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Varatoimitusjohtaja Timo Reina

Nyt näyttää vahvasti siltä, että:
• Kasvu ja työllisyys – rahan tekeminen - on
jatkossakin keskeisesti kuntien vastuulla:

» Siihen on kannustimet (mm. nykyiset verotulomuodot)
» Siihen on välineitä yleisen toimialan mukaisissa ja
lakisääteisissä tehtävissä, mutta niitä pitäisi olla vielä
enemmän!

• Maakunta kaavaillussa muodossa on enemmän
valtion myöntämän ja osin ohjaaman rahan jakaja:
» Sote-järjestämisvastuu ja osin tuotantovastuu
» Valtion aluehallinnolta periytyvät viranomaistehtävät

• Silti tai juuri siksi kunnan ja maakunnan yhdyspinta
ja mahdollisuus sopia tehtävistä on tärkeä kasvun ja
työllisyyden edistämisessä.
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Kuntien taloudelliset panostukset
työllisyyden hoitoon v. 2015 (arvio)
•

Kuntien työmarkkinatukimaksut yhteensä

•

10 suurimman kunnan työllisyyden hoidon kustannukset (Kuntaliiton selvitys)
Vapaaehtoiset, kuntien omat panostukset
122 milj. € +
Työmarkkinatukimaksut
174 milj. € (osuus 30 %)
Yhteensä
299 milj. €
10 suurinta = noin 40 % kuntataloudesta

•

408 milj. €

näin arvioituna kokonaisuus on 750 milj. €

Kuntien tilinpäätöstiedot 2015 (Tilastokeskus)
- ”työllisyyttä edistävät palvelut”
- ”elinkeinojen edistäminen” mukaan luettuna
muu työllisyyden edistäminen alueella

528 milj .€
261 milj. €

Johtopäätös: Kuntien omat työllisyyden hoidon panostukset olivat vuonna 2015 arviolta
samaa suuruusluokkaa kuin kuntien maksamat työmarkkinatukimaksut, eli noin 400
miljoonaa € bruttona.
Kuntien panostukset työllisyyden hoitoon vuonna 2015 (brutto):
408 milj. € + 400 milj. € = yhteensä noin
•

800 milj. €

Vrt. kuntien muita bruttokustannuksia:
liikenneväylät 842 milj. €, liikunta- ja ulkoilu 696 milj. €,
lastensuojelun laitos- ja perhehoito 745 milj. €
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Kuntien työllisyyteen liittyvät lakisääteiset
palvelut ja velvoitteet tällä hetkellä:
Ikääntyvien työllistämisvelvoite
(laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista)
• Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen
(laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
• Nuorten työpajatoiminta
(nuorisolaki)
• Työmarkkinatuen rahoitusvastuu
(työttömyysturvalaki)
• Työttömien terveyden edistäminen
(terveydenhuoltolaki)
• Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva
toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta
(sosiaalihuoltolaki)
• Yhteistoimintavelvoite ja TYP-johtajuus
(laki työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta)
•
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Kuntien työllisyyttä edistäviä palveluja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tekevät palvelutarvearvioita ja rakentavat palveluketjuja kohti
työmarkkinoita
järjestävät yksilö- ja ryhmävalmennuksia (mm. työpajoissa)
ohjaavat työnhakijoita koulutukseen ja tarjoavat oppisopimuspaikkoja
ohjaavat kuntoutukseen ja avustavat eläke-edellytysten selvittämisessä
tarjoavat työkokeilupaikkoja ja palkkatuettua työtä
maksavat palkkatukiin kuntakohtaisia lisiä
tarjoavat työnantajille rekrytointiin liittyviä palveluja
järjestävät rekrytointitapahtumia ja osallistuvat niihin
etsivät piilotyöpaikkoja ja kokoavat silpputöitä kokonaisuuksiksi
järjestävät kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille ja maksavat
kesätyökorvauksia
tukevat työmarkkinoiden ulkopuolella olevien pääsyä työmarkkinoille
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Kuntien roolista
työllisyyspalveluissa
•

Maakuntien ja kuntien tulisi voida sopia joustavasti työnjaosta työllisyyden
hoidossa. Se vahvistaisi molempien itsehallintoa ja mahdollistaisi
voimavarojen tehokkaamman hyödyntämisen.

•

Kunnille tulee mahdollistaa työllisyyspalveluiden koordinaatiorooli ja siihen
liittyvä palveluiden yhteensovittaminen. Tarve korostuu suurimmilla
kaupunkiseuduilla ja vaikeimmin työllistettävien kohdalla.

•

Työllistymistä edistävää ammatillista yhteispalvelumallia (TYP) on
uudistettava, mutta sitä ei pidä romuttaa.

•

Kunnille tulee varmistaa mahdollisuus kasvupalvelujen tuottamiseen
maakunnan kanssa sopien alueellisesti parhaaksi katsotulla tavalla.

•

Käynnistyvien alueellisten työllisyyskokeilujen tuloksia on hyödynnettävä
maakunta- ja kasvupalvelumallin kehittämisessä. Niiden piirissä on
luultavasti yli 80 kuntaa ja noin 50 000 asiakasta. Myös toimivaltaa on HEluonnoksen mukaan siirtymässä aidosti kokeilukunnille.
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Työllisyyden edistäminen maakunnissa
- Kuntaliiton ajatuksia

MAAKUNTA
Yhtiö
Yhtiö

Maakunnan
sote-liikelaitos

Maakunta ja
kunta sopivat
vastuista ja
työnjaosta

TYPpalvelukeskus

Yhtiö

Oppilaitokset

Kunnat
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