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Kehyskuntien kannanotto kuntakokeilujen rahoituksen jakoperusteeseen 

 

Kehyskuntaverkosto* haluaa tuoda Työ- ja elinkeinoministeriölle tietoon kehyskuntien yhteisen kannan työllisyyden 
kuntakokeilujen rahoitukseen liittyen.     
 

Kehyskunnat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti kuntakokeilujen sopimukseen liittyvään rahoituk-
sen jakoperusteeseen. Kehyskuntien yhteinen näkemys on, että rahoitusjaossa on otettava huomioon 
asiakaskunnan vaatimien toimenpiteiden laajuus ja palveluvaatimukset. Asiakasmääriin perustuva ja-
koperuste on kuntien kannalta epäoikeudenmukainen.  
 
Työllisyyden kuntakokeilulaki (laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta) on hyväksytty 
30.12.2020, kokeilu käynnistyy 1.3.2021. Kokeilualueita on yhteensä 25 ja kokeilualuekuntia yhteensä 
118. Merkittävä osa (26 kehyskuntaa) kehyskunnista on mukana kuntakokeilussa. Kunnissa on parhail-
laan käynnissä kokeilun edellyttämien sopimusten hyväksyntä. 
 
Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät 
ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat 
sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa ko-
keilualueiden TE-toimistoissa.  
 
Kuntakokeilulain 16 §:ssä määritellään valtion rahoitus kokeilualueille. Valtion talousarviossa osoite-
taan työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan 
tarkoitettu määräraha (valtion talousarvion mom. 32.30.51). 
 
Työllisyydenhoidon määrärahat on jaettu TE-toimistoille ja kokeilualueille asiakasmäärien suhteessa. 
Jako on kuntien kannalta epäoikeudenmukainen, koska kokeilun kohderyhmä koostuu ns. vaativam-
man palvelun asiakkaista, joiden ohjaaminen (avoimille) työmarkkinoille edellyttää lähtökohtaisesti 
enemmän tukitoimia ja suurempaa työpanosta.  
 
Koska tavoitteena on muodostaa työllisyyden pysyviä toimintamalleja kokeilun pohjalta, on erittäin 
tärkeää, että rahoituksen jako olisi oikeudenmukaista ja ottaisi huomioon resurssitarpeet suhteessa 
asiakaskunnan vaativuuteen. 
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* Kuntaliiton koordinoimassa kehyskuntaverkostossa on mukana 44 suuren kaupungin kehyskuntaa. Verkosto on perustettu 
vuonna 2015 jäsentensä yhteisen edunvalvonnan edistämiseksi. Verkosto ottaa tarvittaessa kantaa jäsenkuntiinsa keskeisesti 
vaikuttaviin asioihin. Verkosto haluaa myöa kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella kuin kansallisellakin 
tasolla. Verkoston kunnissa asuu kaikkiaan 870 000 asukasta ja ne ovat merkittävä osa kaupunkiseutujensa elinvoimaa. Kehys-
kunnat haluavat luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla. Kehyskun-
tien merkitys osana kaupunkiseutujen työssäkäyntialueita on myös tärkeä. Kehyskunnissa sijaitsee noin 58 000 yritystoimipaik-
kaa, joissa työskentelee 172 000 työntekijää. Liikevaihtoa niistä kertyy yhteensä 44 100 M€ vuodessa.  
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Verkostoon kuuluvat KUUMA -seudun kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, 
Sipoo, Tuusula ja Vihti; Tampereen kehyskunnat: Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi; 
Turun kehyskunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko; Oulun kehyskunnat: Ii, Kempele, Liminka, Muhos, Tyrnävä; 
Jyväskylän kehyskunnat: Laukaa, Muurame; Kuopion kehyskunnat: Leppävirta, Siilinjärvi; Lahden kehyskunnat: Asikkala, Hei-
nola, Hollola, Orimattila sekä Joensuun kehyskunnat: Kontiolahti ja Liperi sekä Eura, Ilmajoki, Janakkala, Sotkamo ja Ulvila.  

 


