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0. Selvityksen toteuttaminen 

• Hallitus valmistelee TE-palveluiden siirtoa kuntiin vuoden 2024 aikana. Uudistuksen 
tavoitteena on edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja 
lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. 
Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. 

• Tämän selvityksen tavoitteena oli kuvata ja analysoida TE-palveluiden siirtoon liittyvän 
järjestämisratkaisun sekä kytkeytyvän rahoituskokonaisuuden vaikutuksia Lahden kaupungin 
sekä koko Päijät-Hämeen näkökulmasta. 

• Selvitys on tehty helmi-maaliskuun 2022 välisenä aikana niillä tiedoilla ja aineistoilla, joita 
uudistuksen valmistelusta on saatavilla. Selvityksen tekijä on käynyt täydentäviä keskusteluja 
lain valmistelusta vastaavien työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön 
edustajien kanssa sekä on mukana mm. asiantuntijana Kuntaliiton lakimuutokseen liittyvässä 
edunvalvontatyössä.  

• Esitykset sisällöt saattavat tarkentua ja näillä on vaikutusta tämän selvityksen sisältöön. 
Laskelmat rahoituksesta on arvioita tähän mennessä tehtyjen ministeriryhmän linjausten 
mukaisesti. Hallituksen esitys  lakiuudistuksesta on odotettavissa huhtikuussa 2022.

3TE2024 – uudistuksen rahoituskokonaisuus ja järjestämisvastuu – Lahden kaupunki



1. TE2024 –uudistuksen 
yleiskuvaus
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Järjestämisratkaisu 
Rahoituskokonaisuus



1.1. Järjestämisvastuu
Järjestämisvastuu TE-palveluista  annetaan joko yhdelle kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle 
yhteistyöalueelle (työllisyysalue), jonka yhteenlaskettu työvoimamäärä on oltava vähintään 20.000 henkilöä.  
Työllisyysalueen tulee lisäksi muodostaa maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen 
kannalta toimiva alue.  

• Kuntien välinen yhteistoiminta tulee toteuttaa joko yhteisen toimielimen (vastuukunta) tai kuntayhtymän muodossa.  

• Järjestäjävastuulliselle taholle siirtyy sekä tehtävät että kustannukset (mm. siirtyvä henkilöstö)

• Rahoitus puolestaan tulee peruskunnille yleiskatteisena valtionosuusrahoituksena. 

• Yhteistoimintamallissa edellytetään sopimista yhteistyöelimen rahoituksen riittävyydestä, jotta sen kustannukset katetaan sille koko 
työllisyysalueen puolesta siirtyvistä kustannuksista ja tehtävistä. Lisäksi rahoituksessa olisi huomiota se, että yhteistyöelin voi turvata 
kaikissa tilanteissa palvelun saatavuus yhdenvertaisella tavalla koko työllisyysalueen kaikissa yhteistyökunnissa.

• Työttömyysturvan uusi vastuunjakomalli (kannustinmalli) tulee peruskunnille. 

• Malli edellyttää (kuntalain 8 luvun mukaista) sopimusmallia yhteistyöelimen ja yhteistyökuntien välillä, mikäli jäsenkunnat haluavat myös itse 
osallistua TE-tehtävien tuottamiseen. 

• Valtioneuvostolla on päätöksenteko-oikeus (nk. perälauta) päättää työllisyysalueen muodostamisesta, kunnan kuulumisesta 
yhteystyöalueeseen sekä kustannustenjaosta, hallintomallista ja tehtävien järjestämisestä mikäli kunta tai kunnat eivät pääse
yhteisymmärrykseen työllisyysalueesta. Sama oikeus koskee tilanteita jossa järjestämisvastuussa oleva kunta tai alue ei enää täytä 20.000 
työvoimakriteeriä kolmena peräkkäisenä vuotena tai jos joku kunta irtautuu yhteistoiminta-alueesta. 

