verrattuna toteutuneeseen) kuntoutukseen maksaa itseään takaisin myös matalampina 
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mielenterveyshuollonmenoina. Ansiosidonnaisen järjestelmän kannalta aktiivinen 

vaihtoehto on kannattavin, vaikkakaan erot eivät ole suuria muihin kehityskulkuihin 

verrattuna.  

 

 

Kuvio 7. Julkisen sektorin bruttotulon jakautuminen – mies 31 vuotta. 

 

Kuvio 8. Julkisen sektorin bruttomenon jakautuminen – mies 31 vuotta. 
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4. Nainen 44 vuotta 
 

Naishenkilö on syntynyt vuonna 1970. Peruskoulun ja lukion jälkeen henkilö on 

työskennellyt vajaan kolmen vuoden ajan hoitotehtävissä kehitysvammaisten 

hoitolaitoksessa ja vanhainkodissa. Ensimmäinen lapsi on syntynyt 21-vuotiaana. 23–26 -

vuotiaana henkilö on toiminut siivoojana.  27 ja 29-vuotiaana ovat syntyneet toinen ja 

kolmas lapsi. Toimeentulo on tullut vanhempainetuuksista ja palkkatulosta.  

Lasten vartuttua 31–32-vuotiaana henkilö on ollut työttömän työnhakijana ja osallistunut 

mm. työvoimakursseille. Tätä kautta henkilö on työllistynyt kirjastonhoitajaksi 33-

vuotiaana, mutta kouluttautunut myös myynnissä. 35–36 -vuotiaana henkilö onkin toiminut 

myyjänä kaupassa. Henkilöstövähennysten myötä henkilö on hakeutunut kuitenkin takaisin 

siivousalalle, jossa hän on toiminut myös kohdevastaavana 37–38 -vuotiaana.  

Henkilö on sairastunut 39-vuotiaana aivorungon autoimmuuniseen tulehdukseen ja saanut 

MS-tautidiagnoosin. Myös sydän on oireillut. Mahdollisesti vahvan lääkityksen seurauksena 

henkilö on sairastunut vajaan parin vuoden päästä myös masennukseen. Oikean lääkityksen 

löydyttyä henkilön elämänhallinta on palannut. Henkilö on hakenut kuntoutusta, mutta 

tämä on evätty häneltä ja sen sijaan hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke. 

Todennäköisessä toteutuvassa kehityskulussa henkilö on vielä kolmen-neljän vuoden ajan 

klubitalotoiminnassa, jonka aikana hän kuntoutuu takaisin työkykyiseksi. Henkilö työllistyy 

kevyisiin hoitoalan ja hallinnon töihin 48-vuotiaana. Henkilö työskentelee pari taukoa 

lukuun ottamatta näissä tehtävissä 56-vuotiaaksi. Tämän jälkeen henkilö siirtyy 

työkyvyttömyyseläkkeelle jääden vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatikko 3. Naisen 44 vuotta elinkaaren vaihtoehtoiset kehityskulut. 

Tämän toteutuneen henkilöhistorian lisäksi on laadittu vaihtoehtoinen aktiivinen 

kehityskulku. Tässä henkilö saisi aktiivista kuntoutusta 44–45-vuotiaana ja kykenisi 

palaamaan työhön täysipainoisesti 46-vuotiaana. Työura jatkuisi aina 62-vuotiaaksi asti. 63-

vuotiaana henkilö siirtyisi vanhuuseläkkeelle.  

TOTEUTUNUT 

Työura/Lapset Työtön/Akt. Työura Sairastuminen Työkyvytön Vanhuuseläke 

18-30 31-32 33-38, 48-56 39-43 44-47, 57-62 63-83  

AKTIIVINEN 

Työura/Lapset Työtön/Akt. Työura Sairastuminen Työura Vanhuuseläke 

18-30 31-32 33-38 39-45 46-62 63-83  

PASSIIVINEN 

Työura/Lapset Työtön/Akt. Työura Sairastuminen Työkyvytön Vanhuuseläke 

18-30 31-32 33-38 39-43 44-62 63-83  
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Vaihtoehtoisena passiivisena kehityskulkuna on laadittu henkilöhistoria, jossa työllistymistä 

ei olisi tapahtunut enää 39 ikävuoden jälkeen. Henkilö ei olisi saanut samassa määrin 

kuntoutusta tai muita aktivointitoimia, vaan pelkkää mielenterveyden hoitoa. Henkilö 

olisikin ollut työkyvyttömyyseläkkeellä 44-vuotiaasta. Työkyvyttömyyden aikana henkilö 

saisi jatkuvaa tukea mielenterveysongelmiin omahoitajalta aina 60 vuoden ikään asti. 

 

Kuvio 9. Yksilön käteen jäävän tulon muodostuminen – nainen 44 vuotta. 

