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Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja 
henkilötyövuodet
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Valtiolta siirtyviä 
tehtäviä vastaava 
rahoitus siirtyy 

maakunnille, yhteensä
1,07 mrd. €

Kuntien valtionosuus- ja 
verotuloja siirretään valtiolle 
maakuntien rahoitusta varten 

17,6 mrd. euroa

Maakuntien rahoituksen lähteet

Erillisrahoitus maakunnille 

2,8 mrd. €
Myynti- ja maksu- ja 
muut käyttötuotot

3,2 mrd. €

24,7 mrd. €

Lähde: Alueuudistus.fi (28.2.2018) ja Tilastokeskus
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Kipupisteet ja keskustelunaiheet 
valmistelussa
• Aluekehittämisen ja kasvupalvelun sääntely samassa laissa

• TEM:n rooli VN:ssa aluekehittämisen prosessin koordinoijana

• Kasvupalvelun sääntelyn tarkkuus – näkemyksiä norminpurun puolesta ja sitä vastaan

• Kasvupalvelun tuottaminen maakunnissa taloudellisin ehdoin – kaventaako säätäminen maakuntien 
itsehallinnollisuutta, soveltuvatko tehtävät markkinoille, ovatko markkinat valmiit

• Kuntien roolin tunnistaminen uudistuksessa ja kuntien mahdollisuudet osallistua kasvupalvelun 
tuottamiseen

• Asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja palvelujen saatavuuden ja laadun varmistaminen

• Henkilöstövaikutukset – laajuus ja aikajänne

• PKS-erillisratkaisu

11.11.2016





Kasvupalvelu-uudistus kuntien näkökulmasta
• Ei tarkoita lisärahaa valtion työllisyys ja yrityspalveluihin 

• Vaikutus elinkeinotoimen ja kehittämisyhtiöiden toimintaan
» Ei suoranaisesti rajaa kuntien nykyistä elinkeinopolitiikkaa (nytkään ei kunta tai kehy voi tuottaa Elyjen

ostamia konsulttipalveluja)
» Välillisesti voi vaikuttaa, jos maakunta päättää ostaa samoja palveluja, joita kunta / kehy tuottaa 

(toisaalta nytkin sama tilanne, kun Elyt ostaa konsulttipäiviä markkinoilta)
» Yritysasiakkaiden ohjautuminen kasvupalveluihin markkinoiden varassa, mikä voi lisätä kuntien ja 

kehyjen asiakasohjauksen merkitystä
» Kuntien on mahdollista osallistua markkinoilla tuotettavien palveluiden tuotantoon erillisten 

markkinoilla toimivien yhtiöiden kautta (ei voi olla sidosyksikköasemassa kuntaan)

• Vaikutus kuntien työllisyyden hoidon tehtäväkenttään

» Työllisyyspalveluiden päävastuu siirtyminen TE –toimistoilta maakunnalle
» Kuntien rooli Typ:ien mahdollisen lopettamisen takia kapenee ja vastuu yhteensovittamisesta siirtyy 

maakunnalle
» Uudistus ei tunnista kuntien työllisyyttä edistäviä palveluja ja panostuksia (perustelut uudistuksille 

haettu sote –rajapinnasta)
» Uudistus ei vastaa nykyjärjestelmän puutteisiin  kuntien rooli järjestäjänä tehostaisi toimien 

yhteensovittamista ja vaikuttavuuden lisäämistä

Kunnissa tehtävän työn tarpeellisuus korostuu kasvupalveluiden rinnalla
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Kuntaliitto:
Kaupunkien järjestämisvastuu kasvupalveluissa on mahdollistettava maakunnan ja kuntien välisellä 
sopimuksella

• Suurilla kaupunkiseuduilla kuntien panostukset yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukeviin toimiin ovat mittavat 
järjestämisvastuun siirto on tehokas keino kaupunkien toimien ja kasvupalveluiden  yhteensovittamiseksi  

• Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun taustalla olevat erityispiirteet korostuvat myös muilla suurilla 
kaupunkiseuduilla  painottaa tarvetta järjestämisvastuun tarkastelulle

• Kasvupalveluiden järjestäjiä voisi suurissa maakunnissa olla useita ilman, että volyymi putoaa toiminnon 
organisoinnin näkökulmasta liian pieneksi

Vaikeasti työllistyvien palvelut on jätettävä yhtiöittämisen ulkopuolelle

• Toimenpiteissä palvelutuotanto, asiakkaan asemaan liittyvä päätöksenteko ja oikeus tukiin 
kietoutuvat toisiinsa