Järjestämisvastuu sisältää työllisyyspalveluina järjestettäviä työnvälityspalveluita, ammatinvalinnan ohjausta ja 
uraohjausta, työvoimakoulutusta ja muita palveluja, joilla edistetään työnhakijoiden työllistymistä ja osaavan 
työvoiman saatavuutta. Työllisyyspalveluihin kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiinliittyvät 
asiantuntija-arvioinnit, kokeilut sekä tämän lain mukaiset tuet ja korvaukset. Palvelut määritellään 
yksityiskohtaisemmin erillislainsäädännössä. 
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1.2. Tehtävät ja niiden rahoittamisesta 
• Kunnille siirretään pääosa nykyisin TE-toimiston vastuulla olevasta henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista, 

työllisyysmäärärahat sekä palkkatukimäärärahat. Myös osa ELY-keskusten E-vastuualueiden sekä KEHA-keskuksen 
tehtävistä siirtyy kuntiin. 

• Valtiolle jää palvelujärjestelmän toimivuuden varmistaminen, ylialueellisia toimintoja (mm. ELY-keskuksissa eri toimialojen tuki), sekä palvelut jotka 
vaativat merkittävää soveltamis- ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaisuutta (mm. työttömyysturvaan liittyvät sanktiot, muutosturva). 

• Kunnille siirtyvien tehtävien maksimiarvio on n. 700 miljoonaa, joka jakautuu nykyisin: 
• n. 33 % (n. 230 me) TE-toimistojen toimintamenoja (TEM mom. 32.01.03);, ml. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin nettolisäys, kun määräaikaiset 

koronalisäykset poistetaan
• n. 25 % (n. 180 me) työllisyysmäärärahat TEM mom. 32.30.51 (Ostopalvelut, TYPO ja kulukorvaukset pl. TEM:n momentin palkkatuki ja starttirahat)  
• n. 35 % (n. 230-250 me) Palkkatuki ja starttiraha (vuoden 2019 käytön mukaan) (TEM mom 32.30.51 ja STM mom. 33.20.50 ja 33.20.52; suhteella TEM 1/3, 

STM 2/3) 
• n. 7 % (40-60 me) ELYjen E-toimintojen ja KEHA-keskusten osittain siirtyvät tehtävät 

Tehtäväkokonaisuuteen ja tätä kautta rahoihin vaikuttaa vielä erikseen linjaukset valtiolle jäävistä tehtävistä. Tässä selvityksessä käytettävä arvio 
rahoituksesta perustuu 650 miljoonan euron tehtäväkokonaisuuteen.

• Siirtyvät tehtävät rahoitetaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusrahoituksena. 
• Rahoitus tulee joka kunnalle. Pääosin tehtävät rahoitettaisiin (yleiskatteisena) valtionosuutena. 
• Valtionosuus määrittyy valtionosuuskriteerien mukaisesti. Valtionosuuskriteerinä on 70% painoarvolla työikäisten määrä ja 30 % painoarvolla laaja 

työttömyys. 
• Kotoutumisen tehtäväkokonaisuuden rahoituksesta on erillisratkaisu (50 me). Tästä 30 me tulee ulkomaalaisten VOS-kriteerillä ja 20 me erikseen 

haettavana pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen kustannuksina.

• TE-palveluiden kustannukset kohdentuvat tällä hetkellä eri tavoin eri kuntien välillä, kuin miten rahat jakautuvat 
valtionosuuksina. 

• Toistaiseksi on vielä epäselvää siirtyisikö nykyiset ELYjen kustannukset palveluiden järjestäjille sellaisinaan (esim henkilöstö ja sopimukset, tukipäätökset) vai 
käytetäänkö kustannusten siirrossa myös valtionosuuskriteerin kaltaista suhdelukua. 

• Kuntakohtaiset erot nykytilan ja tulevan tilan välillä ovat suurimmat erityisesti järjestöjen ja kuntien palkkatuen käytössä. 
• Tehtävänrahoituksiin tullee siirtymävaihe (2-3 vuotta), jona aikana kunnat voivat sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. 
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1.3. Työttömyysturvan uusi vastuunjakomallista eli nk. 
kannustinmalli

• Työttömyysturvavastuu
• Kunta vastaa ansiopäivärahan perusosan, peruspäivärahan sekä työmarkkinatuen rahoittamisesta 
• Vastuu porrastetaan työttömyyspäivien kertymään 100-199 pv = 10%; 200-299 pv = 20%; 300-399 pv = 30 %; 400-699 = 40 %; yli 699 pv = 50% 
• Etuuspäivien kertymä harmonisoidaan etuuslajeittain ja etuuspäivät kertyvät sekä työttömyyspäiviltä että aktiivipäiviltä
• Kunnan vastuu poistuu, kun henkilön tarve työttömyysturvalle poistuu. 

