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Diasarjan sisältö

• Työmarkkinatuen kuntaosuus Janakkalassa, kiertonopeus ja Kanta-
Häme tmt/asukas

• Kokonaistyöttömyys, palveluissa olevat, pitkäaikaistyöttömyys ja 
rakennetyöttömyys

• Työmarkkinatuki vs. peruspäiväraha ja ansiosidonnainen

• Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttavia muita tekijöitä

• Palvelutarve työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvilla

• Epäoikeudenmukaisuudet työmarkkinatuen kuntaosuudessa kunnan 
kannalta, myös palkkatukilaki



Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

v.2015 55489,95 60120,42 64138,49 59765,95 49855,11 53983,21 69221,61 61127,32 52229,83 54091,97 52403,45 55663,31 688090,62

v.2016 53575,27 47066,97 58143,59 49573,52 48303,39 55104,86 56469,11 60335,71 57229,45 48868,59 52297,39 54518,33 641486,18

v.2017 64894,60 55300,84 65040,07 48514,97 61188,12 58161,43 56118,65 63451,61 52012,95 59602,07 57583,42 53525,94 695394,67

v.2018 62928,48 45307,24 58706,31 56188,12 54773,89 50701,33 60936,05 70837,49 58620,32 58517,05 59469,52 56786,39 693772,19

v. 2019 70818,98 61797,70 61983,80 66120,37 71784,50 332505,35



tammikuu 

2015 01/2017

samoja 

kuin 

01/2015 03/2017

samoja 

kuin 

01/2015 05/2017

samoja 

kuin 

01/2015 07/´2017

samoja 

kuin 

01/2015 09/2017

samoja 

kuin 

01/2015 11/2017

samoja 

kuin 

01/2015

yli 300 pv 103 86 19 90 20 85 15 91 15 101 10 110 10

yli 1000 pv 44 62 23 61 20 57 20 55 18 45 19 50 18

yhteensä 147 148 42 151 40 142 35 146 33 146 29 160 28

HENKILÖITÄ LISTALLA  KPL

Työmarkkinatukilistan ”kiertonopeus”







Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Janakkalassa

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

v.2014 797 783 736 718 663 768 793 727 740 750 770 846

v. 2015 838 846 819 794 771 914 955 850 822 838 841 920

v. 2016 863 868 816 744 723 844 884 800 782 793 814 895

v. 2017 842 810 765 716 672 759 775 659 649 635 664 712

v.2018 650 639 607 569 555 624 661 569 527 528 547 616

v.2019 593 604 584 544





Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

299 293 312 309 295 257 232 259 286 308 316 276

Palveluissa olevien työttömien määrä Janakkalassa 

2018

274 295 310 315 - 259 - 269 293 302 301 2812017

2019

Huhtikuu 2019: 
40 työvoimakoulutuksessa 
Alle 5 valmennuksessa
54 työllistettynä 
19 kokeiluissa

Alle 5 vuorotteluvapaan sijaisena
71 kuntouttavassa työtoiminnassa
84 omaehtoisessa opiskelussa

278 274 280 276











Aktivoinnin esteitä ja kuntaosuuteen 
vaikuttavia tekijöitä
• Lakisääteinen este: 3 kk sisällä alkamassa armeija, siviilipalvelus, 

vapausrangaistus, äitiysloma, koulutus tmv. toimenpide > aktivointi ei ole 
tarkoituksenmukaista, mutta kunta maksaa odotusajan

• Omais/perhehoito (vrt. aktiivimalli)
• Lapsen vakava sairaus
• Lastensuojeluasiakkuus ja kriisi
• Työkyvyttömyys, jota ei voida todentaa päihteidenkäytön vuoksi
• Sairauspäivärahaa ei myönnetä työttömälle (lääkäri ei kirjoita 

sairauslomatodistusta)
• Ulkomailla työtä hakevat, kotikunta Suomessa
• Rikostaustaiset, erityisesti järjestäytynyt rikollisuus



Palvelutarve työmarkkinatuen kuntaosuuden 
piirissä olevilla Janakkalassa



Palvelutarve työmarkkinatuen kuntaosuuden 
piirissä olevilla



Palvelutarve työmarkkinatuen kuntaosuuden 
piirissä olevilla



Palvelutarve kuntaosuuden saajilla?