• Kokonaisvastuu hämärtyy palvelutuotannon hajautumisen myötä

13.9.2018 15



Työllisyyden edistäminen maakunnissa 
- Kuntaliiton ajatuksia

MAAKUNTA  

TYP-
palvelukeskus

Maakunnan 
sote-liikelaitos

Yhtiö 

Maakunta ja 
kunta sopivat 
vastuista ja 
työnjaosta

Kunnat

Yhtiö 

Oppilaitokset

Kolmas sektori

Yhtiö 

16
Kuntamarkkinat 12.-13.9.2018







19

Nykyinen rahoitusvastuu Uusi rahoitusvastuu

300–999 pv tm-tukea 
saaneet

yli 1000 pv tm-
tukea saaneet

300–999 pv tm-
tukea saaneet

yli 1000 pv tm-
tukea saaneet

valtio 50 % 30 % 50 % 30 %

kunta 50 % 70 % 25 % 35%

maakunta - - 25% 35%

EHDOTUS RAHOITUSVASTUUNMUUTTAMISEKSI:

Valtio rahoittaisi kokonaan alle 300 päivää työmarkkinatukea saaneista maksettavat
työmarkkinatuet sekä työllistymistä edistävien palveluiden aikaiset työmarkkinatukimenot
riippumatta kertyneiden etuuspäivien määrästä.

Muutos toteutettaisiin kustannusneutraalisti siten, että rahoitusvastuun mukana maakunnille 
siirrettäisiin valtionosuuksia kompensoimaan nykyisiä työmarkkinatukimenoja. 

Kuntamarkkinat 12.-13.9.2018



Kuntien rahoitusvastuu työttömien 
perusturvasta kasvussa

Erja Lindberg 20

Lähde: Kela/Kelasto

Työmarkkinatuki 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Heinäkuu 100 milj. 121 milj. 141 milj. 235 milj.   243 milj. 252 milj.   236 milj.   

Koko vuosi 177 milj. 215 milj. 248 milj. 408 milj. 426 milj. 432 milj.

Kuntamarkkinat 12.-13.9.2018
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Tampereen seudun kokeilu
Asiakasmäärät kokeilun alkaessa 22000.

Vastuu kaikista peruspäivärahaa ja 
työmarkkinatukea saavista asiakkaista.

Turun seudun kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun 

alkaessa 8 700.
Vastuu kaikista alle 25-

vuotiaista työnhakijoista sekä 
iästä riippumatta kaikista 

yhtäjaksoisesti 12 kk 
työttömänä olleista.

Kuopion seudun kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun alkaessa 
3 200.Vastuu yhtäjaksoisesti 12 

kk työttömänä olleista sekä 
monialaisen yhteispalvelun 

asiakkaista. Kuopion seudun 
kokeiluissa sovelletaan myös 

työelämäkokeilua.

Porin kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun alkaessa 2

800. Vastuu työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella vähintään 

200 päivää saaneilta sekä 
yhtäjaksoisesti 6 kk työttömänä 

olleista alle 25-vuotiaista 
asiakkaista. Porissa sovelletaan 

myös työelämäkokeilua.

Lapin kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun alkaessa 2 
800. Vastuu yhtäjaksoisesti 12 kk 
työttömänä olleista asiakkaista.

Kokeiluissa on laajennettu kuntien  toimivaltaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisessa: 
Kunta vastaa kokeilun asiakaskohderyhmän palveluprosessista ja julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta



PIRKANMAAN kokeilu

• lähipalvelut ja omavalmentaja tarjolla kaikille 
kokeiluasiakkaille 

• palvelutarvearvio tehdään pääosin palveluissa 
(ei haastatellen)

• ohjaus ja polkujen rakentaminen työelämään, 
keskiöön noussut  koulutus- ja uraohjaus, koska 
kohderyhmällä ei koulutusta tai se on 
vanhentunut

• hyvät kontaktit luotu erityisesti pieniin 
yrityksiinkin

• rakennettu palveluprosessit myös 
soterajapintaan

• kehitetty uusia palvelumalleja, joissa mukana 
älyteknologiaa. 

• Noin  8 miljoonaa ostopalveluihin
• YTYÄ! –arviointia ei ole toteutettu

Kelan työmarkkinatuensaajat  (henkilöä) aktivointipalveluissa 
Pirkanmaan kokeilukunnissa 2016 - 7/2018





Työvoima‐ ja yrityspalvelujen alueellinen 
kokeilu – oma lakinsa (Tampereen seutu)
Työ‐ ja elinkeinoministeriön päätös 23.6.2016 työvoima‐ja 

yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta. 
Kohderyhmänä kaikki Kelan työttömyysetuutta saavat 

työttömät asiakkaat
Kokeilulaissa määritetyt TE‐toimiston lakisääteiset tehtävät 

siirtyivät kokeilukuntien vastuulle 1.8.2017‐31.12.2018. Osa 
TE‐henkilöstöstä (Tampereen seudulla 76) ja valtion 
työllisyydenhoidon määrärahoja siirtyi kuntien vastuulle 
kokeilun ajaksi.