• Uuden vastuunjakomallin kustannukset kuntatalouteen
• Nykyisten arviolaskelmien pohjalla oleva työmarkkinatukivastuu on 393 me. (käytetty 2018-2019 keskiarvo) 
• Työttömyysturvan uusi vastuunjakomalli tuottaa kunnille arviolta 340-400 me lisäkustannukset. Yhteensä kuntien yhteenlasketut 

työttömyysturvamenot olisivat tällöin n. 700-800 me. Kunnat vastaisivat jatkossa n. 22% Suomen työttömyysturvamenoista, kun nykyinen osuus 
on 11%

• Lisäkustannuksia syntyy sekä vastuun aikaistamisesta ja ulottamisesta kaikkiin työttömyysetuihin (arviolta n. 20%) 
• Noin 80% lisäkustannuksista syntyy, kun etuuspäivät kertyvät myös aktiivipäiviltä sekä siitä, että vastuu poistuu vasta työttömyysturvan tarpeen 

poistuessa (ts. aktiivipalvelut eivät poista kunnan maksuvastuuta). Tätä sääntömuutosta on nimitetty ”palveluiden irtikytkentämalliksi”
• Pakolaistaustaisten osalta työttömyyspäiväkertymä jäädytetään 3 vuodeksi ja muiden maahanmuuttajien osalta 1 vuodeksi.

• Kustannusten hyvittäminen kunnille (kuntakompensaatio)
• Uuden kannustinmallin lisäkustannukset (enintään arviolta 400 me) hyvitetään sekä kuntatalouteen että joka kunnalle täysimääräisesti. 
• Kompensaatio toteutetaan valtionosuusjärjestämän kautta. 
• Kuntakohtaiset erot tasataan muutostasauksella muutoshetken tilanteella. Muutostasaus jää voimaan eikä sitä muuteta jälkikäteen.
• Kompensaatio korostuu niillä kunnilla, joille palveluiden irtikytkentä ja etuuspäivien kertymä tuottaa muutoshetkellä eniten kustannuksia 

Esimerkiksi muutosvuonna korkea yli 300 pv työmarkkinatukea saavien aktivointi vaikuttaa hyvityksen suuruuteen
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TE2024 – uudistuksen rahoituskokonaisuus 

UUSI KANNUSTINMALLI
(Työttömyysturvamaksujen vastuunjako valtion ja kuntien välillä).

Kunnille siirtyvien TE-tehtävien ja –palveluiden 
rahoitus  

TULOT
Kohdistuu joka kunnalle

MENOT
Kohdistuu joka kunnalle 

Yhteensä 340-400 me

Maksetaan jokaiselle 
kunnalle muutoksen 

todellisten kustannusten 
mukaisesti 

Määritetään vuosi/ vuodet, 
joiden perusteella hyvitys 

maksetaan vuosittain 
samansuuruisena. Ei 

tarkisteta myöhemmin.

Koko kuntatalouden vastuu n. 22 % 
Suomen työttömyysmenoista, 

Vaihtelee jonkin verran kunnittain. 
Nykyisin n.  11 %. 

Maksuvastuu kaikista etuuslajeista: 
ansiopäivärahaa saavien perusosasta 

sekä, peruspäivärahasta ja 
työmarkkinatuesta. Summa noin 700-
750 euroa /kk, josta porrasteinen maksu

Maksun suuruus maksupäivien 
kertymän perusteella porrasteisesti. 0-
100 pv = 0 %; 100-199 pv = 10%; 200-

299 pv = 20%; 300-399 pv = 30 %; 
400-699 = 40 %; yli 699 pv = 50%. 

Vain työttömyysetuuden 
loppuminen päättää kuntien 

maksuvastuun. 
Palvelut eivät poista vastuuta. 

Palveluaika kerryttää etuuspäiviä (portaita).