Vertaillaan yllä kuvattuja erilaisia kehityskulkuja aluksi yksilön itsensä kannalta. Toteutunut 

kehityskulku tuottaa käteen jäävän tulon kannalta nykyarvoltaan 45 000 euroa 

korkeamman tulotason kuin vaihtoehtoinen passiivisesti työkyvyttömyyseläkkeelle johtava 

elinkaari. Nykyarvoinen bruttotulo on 73 000 euroa matalampi passiivisessa kehityskulussa. 

Passiivisessa kehityskulussa työkyvyttömyyseläkkeen – ja sosiaaliturvan kokonaisuutena – 

rooli on merkittävämpi toimeentulolle. Vanhuuseläke jää molemmissa kehityskuluissa 

vähimmäistasoiseksi. 

Aktiivisessa kehityskulussa, jossa työura olisi jatkunut 46-vuotiaana tehokkaan 

aktivointijakson jälkeen, puolestaan yksilön bruttotulo olisi 83 000–156 000 euroa suurempi 

verrattuna toteutuneeseen ja passiiviseen sekä käteen jäävä nettotulokin 60 000–105 000 

euroa suurempi työhistorian aikana. Muun sosiaaliturvan kuin vanhuuseläkkeen määrä olisi 

jäänyt 50–60 prosenttiin muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Vanhuuseläke olisi 1,3-

kertainen nykyarvoltaan verrattuna muihin vaihtoehtoihin. 
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  TOTEUTUNUT AKTIIVINEN PASSIIVINEN 

YKSILÖ:       

bruttotulo 550 521 633 328 477 462 

- palkka 358 182 483 077 262 678 

- sosiaalituet 138 012 81 813 160 456 

- eläke 54 328 68 439 54 328 

käteen jäävä tulo 467 784 527 508 422 850 

        

JULKINEN SEKTORI:       

nettotulo -111 252 -5 402 -164 899 

- kunnat -68 811 -46 358 -74 068 

- valtio -84 525 -13 202 -137 574 

- ansiosid. sosiaaliturva 42 085 54 157 46 743 

Taulukko 3. Yksilön käteen jäävän tulon ja julkisen sektorin nettotulon jakautuminen – 

nainen 44 vuotta. 

 

Kuvio 10. Julkisen sektorin nettotulo eri ikävuosina – nainen 44 vuotta. 

Julkisen talouden kannalta vaihtoehtoinen passiivinen kehityskulku on toteutunutta 

heikompi. Näin on etenkin valtion kannalta, mutta myös kuntien kannalta. Näin siitä 

huolimatta, että työllistymistä edistäviin palveluihin ja kuntoutukseen käytetään lähes 

30 000 euroa enemmän toteutuneessa kehityksessä. Työuran jatkuminen seitsemällä 

vuodella kasvattaa verotuloja. Samalla säästyy varsinkin valtion taloudessa 

työkyvyttömyyseläkemenoissa. 

Niin valtion ja kuntien talouden kuin ansiosidonnaisen sosiaaliturvajärjestelmän kannalta 

vaihtoehtoinen aktiivinen kehityskulku on luonnollisestikin paras vaihtoehto. Taustalla on 

niin työttömyydestä aiheutuvat matalammat menot kuin työllisyydestä seuraavat 

suuremmat verotulot. Samalla työkyvyttömyyseläkemenoista kertyy säästöä. Näin vaikka 
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työllistymistä edistetään 12 000 eurolla toteutunuttakin enemmän – ja tässä tapauksessa 

nimenomaan ansiosidonnaisen järjestelmän kautta. 

 

 

Kuvio 11. Julkisen sektorin bruttotulon jakautuminen – nainen 44 vuotta. 

 

Kuvio 12. Julkisen sektorin bruttomenon jakautuminen – nainen 44 vuotta. 
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5. Nainen 53 vuotta 
 

Naishenkilö on syntynyt vuonna 1961. Lapsuuden sekä peruskoulun jälkeen henkilö on 

työskennellyt muutaman kerran lyhyesti suksitehtaalla, makkaratehtaalla ja kaupassa 

täytettyään 30 vuotta. Opinnot ja kurssitus keittäjäksi on suoritettu. Pidempiä työsuhteita 

ei kuitenkaan ole ollut. Pääsääntöisesti toimeentulo on tullut työmarkkinatuesta ja 

toimeentulotuesta. 

Alkoholilla on ollut merkittävä rooli elämässä nuoruudesta viime vuosiin asti. Henkilö on 

saanut päihdehoitoja ja päässyt nyt viimein irti alkoholista. Mielenterveysongelmia on ollut 

ilmeisesti aiemminkin, mutta diagnosoitu ja saanut hoitoja vasta 42-vuotiaasta. Hoitoon 

ohjautuminen tapahtui vajaan neljän vankilassa vietetyn vuoden aikana. Hoidoista on voitu 

luopua vuosi sitten. 