• Onko autettavissa työllistämisellä? > Vain pieni osa

• Kokonaisvaltainen arviointi, onko meillä palveluja ko. kohderyhmälle?

• Kokonaistaloudellinen arviointi: lapsen/vanhuksen sijoitus vs. 
työmarkkinatuen maksu

• Mitä tarvitaan? > mm. työkyvyttömyyden todentamista, kuntoutusta, 
toiminnallista työkyvyn arviointia

• Rakenteet: Edunvalvonta – aktiivisuuden muodot, SoTu –uudistus –
työmarkkinatuen viimesijaisuus poistetaan



Isoimmat epäoikeudenmukaisuudet kunnan 
kannalta
1. Osa-aikatyötä tekevä, soviteltua työmarkkinatukea saava > 

työmarkkinatuesta kunta maksaa 50 tai 70 %
 On työssä oleva, joten ei palkkatukioikeutettu > ei voida tarjota 

palkkatuettua työtä
 Ei voi tarjota muutakaan määräaikaista työtä, sillä työsopimuslain 3 a § ei 

koske heitä, eivät ole pitkäaikaistyöttömiä
 Ei ole kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa, sillä kykenee työhön
 Jos työtä alle 18 tuntia/viikko, ei työssäoloehto täyty koskaan
 Ainoa toivo, että saa muuta kautta kokoaikatyön tai riittävästi tunteja 

työssäoloehdon täyttämiseksi
 Erikoisinta on, että 4 h/päivä, 1 pv/viikko kuntouttavaa työtoimintaa 

poistaa kunnan maksuosuuden, saman verran (palkka)työtä ei poista sitä



Isoimmat epäoikeudenmukaisuudet kunnan 
kannalta
2. Sairauspäivärahalain mukaisella tavalla työkyvytön, mutta ei 
työeläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvytön > kunta maksaa 50 tai 
70 % työmarkkinatuesta

 Henkilö on käytännössä työkyvytön, mutta ei saa kuntoutustukea tai 
eläkettä

 Sairauspäivärahan 300 päivää täynnä, joten saa työmarkkinatukea n. 
joka toinen vuosi – joka toinen vuosi saa sairauspäivärahaa, koska sitä 
voi saada uudet 300 päivää vuoden tauon jälkeen

 Kunnalla ei keinoja, jos ei kykene kuntouttavaan työtoimintaan tai se 
ei ole palvelutarpeen mukainen palvelu



Isoimmat epäoikeudenmukaisuudet kunnan 
kannalta
3. Kela tekee virheen ja maksaa työmarkkinatukea vaikka henkilö ei 
ole siihen oikeutettu > Kunta maksaa perusteettomasti myönnetystä 
työmarkkinatuesta 50 tai 70 %

 Esimerkiksi Kela maksaa ilman TE-toimiston lausuntoa 
työmarkkinatukea ja huomattuaan virheen, luopuu 
takaisinperinnästä, koska virhe on Kelan

Kunnalla ei ole mitään keinoa vaikuttaa asiaan, mutta kunta maksaa



Isoimmat epäoikeudenmukaisuudet kunnan 
kannalta
4. Aktiivimalli (v. 2018 alusta) vs. työmarkkinatuen kuntaosuudessa 
aktiivisuuteen laskettavat palvelut

 mm. sivutoimiset opinnot, henkilökohtainen työhön valmennus tai 1.4. 
alkaen uudet, aktiivisuuden täyttävät palvelut eivät ole JTYPL:n mukaisia 
työllistymistä edistäviä palveluja ja siten eivät poista kunnan 
työmarkkinatuen maksuvelvollisuutta

