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Työmarkkinoiden tila
Työttömyys- ja työllisyysasteen trendi, %-muutos 

8.8.2016/MP Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, ennuste VM
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Taloudellinen huoltosuhde heikentyi edellisestä vuodesta. Vuonna 2014 sataa 
työssäkäyvää kohden oli 141 ei-työssäkäyvää henkilöä, kun vuotta aiemmin 
lukumäärä oli 137 henkilöä. Ajanjaksolla 1987–2014 huoltosuhde oli korkein 
lamavuonna 1993 (172) ja matalin vuonna 1989, jolloin jokaista sataa 
työssäkäyvää kohden oli 112 ei-työssäkäyvää.
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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



Työmarkkinatuen uudistus vuonna 2015

• Kuntien osuus 
työmarkkinatuen 
maksuista nousi 2014-
2015 noin 247 
miljoonasta eurosta yli 
408 miljoonaan euroon

• Kuntouttavan 
työtoiminnan volyymi 
on kasvanut ja toiminta 
monipuolistunut 

• Haasteet: mielekkäiden 
tehtävien riittäminen, 
”säilyttävä” toiminta, 
palkkatuetun työn 
muuttuminen 
kuntouttavaksi 
työtoiminnaksi
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Hallituksen linjauksia 5.4.2016 
maakunnille siirrettävistä tehtävistä

- Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön 
periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja 
edistämisestä

- Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen ja kotoutumisen 
edistäminen: TE-palveluissa palvelutuotantoa voidaan lailla 
tai laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä sopimuksella 
osoittaa riittävät voimavarat omaavalle kunnalle (kaupunki) 
sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille
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Hallituksen päätös työllisyyttä 
lisäävistä toimista 

• Uudet työllisyyttä tukevat päätökset/ Työvoimapalvelukokonaisuuden 
tehostaminen ja yksityisten palvelutuottajien käytön lisääminen

• Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelutoimintaa uudistetaan toteuttamalla 
työttömien määräaikaishaastattelut poikkeuksetta kolmen kuukauden 
välein. Velvoittavan työllisyyssuunnitelman toteutumista seurataan 
tehostetusti ja rikkomuksista säädetyt sanktiot toimeenpannaan 
täysimääräisesti. Hallituksen strategiaistunto seuraa järjestelmän 
noudattamista kuukausittain. Toimeenpano turvataan tarvittaessa 
tulosperusteisena ostopalveluna ja suurimpien kaupunkien 
vastuuta työvoimapolitiikasta lisätään käynnistyvissä kokeiluissa

• Työvoimapalveluiden tehostaminen toteutetaan laajentamalla    
yksityisten toimijoiden roolia palvelutuotannossa. Tällä luodaan       
pohjaa maakuntauudistuksen yhteydessä kasvupalveluksi       
integroivalle yritys- ja TE-palvelujärjestelmälle ja                    
siirtymiselle monituottajamalliin palvelutuotannossa
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Järjestäjä-tuottaja -malli

Kasvupalvelua toteutetaan 

järjestäjä-tuottajamallilla, jossa 

järjestämisvastuu on 

maakunnalla. 

Uudistuksen perusperiaate on 

markkinalähtöisyys eli tuottajien 

lähteminen samoilta viivoilta. 

Silloin järjestäjän ja tuottajien 

erottaminen on välttämätöntä.

Monituottajamallissa tuottajina 

voivat olla yksityiset yhtiöt, 

julkisomisteiset yhtiöt ja 

kolmannen sektorin toimijat.
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Maakunta

Julkisomisteinen 
yritys

Yksityinen Yhdistys



• Maakuntamalliin siirtymistä pyritään tukemaan toteuttamalla vuosina 
2017-2018 työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja 

• Kokeilualueita on valittu 9, joista 3 maakunnallista ja 6 kahden tai 
useamman kunnan alueella toteutettavaa kokeilua 

• Maakunnallisissa kokeiluissa keskiössä on järjestäjä–tuottajamallin 
kokeileminen ja kehittäminen tavoitteena luoda kokonaisvaltainen 
palvelumalli 

• Useamman kunnan kokeiluissa keskiössä on asiakaslähtöisen palvelun 
erilaisten tuottamismallien kokeileminen ja kehittäminen 

• Kokeilualueet kattavat 88 kuntaa 
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Työvoima- ja yrityspalvelujen 
alueelliset kokeilut 
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Kokeilujen tavoitteita

• Toimintatapoja uudistamalla luodaan asiakaslähtöinen palvelumalli

• Kokeiluilla tuetaan vuonna 2019 käyttöön otettavaa toimintamallia

• Kokeiluun kuuluvilla kuntien, valtion ja muiden toimijoiden palveluilla 
tulee tukea kasvua, yrittäjyyttä sekä alueiden työllisyyttä ja 
elinvoimaisuutta