Tampereen kaupunki johtaa kokeilua. Kokeilu sijoittuu 
Tampereen kaupungin elinvoiman‐ ja kilpailukyvyn 
palvelualueelle. Ohjausryhmänä seutuhallitus.

Rakennetaan uudenlaisia, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavampia 
työllisyydenhoidon palveluja

Yhdistetään joustavasti valtion ja kuntien työllisyys‐, elinkeino‐
ja koulutuspalveluja sekä sosiaali‐ ja terveyspalveluja.

Yksityiset palveluntuottajat osaksi palvelutuotantoa. 
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Epäselviä ja keskeneräisiä asioita
• Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki/ muutosesitykset 
• Kasvupalvelulaki
• Kasvupalvelun tiedonhallinta/ kuntien tiedonsaantimahdollisuudet
• Monialainen yhteispalvelu
• Kuntouttava työtoiminta
• Kuntien osarahoittama työmarkkinatukimaksu
• Työllisyyspalveluiden rahoitus 
• Kuntakokeilun jatko ?

• Miten hyvät käytännöt voisi siirtää tulevaan?
• Mitkä ovat viranomaistehtäviä ja mitä kaikkea voidaan ulkoista?

• Mitkä ovat jatkossa kuntien mahdollisuudet toimia työllisyyden 
edistämiseksi?
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Työllisyydenhoidon kunta–valtio-suhteeseen 
tulisi löytää tasapaino

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa tehty 
väitöstutkimus ”Kunta työllisyydenhoitajana -
Työpakosta kokeiluihin” tukee kuntien 
työllisyydenhoidon kokonaisvastuuta 
työnvälitystä lukuun ottamatta. Pienemmät 
kunnat voisivat toimia työllisyydenhoidossa 
yhteistyössä. Järjestelmän tulisi tukea työkykyisten 
ja työkyvyttömien oikeanlaista palvelun saamista jo 
työttömyyden alkumetreillä. Tutkimus osoittaa, että 
kuntien toimiva yhteistyö TE-toimistojen kanssa on 
oleellista ja nuorten Ohjaamot voisivat toimia 
esimerkkinä tulevista rakenteista. Tavoitteena 
oleva maakunnallinen toimija ei todennäköisesti 
edistä tehokkuutta ja vaikuttavuutta, vaan jatkaa 
työllisyydenhoidon vastuunjaon, tiedonkulun ja 
kokonaisuuden pirstaleisuuden ongelmia. 
Kunnilla voi nähdä olevan suurempi intressi 
työllisyyden edistämiseen, koska resurssit ja 
toiminnan kehittyminen ovat vahvemmin kiinni 
omista toimenpiteistä.



Nyt varaudutaan soten kaatumiseen tosissaan
Sote‐uudistus lähtee tänään loppukierrokselle, kun sosiaali‐ ja terveysvaliokunta kokoontuu ensi kertaa kesätauon jälkeen. Hallitus on 
tuonut valiokunnalle valinnanvapauslaista uuden täydentävän esityksen.
Varsinaisesti valiokunta päässee vauhtiin syyskuun alussa. Valiokunnan kesätauko alkoi ristiriitaisissa tunnelmissa. Hallituspuolueiden 
edustajat syyttivät sosiaali‐ ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd) soten käsittelyn tahallisesta viivyttämisestä.
Uudistuksen ympärillä leijuu monta uhkaa. Ensinnäkin aikataulu on erittäin tiukka. Jos sote‐uudistus aiotaan saada eduskunnassa läpi, 
sosiaali‐ ja terveysvaliokunnan pitäisi toimittaa lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle arviolta lokakuun alkuun mennessä.
Tällöin perustuslakivaliokunnalle jäisi lakipaketin käsittelyyn aikaa muutama viikko, jotta eduskunta pääsisi äänestämään uudistuksesta 
joulukuussa. Jos tässä aikataulussa ei pysytä, päälle alkavat painaa jo kevään eduskuntavaalit.

20.8.2018 , Pääkirjoitus
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Kuntaliiton uusi tuote – Kuntatalouden terveystarkastus

 Lähetteet mahdollisiin jatkoanalyyseihin

Alkukartoitus: tunnusluvut ja tiivis analyysi

Haastattelut: viranhaltija- ja  
luottamusmiesjohto

Loppuanalyysi ja johtopäätökset

Raportin esittely sovitulla tavalla

Tulossa 
2018

lopussa
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Kiitos mielenkiinnosta!

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous
p. 09 771 2078, 050 667 41
reijo.vuorento@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi/talous
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