 Luetaan aktiivimallin mukaiseksi aktiivisuudeksi, mutta ei kunnan 
maksuosuuden kannalta aktiivisuudeksi

 v. 2017 alusta lakimuutos, ansioturvan lyhentäminen 100 päivällä, ei 
pitänyt vaikuttaa kuntiin, koska maakunnat tulevat – maakunnat eivät 
tulleet ja lyhennys vaikuttaa, työmarkkinatuki tulee etuudeksi entistä 
nopeammin



Isoimmat epäoikeudenmukaisuudet kunnan 
kannalta: palkkatukilaki
• Opiskelu tutkintoon valmistavasti poistaa palkkatukioikeuden, vaikka opiskelu olisi 

ollut työmarkkinatuella

 Vastavalmistuneen palvelutarve olisi usein työ, ei mahdollisuutta tarjota 
palkkatukityötä, ainoastaan ”kovalla rahalla” ja määräaikaisuuden perustetta 
työsopimuslain 3 a § tavalla ei ole

• Osa-aikatyö (vähäinenkin, 4 h/viikko) poistaa palkkatukioikeuden, koska henkilö ei 
ole JTYPL:n mukaisesti työtön

• Kaikkien työnantajien kannalta: osatyökykyisen palkkatuki myönnetään max. 24 
kk kerrallaan > työsopimuslaki ei salli määräaikaisia peräkkäisiä työsuhteita ilman 
perustetta ja palkkatuki ei ole peruste

• Työllistämisvelvoite: Onko järkeä työllistää työuran loppuvaiheessa? 
Lakimuutosehdotus > Eläkeputkeen ilman velvoitetyöllistämistä ja kunnalle 
velvoite työllistää kaikki työttömät esim. 30 vuotta kyseisenä vuonna täyttävät 



Työllistämisen talousarvio, olennaiset, tilanne 
13.6.2019
• Työmarkkinatuen kuntaosuuteen 01-05/2019 varattu 284 000 €, 

käytetty 332 505 € > miinuksella 48 505 € jo nyt

• Työllistämispalkkoihin varattu 650 000 €, varauksia 374 344 €

• Palkkatukea varattu tulevaksi 260 000 €, tulossa 171 555 €



Huomioita ja ratkaisuja?

• Työkyvyttömyyseläkkeelle pääsy entistä vaikeampaa, ammatillisen 
kuntoutuksen ensisijaisuus ennen eläkepäätöstä on haasteellista työttömän 
kohdalla (pitkäaikaistyöttömistä Hämeessä 55 % oli ollut työttömänä 
yhtäjaksoisesti yli 2 vuotta maaliskuussa 2019)

• Vanhuuseläkeikä nousee, ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien määrä 
kasvaa (pitkäaikaistyöttömistä Hämeessä maaliskuussa 2019 oli 59 % yli 50-
vuotiaita ja 28 % yli 60-vuotiaita)

• Työkykyiset työllistyvät avoimille työmarkkinoille, jäljelle jäävillä sairauksia, 
joissa hoito ja kuntoutustarpeita

 Terveydenhuollon palvelujen kehittäminen
Kanta-Hämeen MYP:n tavoitteena 2019 jäljellä olevan työkyvyn arvioinnin 

kehittäminen yhdessä terveyspalvelujen kanssa
Miten kuntoutuspalvelut vastaavat palvelutarpeeseen?



Huomioita ja ratkaisuja?

• Kun työmarkkinatuen kuntaosuus on tullut voimaan, on sovittu, että 
aktiivisuutta osoitetaan JTYPL:n mukaisilla työllistymistä edistävillä 
palveluilla. Palvelut ovat kehittyneet ja moninaistuneet, aktiivisuutta 
kerryttäviä palveluja ei ole päivitetty 

• Sosiaaliturvauudistuksessa huomioita ikääntyneiden 
pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten tilanne

• Kuntoutuspalvelujen kehittäminen

 Kuntien edunvalvonta em. asioissa


