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TE-palveluiden siirto ja kuntien työttömyysturvaa
koskevan rahoitusvastuun laajentaminen
Työttömyysturvan
rahoitusvastuun
laajentaminen
Lisäkustannus
kunnille

Vastaava
kompensaatio
tuloihin

Kuntatalous
(2024)
Toimintakate
13,1 mrd. €

Valtionosuudet
3,2 mrd. €
Verotulot
12,8 mrd. €

Järjestämisvastuu:
2

kunta tai yhteistoiminta-alue jonka
työvoimapohja väh. 20 000 hlöä

Kunnille siirtyvät
TE-palvelut
Lisäkustannus
kunnille maks
700 milj. €

Valtionosuuden
lisäys (100 %)

Rahoitusvastuun laajentamisen
kompensaatio
• Lähtökohtana rahoitusvastuun siirrossa on, että se
toteutetaan kustannusneutraalisti kuntien ja valtion välillä.
• Kuntakompensaatio on poikkileikkaustilanteessa tehtävä
lisäys, jonka tasoa ei tarkasteta myöhemmin.
• Rahoitusvastuun kehitys riippuu jatkossa työttömyyden
kehityksestä, ja tulopuolen kompensaatio määräytyy
puolestaan niiden perusteiden mukaan, joilla se on tehty.
• Valmistelussa kompensaation vaihtoehtoina tarkasteltiin
verojärjestelmän ja valtionosuuksien kautta toteutettavaa
lisäystä.

Valmistelun suuntaviivat
• Työttömyysturvan rahoitusvastuun kompensaatio toteutetaan
valtionosuusjärjestelmän kautta
• Suurten kuntakohtaisten muutosten vuoksi valtionosuusjärjestelmään
sisällytetään erillinen tasaus, jolla kuntakohtaiset muutokset nollataan
• Tasaus tehdään poikkileikkaustilanteen mukaisena, eikä sitä korjata
jälkikäteen
• Tasaus on toistaiseksi pysyvä elementti osana kuntien peruspalvelujen
valtionosuutta

• Rahoitusvastuun laajentaminen ja sen kuntakompensaatio toteutetaan
siten, että työllisyyteen liittyvät suhdannevaihtelut eivät kohtuuttomasti
rasita kuntataloutta

Kuntien työttömyysturvan rahoitusvastuun nykytila sekä
esimerkkireformin mukainen muutos nykytilaan verrattuna,
kuntakokoryhmittäin €/as (alustava laskelma)
Nykytila

Muutos

Yli 100 000 as.

98

+66

40 001-100 000 as.

75

+69

20 001-40 000 as.

53

+65

10 001-20 000 as.

41

+57

5 001-10 000 as.

39

+46

2 000-5 000 as.

39

+42

Alle 2 000 as.

45

+39

Yhteensä

71

+62

min

3

+8

maks

130

+132

Esimerkkireformin nettovaikutus kuntakokoryhmittäin, €/as
(alustava laskelma)
Valtionosuuden
lisäys €/as

Valtionosuuden
lisäys työikäisten
suhteessa

Yli 100 000 as.

-2

3

40 001-100 000 as.

-7

-8

20 001-40 000 as.

-3

-6

10 001-20 000 as.

3

-2

5 001-10 000 as.

13

7

2 000-5 000 as.

16

9

Alle 2 000 as.

20

12

Yhteensä

0

0

min

-72

-79

maks

52

45

Nettovaikutus = kompensaation ja kustannusten lisäyksen erotus