TULOT
Kohdistuu joka kunnalle

MENOT (tehtävät)
Kohdistuu järjestäjälle

Maks. 700 me

Rahoitetaan 
yleiskatteisena 
valtionosuutena  

Valtionosuuskriteerit: 
• Työikäiset (70%) 
• Laaja työttömyys (30%)
• Vieraskielisyys 

(30 me erillisrahoituksen 
osalta)  

TE-toimistojen henkilöstö 
ja toimintamenot n. 40%

Palkkatuet ja starttirahat 
n. 30 % 

Työllisyysmäärärahat (mm. 
ostopalvelut) n. 25 %

Muut (mm. ELYjen
henkilöstö) n. 5%
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2. Järjestämisvastuun 
aluevaihtoehtoja Lahden 

ja Päijät-Hämeen 
näkökulmasta
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2.1. Järjestämisalueen työvoimamäärä
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Työvoima 2020 Ennuste 2025 Ennuste 2030 Ennuste 2035 Ennuste 2040

Lahti 55499 -1 % 55132 -1 % 54748 -3 % 54027 -4 % 53312

Asikkala 3246 -5 % 3078 -11 % 2897 -15 % 2766 -17 % 2699

Hartola 979 -18 % 803 -27 % 713 -33 % 657 -35 % 635

Heinola 7518 -11 % 6703 -19 % 6060 -25 % 5634 -28 % 5398

Hollola 10509 -5 % 9957 -10 % 9439 -15 % 8973 -17 % 8697

Iitti 2741 -9 % 2495 -16 % 2298 -20 % 2188 -23 % 2116

Kärkölä 1973 -10 % 1780 -17 % 1644 -22 % 1539 -24 % 1497

Orimattila 7173 -5 % 6798 -10 % 6465 -13 % 6213 -16 % 6044

Padasjoki 1060 -13 % 923 -23 % 818 -28 % 758 -31 % 732

Sysmä 1295 -18 % 1067 -29 % 914 -36 % 825 -39 % 784

YHTEENSÄ 91993 88735 85997 83579 81912

YHTEENSÄ PL LAHTI 36494 33603 31248 29553 28600

Työvoimamäärä ja -ennuste on laadittu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston (115b)
sekä väestöennusteen 2021 (139f) perusteella. Työvoimaan lasketaan kaikki 18-74–
vuotiaat työlliset ja työttömät vuoden viimeisen päivän perusteella. Ennuste on laadittu
erikseen vertaamalla 18-64–vuotiaiden työvoimamäärän ja väestönmäärän suhdetta
sekä 65-74–vuotiaiden vastaavaa suhdetta ennustettuihin samoihin ikäluokkiin.
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2.2. Maantieteellinen yhtenäisyys ja työssäkäynti

11

• Päijät-Hämeessä on yksi 
Tilastokeskuksen luokittelema 
selkeä työssäkäyntialue: Lahden 
työssäkäyntialue. Iitti kuuluu 
Kouvolan 
työssäkäyntialueeseen ja Sysmä 
ja Hartola eivät kuulu 
tilastolliseen mihinkään 
työssäkäyntialueeseen. 

• Omassa kunnassa työssäkäyviä 
on lahtelaisista 77 %.

• Pendelöintiliikenne (Lahden 
näkökulmasta) Päijät-Hämeessä 
keskittyy Lahden, Hollolan, 
Orimattilan, Heinolan ja 
Asikkalan väliseen pendelöintiin.

TE2024 – uudistuksen rahoituskokonaisuus ja järjestämisvastuu – Lahden kaupunki

100-200 hlö

201-500 hlö

501-1000 hlö

1001-2000 hlö

Yli 2000 hlö

Kuva: Tilastokeskuksen luokittelun mukaiset työssäkäyntialueet 2022 Kuva: Keskeiset Pendellivirrat Lahden näkökulmasta, lähde Tilastokeskus 
2019 



2.2. Aluerakenteita ja yhdyspintoja
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• TE-uudistukseen oleellisesti 
liittyvistä hallinnollisista 
yhdyspintoja ovat mm 
seuraavat: 

• Hyvinvointialue (sote, 
kuntoutus ja monialaisten 
palveluiden yhdyspinta): PH-
maakunta

• ELY ja TE-toimisto (ohjaus ja 
kehittäminen, henkilöstösiirrot, 
BF ja PK-yritysten
kehittämispalvelut): Päijät-
Häme ja Kanta-Häme 

• KELA: (monialainen TYP-työ): 
koko maakunta sisältyy Kelan 
eteläiseen vakuutuspiiriin 

• AVI (valvontavastuu): koko 
maakunta kuuluu Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston piiriin 

