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Kela-etuuksiin kohdistuva 
paine koronakriisissä



Mikä on Helsinki GSE?

• Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Hankenin yhteinen hanke.

• VATT on GSE:n keskeinen yhteistyökumppani ja monet VATT:n tutkijat ovat 
mukana GSE:n tutkimusryhmissä.

• GSE:n tavoitteena on
1. kasvattaa taloustieteen koulutusmääriä ja nostaa koulutuksen laatua. 
2. tehdä taloustieteellistä tutkimusta
3. toimia yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla



GSE:n tilannehuone

• GSE:n tilannehuone koostuu GSE:n professoreista ja tutkijoista.

• Mukana tutkijoita kaikista kolmesta yliopistosta ja VATT:sta.

• Tilannehuone tarjoaa analyysejä koronakriisin vaikutuksesta talouteen ja 
talouspolitiikkaan

1. virkamiehille ja päättäjille
2. suurelle yleisölle, jatkossa viikoittain (www.helsinkigse.fi). 



GSE:n tilannehuone

• Tilannehuoneen data-analyysit mahdollistaa monen toimijan yhteistyö.
• Tilannehuoneen yhteistyökumppaneita ovat

• Tilastokeskus
• VM, TEM ja niiden alaiset organisaatiot
• Kela
• Verottaja
• Accountor Group
• ja jatkossa useat lisätahot

• Aineistot tietoturvallisesti pseudoanonymisoituna TK:n etäkäytössä.



Sisältö

• Kelaetuuksien hakemukset
• Yleisen asumistuen muutos maakuntatasolla
• Kelan työttömyysetuushakemukset

• ikä ja sukupuoli
• maakunta
• syntyperä
• ammatti



Huomioita aineistoista

• Analyysit pohjautuvat Kelan toimittamiin etuushakemustietoihin. Tarkastelu keskittyy 
perusturvaan eikä sisällä ansiosidonnaisen työttömyysturvan hakemustietoja. 

• Osa yksilöiden ja yritysten perustiedoista vuoden 2017 tai 2018 lopusta.

• Esimerkiksi ammatin ja yrittäjä-statuksen määrittely on aloitettu tulorekisterin tiedoilla 
vuosilta 2020 ja 2019 ja täydennetty vuoden 2017 lopun tiedolla.

• Hakemusaineisto päivittyy jatkossa päivätason tiedoilla, ja analyysejä päivitetään 
vastaavasti.

• Kuviot ja aggregoidut aineistot päivittyvät osoitteeseen www.helsinkigse.fi.



Yhteenveto

• Kelan tukia hakevat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

• Työttömyysturva- ja asumistukihakemusten määrä kasvanut selvästi 2019 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna; sairauspäivärahahakemuksissa ei muutosta.

• Kasvu suurinta Uudenmaan maakunnassa ja nuorten naisten joukossa, mutta
kasvua kaikissa maakunnissa ja ikäryhmissä sekä miehillä että naisilla.

• Kasvu-% samansuuruisia kansallisuudesta riippumatta.



Yhteenveto

• Ammateittain lukumääräisesti suurimmat hakumäärät naisilla
• myyjät
• lähihoitajat
• kampaajat

• ja miehillä
• ravintolatyöntekijät
• kuljettajat
• myyjät

• Kun vertaillaan ravintolatyöntekijöiden ja myyjien työttömyysturvahakemuksia, 
on niiden kehitys yli ajan hyvin samanlainen



Kelan etuushakemusten kehitys











Yleisen asumistuen hakemukset
maakuntatasolla





Kelan työttömyysturvaa hakeneiden
taustatiedot