Klubitalotoimintaan henkilö on osallistunut 51-vuotiaasta alkaen. Kuntouttavaan 

työtoimintaan henkilö osallistuu parin vuoden ajan 57–58 -vuotiaana. Kuntouttavasta 

työtoiminnasta henkilö saa korvausta työmarkkina- ja asumistuen rinnalla. Henkilö 

työskentelee keittiötehtävissä neljän vuoden ajan ennen vanhuuseläkkeelle jääntiä 63-

vuotiaana. Lyhyen työhistorian vuoksi eläke jää takuueläkkeen suuruiseksi, mitä täydentää 

eläkeläisen asumistuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatikko 4. Naisen 53 vuotta elinkaaren vaihtoehtoiset kehityskulut. 

Tämän toteutuneen henkilöhistorian lisäksi on laadittu vaihtoehtoinen aktiivinen 

kehityskulku. Tässä 34-vuoden iässä henkilön mielenterveysongelmat olisi diagnosoitu ja 

hän olisi saanut hoitoa niin mielenterveysongelmiin kuin alkoholismiin sekä osallistunut 

klubitalotoimintaan. 36-vuotiaasta alkaen henkilö olisi toiminut yhtä jaksoisesti keittäjänä ja 

ura jatkuisi 63 vuoden vanhuuseläkeikään asti. Henkilö ei olisi tarvinnut tämän jälkeen 

myöskään mielenterveys- tai päihdehuoltopalveluita.  

  

TOTEUTUNUT 

Työtön        Työura(sat.) Vankila Työtön Aktivointi Työura     Eläke 

21-29           30-38 39-42 43-50 51-58 59-62       63-83 

AKTIIVINEN 

Työtön Työura(sat.) Aktivointi Työura Eläke 

21-29 30-34 34-36 36-62 63-83 

PASSIIVINEN 

Työtön    Työura(sat.)    Vankila    Työtön    Aktivointi    Työkyvytön    Vankila    Eläke 

21-29       30-38               39-42       43-50      51-55           56-60              61-64       63-83 
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Vaihtoehtoisena passiivisena kehityskulkuna on laadittu henkilöhistoria, jossa työllistymistä 

ei olisi tapahtunut enää. Henkilö olisi ollut työttömänä saaden työmarkkinatukea ja 

toimeentulotukea 55-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen hänet olisi todettu työkyvyttömäksi ja 

hänelle olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Henkilö joutuisi vielä toiseksi neljän vuoden 

jaksoksi vankilaan 61-vuotiaana. Päihteiden käytön ongelmilta henkilö välttyisi 

ensimmäisen vankilajakson jälkeen, mutta mielenterveyspalveluita hänen olisi käytettävä 

aina jälkimmäiseen vankilajaksoon asti. 

 

Kuvio 13. Yksilön käteen jäävän tulon muodostuminen – nainen 53 vuotta. 

Vertaillaan yllä kuvattuja erilaisia kehityskulkuja aluksi yksilön itsensä kannalta. Toteutunut 

ja kehitetty vaihtoehtoinen passiivinen kehityskulku, jossa tapahtuisi siirtymä 

työkyvyttömyyseläkkeelle, tuottavat yksilön tulojen kannalta varsin samanlaisen tuloksen. 

Bruttotulo on vajaat 25 000 euroa ja nettotulo vajaat 20 000 euroa korkeampi 

toteutuneessa kehityskulussa. Hieman parempi toimeentulo on seurausta korkeammasta 

asumistuesta, työttömyyskorvauksista ja aktivoinnin ajalta saaduista korvauksista. 

Aktiivisessa kehityskulussa, jossa työura olisi pääsyt vauhtiin 36-vuotiaana, puolestaan 

yksilön bruttotulo olisi yli 1,7-kertainen (yli 700 000 euroa suurempi) verrattuna 

toteutuneeseen ja käteen jäävä nettotulokin 450 000–465 000 euroa suurempi työhistorian 

aikana. Muun sosiaaliturvan kuin vanhuuseläkkeen määrä olisi jäänyt alle puoleen muihin 

vaihtoehtoihin verrattuna. Vanhuuseläke olisi 1,9-kertainen verrattuna muihin 

vaihtoehtoihin. 
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  TOTEUTUNUT AKTIIVINEN PASSIIVINEN 

YKSILÖ:       

bruttotulo 973 981 1 677 805 949 815 

- palkka 284 697 1 225 821 284 697 

- sosiaalituet 582 748 252 035 558 581 

- eläke 106 537 199 949 106 537 

käteen jäävä tulo 828 889 1 275 202 809 500 

        

JULKINEN SEKTORI:       

nettotulo -992 054 404 202 -1 252 645 

- kunnat -143 741 165 782 -165 496 

- valtio -856 706 118 719 -1 095 542 

- eläke- ja työttömyysturva 8 393 119 701 8 393 

Taulukko 4. Yksilön käteen jäävän tulon ja julkisen sektorin nettotulon jakautuminen – 

nainen 53 vuotta. 