• Maakuntaliitto (mm. 
aluekehittäminen ja rahoitus): 
Päijät-Hämeen maakunta 



3. Arvio rahoitus-
kokonaisuudesta
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VOSKRITEERIT (edustavuus koko maasta) PERUSTEHTÄVÄOSUUS Muutosarvio 
nykytilaan

VIERASKIELISET Vaihtoehto

Työikäiset Laaja työttömyys VOS  (70/30) 600 000 000,00 € VOS-kriteeri
30 ME 

(KOKO MAA 450 + 30 me

Lahti 2,14 % 2,88 % 2,36 % 14 165 867,34 € -2 272 687,63 € 2,08 % 624 608,70 € 11 249 009,20 € 

Asikkala 0,12 % 0,12 % 0,12 % 737 230,59 € -81 200,95 € 0,04 % 13 307,24 € 566 230,19 € 

Hartola 0,04 % 0,05 % 0,04 % 267 086,12 € -67 681,32 € 0,02 % 4 920,91 € 205 235,49 € 

Heinola 0,30 % 0,38 % 0,32 % 1 935 638,30 € -891 657,57 € 0,17 % 50 248,70 € 1 501 977,43 € 

Hollola 0,39 % 0,33 % 0,37 % 2 224 096,72 € 12 244,77 € 0,15 % 44 704,02 € 1 712 776,56 € 

Iitti 0,11 % 0,11 % 0,11 % 656 968,75 € -143 597,35 € 0,03 % 8 524,95 € 501 251,52 € 

Kärkölä 0,08 % 0,08 % 0,08 % 461 217,83 € -30 603,09 € 0,04 % 10 604,21 € 356 517,58 € 

Orimattila 0,27 % 0,26 % 0,27 % 1 597 823,67 € -24 301,84 € 0,11 % 32 852,25 € 1 231 220,01 € 

Padasjoki 0,04 % 0,04 % 0,04 % 257 079,92 € -30 379,03 € 0,01 % 3 049,58 € 195 859,52 € 

Sysmä 0,05 % 0,06 % 0,05 % 329 302,85 € -89 753,36 € 0,02 % 4 920,91 € 251 898,05 € 

Muu P-H yht. 8 466 444,77 € -1 346 929,72 € 173 132,77 € 6 522 966,34 € 

YHTEENSÄ 22 632 312,10 € -3 619 617,35 € 797 741,47 € 17 771 975,54 € 

3.1. Siirtyvien tehtävien valtionosuusrahoitus
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• Muutosarvio nykytilaan on tehty kunnallisen ja järjestöllisen palkkatuen suhteellisen kulutuksen perusteella nykytilassa ja laskennallisessa 
tilanteessa valtionosuuskriteereillä. 

• Perustehtävä (450+30) on vaihtoehtoislaskelma, jos tehtäviä supistetaan. 
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Siirtyvien tehtävien rahoitus, Päijät-Häme

Koko maa = 1625 

Euroa / työtön 
(2017-2019 laajan työttömyyden keskiarvotiedolla)

Rahoituksen muutos nykytilaan Euroa / työtön
(Arvioitu järjestö- ja kuntapalkkatuen suhteellisilla kulutustiedoilla )
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3.2. Lahden kaupungin kokonaisbudjetointi

• TE-tehtävistä on siirtyvistä tehtävistä liikkeenluovutuksella siirtyvää henkilöstökulua on arviolta hieman yli 40%.
• Henkilöstöä tulee TE-toimiston ja KEHA:n ja ELY:n mm. asiakaspalvelutehtävistä, suunnittelu- johto- ja esimiestehtävistä sekä 

hankintatoimessa ja maksatuksessa olevasta henkilöstöstä.

• Laskennallisesti TE-toimistojen vuoden 2022 HTV-määrästä Lahden kaupungin valtionosuuskriteeriä vastaava määrä olisi 103
• Laskennallinen kustannus / henkilö / vuosi 58.300 euroa = 6 004 900 €

• Palveluiden järjestäjän lopulliset kustannukset määräytyvät työllisyysalueen laajuuden mukaan. 
• Siirtyvä henkilöstö ja tehtävät kustannuksineen ovat järjestäjällä, rahoitus puolestaan tulee peruskuntiin.
• Työllisyysalueen järjestäjävastuullisen tahon tulee sopia riittävästä rahoituksesta työllisyysalueen kuntien kanssa. 

