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Kuntien rahoitusvastuu työttömien 
perusturvasta kasvussa

Työmarkkinatuki 2012 2013 2014 2015        2016

Heinäkuu 100 milj. 121 milj. 141 milj. 235 milj.   243 milj.

Koko vuosi 177 milj. 215 milj. 248 milj. 408 milj.
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Lähde: Kela/Kelasto



Työmarkkinoiden tila
Työttömyys- ja työllisyysasteen trendi, %-muutos 

27.4.2016/MP Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, ennuste VM

%-muutos ed. vuodesta
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Tanskan joustoturvamalli

Joustavat 
työ-

markkinat

Työttömyys-
korvaukset

Aktiivinen
työmarkkina-

politiikka

Toimeentuloturva:  Ansiosidonnainen 
työttömyysturva, 2 vuoden kesto sisältäen 
aktivoinnin, hyvä kompensaatio matala-
palkkaisille ryhmille (90 %), keskimääräinen 
korvaustaso noin 60-65 %
vakuuttamattomien sosiaaliturva/sosiaaliavustukset

Työllistymisen tuki: aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka, aktivointi,
oikeudet ja velvollisuudet, 
yksilöllinen työsuunnitelma

motivaatiovaikutus

osaamisvaikutus

Alhainen työsuhdeturva: 
Helppo palkata ja irtisanoa 
(ulkoinen joustavuus)
Suuri vaihtuvuus töissä, 
Nopea rakennemuutos

Perustasapaino joustavuuden
ja turvan välillä



12

Työministeri

Kansallinen

työmarkkina-

viranomainen (AMS) 

Regional

Employment 

Councils

94 Integroitua 

”jobcenteriä” kaikille 

työnhakijoille 

(vakuutetuille ja ei 

vakuutettuille)

Local

Employment 

Councils

National

Employment

Council

98 Kuntaa

4 työllisyysaluetta

Täysin kunnan vastuulla,

Valtion avustukset

Ulkoiset palvelun

tuottajat

27 työttömyysvakuutus-

rahastoa

98 sosiaalitoimistoa

- Sosiaaliavustukset

Tanskan työvoimapalvelujärjestelmä

Hallitus

Kunnat

Nuorten 
Ohjaus-

keskukset
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The Danish match model

15.9.2016
Tommi Eskonen, erityisasiantuntija | 
Työllisyydenhoidon huippuseminaari
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Brøndbyn kunnan organisaatiokaavio



Tanskan, Saksan ja Hollannin keskeiset 

trendit työllisyydenhoidossa

• Kaikissa maissa haasteena ovat ”kompleksisemmat 
asiakkaat” ja siihen on etsitty ratkaisuja TYP-
tyyppisistä kumppanuuksista

• Kaikissa maissa tämä kumppanuus on jollain uudella 
tavalla myös alueellinen

• Haetaan uutta tasapainoa valtio-alue-kunta (+muut) 
asetelmissa

• Pyritään yhden luukun (one-stop-shop) ratkaisuihin 
niin työnhakijoiden, kuin työnantajienkin suhteen

• Johtamisen, ohjaamisen ja talouksien kompleksisuus 
haasteena kaikissa maissa

Arnkil 2015
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Työttömyysprosentin suhteellinen ja keskimääräinen kehitys kunnissa

Kehitys 
kokeilukunnissa ja 
”kärki-kunnissa” 
YLEISEN TRENDIN 
VASTAINEN   -> 
selittääkö tätä 
työllisyydenhoidon 
muutos?

15.9.2016 Erja Lindberg 16



Hallitusohjelman linjaus: Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihanke 5: Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä edistäväksi

Toimenpide 2: 

Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin 
työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain, 
Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja työllistämisvastuu 
yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen kunnille 
taloudellisesti houkuttelevaksi 

• Tehdään 31.12.2015 mennessä selvitys mm. toimenpiteistä, joita 
työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirto edellyttäisi ja siirron 
vaikutuksista. Selvityksen pohjalta hallitus päättää, ryhdytäänkö 
valmistelemaan vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen   siirtämistä 
kuntien järjestämisvastuulle

• Jos siirto katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, edetään kokeilujen 
kautta ja valmistellaan kokeilulaki - Oikeus- ja työministeri Jari Lindström, TEM 

25.8.2015

• Selvitys luovutettiin ministerille 14.1.2016. 

• Selvityksessä esitetään kokeilun toteuttamista 4-5 alueella, joissa 
enintään 30 kuntaa, jotka muodostavat 4-5 työssäkäyntialuetta –
pääkaupunkiseudun erityispiirteet otetaan huomioon.

• Tämän jälkeen MK Aulan selvitys, jossa esitetään mm. työllisyys – ja 
yrityspalvelujen järjestämisvastuun kokeilua 
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Tutkija: Työelämän historiallinen murros on myytti – ”Käsittämätöntä, ettei tunneta tilastoja”
Tampereen yliopiston tutkija Satu Ojala ei ymmärrä, miksi palkkatyön suuresta 
vallankumouksesta puhutaan toistuvasti, vaikka sille ei ole juuri mitään todisteita.
Talous 25.3.2016 18:47 Paavo Teittinen Helsingin Sanomat 

”Ajatus työelämän suuresta murroksesta esiintyy suomalaisessa keskustelussa tiuhaan. 
Se menee suurin piirtein näin: suomalaisten palkansaajien epävarmuus kasvaa, silpputöiden 
määrä lisääntyy ja keskiluokan todellisuus murtuu. Digitalisaatio, globalisaatio ja robotisaatio
riuhtovat ihmisten turvallisuudentunnetta väkivaltaisesti. Jakamistalouden kaltaiset uudet työn 
tekemisen muodot valtaavat alaa vanhojen työpaikkojen kadotessa. 
Väitteet suuresta murroksesta palkkatyöläisten elämässä vilisevät konsulttien ja poliitikkojen 
puheissa sekä esimerkiksi Sitran julkaisuissa. ”

”Kaikki Tilastokeskuksen aineistoilla tehdyt analyysit, miten päin tahansa niitä kääntelee, 
kertovat enemmän jatkuvuudesta kuin mistään suuresta, dramaattisesta murroksesta”, Ojala 
sanoo. Tutkimuksessa mitataan prekarisaatiota eli työn epävarmuutta viidellä eri mittarilla. 
Epävarmassa asemassa olevien palkansaajien määrä on kasvanut kolmen viime 
vuosikymmenen aikana kahdella prosenttiyksiköllä, kymmenestä kahteentoista prosenttiin 
palkansaajista. Ojala ei ymmärrä, miksi historiallisesta työn murroksesta puhutaan toistuvasti, 
vaikka sille ei ole juuri mitään todisteita. ”Käsittämätöntä, ettei tunneta tilastoja. Palkkatyö on 
ja pysyy.” Ojala ei kiistä sitä, että työmarkkinoilla tapahtuu myllerrystä. Joka vuosi syntyy ja 
katoaa satoja tuhansia työpaikkoja. 
Mutta näin on ollut vuosikymmenien ajan. Suunta on pikemminkin kohti vakaampaa 
tilannetta, huomauttaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika 
Maliranta.

/talous/
http://www.hs.fi/haku/?haku=Mika+Maliranta&lahde=nimilinkki