 

Kuvio 14. Julkisen sektorin nettotulo eri ikävuosina – naine 53 vuotta. 

Julkisen talouden kannalta vaihtoehtoinen passiivinen kehityskulku on toteutunutta selvästi 

heikompi. Näin on varsinkin valtion talouden kannalta, mutta myös kunnan talouden 

kannalta. Tämä on seurausta etenkin mielenterveyspalveluiden ja vankeinhuollon 

korkeammista menoista. Myös kuntoutusmeno on hieman suurempi, kun ongelmia ei 

havaita ajoissa eikä kuntoutus tapahdu riittävän varhain. Näin vaikka aktivointipanostukset 

ovat toetutuneessa 14 000 euroa suuremmat. 
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Kuvio 15. Julkisen sektorin bruttotulon jakautuminen – nainen 53 vuotta. 

Valtion ja kuntien talouden kannalta vaihtoehtoinen aktiivinen kehityskulku on 

luonnollisestikin paras vaihtoehto. Taustalla on niin lyhyemmästä työttömyydestä kuin 

päihde- ja mielenterveyshuollon pienemmistä tarpeista aiheutuvat matalammat menot 

kuin työllisyyden kautta tulevat suuremmat verotulot. Eroa ei siis selitä kuin pieneltä osin 

riittävän varhaisesta puuttumisesta seuraavat matalammat aktivointimenot 

kokonaisuutena – 23 000 pienemmät verrattuna passiiviseen ja 37 000 euroa matalammat 

verrattuna toteutuneeseen. Ansiosidonnaisen järjestelmän kannalta tämä vaihtoehto on 

suurimmat menot aiheuttava, mutta maksutulokin on huomattavasti suurempi. 

 

Kuvio 16. Julkisen sektorin bruttomenon jakautuminen – nainen 53 vuotta. 
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6. Lopuksi 
 

Julkisen ja henkilökohtaisen talouden kannalta aktivointi, joka johtaa työllistymiseen, on 

luonnollisestikin paras vaihtoehto. Heikoin vaihtoehto riippuu siitä, kuinka paljon 

aktivointitoimenpiteiden ulkopuolelle jättäminen lisää julkisten palveluiden kysyntää ja 

minkä palveluiden – vankeinhuolto ja erikoissairaanhoito ovat kalliita kulueriä 

yhteiskunnalle. Mikäli kysyntä kasvaa vähänkään voimakkaammin, pidempikin aktivointi on 

kannattavaa, jos sillä saadaan ”elämänhallinta” säilytettyä ja kalleimpien julkisten 

palveluiden tarvetta laskettua. 

Yhteenvetona voidaan tehdä seuraavat havainnot: 

- Yksilön talouden kannalta on ratkaisevaa työuran pituus. Merkitystä korostaa 

ansiosidonnainen sosiaaliturva – erityisesti vanhuuseläke. 

- Koko julkisen talouden kannalta on kannattavaa pyrkiä pitämään työttömyysjaksot 

mahdollisimman lyhyenä ja panostaa aktivointiin – vaikka työllistymistä ei aina edes 

tapahtuisi. Etenkin mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse. Luonnollisesti aikaiset – jopa 

ennakoivat – ja tuloksekkaat toimenpiteet korostuvat. Aktivointipanostukset voisivat usein 

olla kymmeniä- ja jopa satojatuhansia enemmän ja silti kannattavia.  

- Kunnan talouden kannalta ei välttämättä kannata pyrkiä ”työntämään” 

työkyvyttömyyseläkkeelle vaan aktivoimaan esimerkiksi juuri klubitalo- ja kuntouttavan 

työtoiminnan kautta sekä estämään mm. syrjäytymistä ja päihderiippuvuutta. Tämä vaatii 

konkreettisia – tosin ei aina välttämättä ”totaalisia” – tuloksia aktivoinnin osalta niin, että 

terveyden-, mielenterveys- ja päihdehuollossa syntyy säästöjä pidemmällä aikavälillä 

vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin verrattuna. 

- Puhtaasti valtion talouden kannalta voisi joskus olla kannattavampaa aktivoinnin sijaan 

siirtää ansiosidonnaisen turvan piiriin. Tämä edellyttää kuitenkin riittävän pitkää työuraa 

tätä ennen. Aktivointi on sitä todennäköisemmin kannattavaa mitä pidempi 

terveydenhuoltopalveluiden kysyntä on edessä ja etenkin mitä todennäköisemmin kehitys 

johtaa vankeinhoidon tarpeeseen. 