• TE-tehtävät sisältävät työnantaja- ja yrityspalveluihin kohdentuu arviolta 40-50 % siirtyvistä kustannuksista, näitä ovat mm:
• Asiantuntijoiden tekemä työnantajayhteistyö (yrityskäynnit, työnvälitys); vaikea arvioida laskennallista työmäärän kohdentumista
• Palkkatuet ja starttirahat
• Yhteishankintakoulutukset 

PERUSTEHTÄVÄ VIERASKIELISET YHTEENSÄ

SIIRTYVIEN TE-TEHTÄVIEN VOS-RAHOITUS  14 165 867,34 € 624 608,70 € 14 800 000 €

YLEISEN TOIMIALAN TYÖLLISYYSPALVELUT 5 800 000 €
YLEISEN TOIMIALAN ELINKEINOPALVELUT €
YHTEENSÄ 22 600 000 M€
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3.3. Tehtävien rahoitus, ennuste 2035

600 ME PERUSTEHTÄVÄ 2025 2030 2035 PERUSTEHTÄVÄ 2035

Lahti 14 165 867,34 € 0 % 0 % -1 % 13 969 899,94 €

Asikkala 737 230,59 € -6 % -11 % -14 % 630 516,02 € 

Hartola 267 086,12 € -21 % -29 % -34 % 174 989,91 € 

Heinola 1 935 638,30 € -12 % -21 % -26 % 1 435 639,80 € 

Hollola 2 224 096,72 € -6 % -10 % -15 % 1 900 858,75 € 

Iitti 656 968,75 € -11 % -18 % -22 % 514 620,23 € 

Kärkölä 461 217,83 € -10 % -17 % -22 % 358 813,81 € 

Orimattila 1 597 823,67 € -5 % -10 % -13 % 1 387 579,70 € 

Padasjoki 257 079,92 € -16 % -25 % -30 % 179 635,57 € 

Sysmä 329 302,85 € -18 % -30 % -37 % 08 128,02 € 

Muu P-H yht. NOIN 8,5 ME NOIN 6,8 ME

YHTEENSÄ NOIN 22,6 ME NOIN 20,8 ME

Muutos tehtävän rahoituksessa 2019-2035, %
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-37 – -35 %

-35 – -30 %

-30 – -25 %

-25 – -20 %

-20 – -15 %

-15 – -10 %

-10 – -5 %

-5 – -1 %
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3.4. Työttömyysturvan vastuunjakolaskelmat

• Arviolaskelma on tehty Valtionvarainministeriön 10 suurimmalle kaupungille tehtyjen todellisten laskelmien perusteella. Arvio muista kuin 10 suurimmasta 
kaupungista on suuntaa-antava ja virhemahdollisuus on toistaiseksi suuri. Summa on johdettu kuntakohtaisesti yhteenlaskettujen työttömyysetuuksien 
suhteellisella osuudella huomioiden mikä on kuntien tuleva vastuu keskimäärin (22%). Summaa on oikaistu työmarkkinatukea yli 300 pv saaneiden aktivointiin 
perustavalla kertoimella, jolla arvioidaan olevan merkittävin yksittäinen vaikutus lisäkustannuksiin. 

Nykytila 2018-2019 ka. Lisäkustannus Reformi yhteensä

Kuntien osuus työmarkkinatuesta Muutos rahoitusvastuussa
Ansiosidonnainen (perusosa), peruspäiväraha 

ja työmarkkinatuki yht.

€ €/as. € €/as. € €/as.

LAHTI, VM todellinen 15 454 626 129 8 993 424 75 24 448 050 204

Muu Päijät-Häme yht. ARVIO 5 221 932 60 3 868 906 44 9 090 838 104

Päijät-Häme yht. ARVIO 20 676 558 108 12 862 330 62 33 538 888 162

Manner-Suomi, VM todellinen 391 586 060 71 339 902 210 61 731 488 270 132

TE2024 – uudistuksen rahoituskokonaisuus ja järjestämisvastuu – Lahden kaupunki
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3.4. Työttömyysturvan vastuunjakolaskelmat 
Kuntakohtaiset arviot suuntaa-antavia

TE2024 – uudistuksen rahoituskokonaisuus ja järjestämisvastuu – Lahden kaupunki

Kustannusten nykytila ja reformin mukainen kustannusten muutos LÄHDE: Valtionvarainministeriö 11/2021