• Tavoitellaan 10 prosentin kustannussäästöä työttömyyden julkiselle 
taloudelle aiheuttamiin nykyisiin kokonaiskustannuksiin verrattuna

• Kokeilusta saadaan nopeasti uudenlaista informaatiota siitä, millaisia 
ovat kuntien ja alueiden mahdollisuudet ja kyky vastata työllisyyden 
hoidon haasteisiin. Kokeilun tulosten perusteella on mahdollisuus 
arvioida käytännön työnjakoa maakunnan ja suuren kunnallisen 
toimijan kesken 
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Kokeilun edellyttämiä säännösmuutoksia 

Kokeilu edellyttää muutoksia muun muassa seuraaviin lakeihin: 

• julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki ja asetus 

• työttömyysturvalaki 

• laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta 

• laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

• sosiaalihuoltolaki

• mahdollisesti muutoksia työsopimuslakiin

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kokeilun toimeenpanoa koskevien 
säännösmuutosten valmistelun käynnistäessään, toteutetaanko kokeilu 
sisällyttämällä säännösmuutokset erilliseen kokeilua koskevaan lakiin 
vai toteutetaanko kokeilu muuttamalla voimassa olevia säännöksiä 
siten, että kaikki kokeilun johdosta muutettavat lait sisällytetään 
samaan TEM:n johdolla valmisteltavaan hallituksen esitykseen 
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Kuntien rooli

• Kuntien panostukset elinvoimaan ja työllisyyteen ovat kansantalouden 
tasolla merkittäviä 

• Kunnat kaipaavat tehokasta yhden toimijan mallia, joka tarjoaa 
joustavampia ja asiakaslähtöisempiä palveluita. Työllistämistulokset 
paranevat, kun vastuut ovat selkeät ja kunnat voivat tehdä tiiviimpää 
yhteistyötä ja vahvistaa alueelleen sopivia ratkaisuja yhdessä 
paikallisten ja seudullisten toimijoiden, erityisesti yritysten,   
oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 

• Lähtökohtana tulee olla asiakasprosessien eheyttäminen ja 
yksinkertaistaminen sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuuden 
pienentäminen

• Kaupunkiseuduille ja kunnille tulee luoda vahva rooli antaa aidot työkalut 
alueensa elinvoiman vahvistamiseen ja työllisyyden edistämiseen. 
Kunnilla tulee olla mahdollisuus toimia koordinaattorin roolissa yksityisen 
ja julkisen sektorin rajapinnassa
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Kuntaliiton tavoitteita

17.10.2016 Erja Lindberg

• Vahvistaa paikallista elinvoimaa edistämällä työllisyyttä, 
yritystoimintaa, osaavan työvoiman saantia ja sosiaalista eheyttä 
kunnissa

• Turvata kuntien taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset pitkään 
työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen edistämiselle

• Selkeyttää valtion ja kuntien välinen työnjako työmarkkinatuen 
saajien ja ylipäätään vaikeammin työllistyvien työttömien palvelujen 
järjestämisessä

• Purkaa rakennetyöttömyyttä ja ehkäistä valumaa 
pitkäaikaistyöttömyyteen, edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja 
eheyttää työuria vahvistamalla aikuiskoulutusta

• Käynnistetään työllisyyden kuntapilotti heti vuoden 2017 
alussa ja säädetään poikkeamia voimassaolevaan 
lainsäädäntöön salliva kokeilulaki! 

• Tavoitteena onnistuneen kokeilun jälkeen työllisyyden hoidon 
muutosta koskeva lainsäädäntö eduskunnan käsittelyyn vielä 
tällä vaalikaudella
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Kunnilla on jatkossakin oltava merkittävä 
rooli työllisyyden hoidossa muutoksista 

huolimatta!

• Työttömyyden alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä säästää 600 
miljoonaa euroa. Työttömyys on taloudellisesti ja inhimillisesti kallista

• Pitkittyvä työttömyys on vakavaa siksi, että riski syrjäytyä työstä ja 
yhteiskunnasta on suuri

• Hallituksen asettama tavoite nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin ja 
saada aikaan 110 000 uutta työpaikkaa ei toteudu, ellei yhä kasvavaa 
pitkäaikaistyöttömyyttä ei saada kuriin
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YLE/kotimaa 26.7.2016 : 

Ampiaisetkin stressaantuvat työttömyydestä

Ampiaisten käyttäytyminen muuttuu joskus oudoksi loppukesästä. 
Ampiaisten stressitila johtuu työttömyydestä ja ravinnonhankinnan 
vaikeutumisesta.