Kuntien osuus 

työmarkkinatuesta

Kuntien osuus 

työmarkkinatuesta

Muutos 

rahoitusvastuussa

Muutos 

rahoitusvastuussa AS & PP + TMT AS & PP + TMT

31.12.2018 Asukasluku euroa euroa/asukas euroa euroa/asukas euroa euroa/asukas

Lahti                         119 951              15 454 626                     129 8 993 424                      75 24 448 050                  204

Arviokunnat

Asikkala 8 149                  315 838                           39 463 796                         57 779 633                       96

Hartola 2 780                  149 992                           54 182 742                         66 332 734                       120

Heinola 18 889                1 614 700                        85 586 564                         31 2 201 264                    117

Hollola 23 602                1 232 787                        52 954 741                         40 2 187 528                    93

Iitti 6 765                  347 762                           51 383 860                         57 731 622                       108

Kärkölä 4 451                  213 860                           48 291 111                         65 504 970                       113

Orimattila 16 091                1 098 770                        68 499 325                         31 1 598 095                    99

Padasjoki 2 963                  138 568                           47 136 907                         46 275 475                       93

Sysmä 3 753                  109 656                           29 369 861                         99 479 517                       128

Päijät-Häme yhteensä 207 394              20 676 558                     100 12 862 330                    62 33 538 888                  162

Manner-Suomi 391 586 060 71 339 902 210                 61 731 488 270 132

MuutosNykytila (2018-2019 ka) Reformi 2024

Koko maa 230

Kuva: Reformi (eur/työikäinen/vuosi)
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3.5. Kompensaation liittyviä tilastoja
TMT+300 aktivointi (2018-2019 ka), poikkeama %-yksikköä koko maahan
Korkea suhteellinen aktivointi tuottaa uudistuksessa suhteellisesti enemmän lisäkustannuksia sekä tätä vastaavan 
hyvityksen.  
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-12 – -10 %-yks.

-10 – -5 %-yks.

-5 – 0 %-yks.

0 – 5 % yks.

5 – 10 %-yks.

10 – 15 %-yks.

15 – 20 %-yks.

20 – 20 %-yks.

Muutos työikäisissä (19-64 v) 2019-2035, %

-37,5 – -30 %

-30 – -22,5 %

-22,5 – -15 %

-15 – -7,5 %

-7,5 – 0 %
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3.6. Kannustinmalli – teoreettinen kehitystrendi
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Taulukkoon on laskettu uuden työttömyysturvan vastuunjakomallin 
kuntaosuudet eri vuosille taaksepäin seuraavin oletuksin: 

- Lisäkustannus on laskettu kaupunkikohtaisilla luvuilla (2018-2019). Tällä kertoimella 
on korotettu jokaisen vuoden kaupunkikohtaista työmarkkinatuen toteutunutta 
kuntaosuutta vuosittain aikavälillä 2006-2021. 

- Vuoden 2015 työmarkkinatuen kuntaosuusmallin muutos on huomioitu siten, että 
vuoden 2014 ja tätä aiempiin vuosiin 2006-2014 on tehty korotus 2014-2015 –
muutossuhteella. Tästä syystä myös vuosi 2014 = 2015. 

- Suurin vaikutus maksujen kehittymiseen on eri suhdannetilanteilla sekä erityisesti 
pitkäaikaistyöttömyyden kroonistumisella finanssikriisistä 2008 lähtien. 
Jonkinasteinen vaikutus on myös kuntien omalla TMT300-listalaisten aktivoinnilla: 
Esimerkiksi muutokseen 2006 reagointi tapahtui hieman viiveellä. Koronakriisi 
puolestaan vaikuttaa voimakkaimmin Lahdessa. 

- Kuvassa kehitystä verrataan trendiomaisesti lähtövuoteen 2006 

Lahti Muu Päijät-Häme yht.
2021 32 392 727,80 € 11 509 147,11 € 
2020 28 673 112,53 € 10 076 806,20 € 
2019 24 184 451,03 € 8 589 862,10 € 
2018 24 711 649,49 € 9 591 811,87 € 
2017 25 779 929,38 € 10 538 724,96 € 
2016 26 419 993,40 € 10 906 001,68 € 
2015 25 474 173,45 € 11 461 678,11 € 
2014 25 474 173,45 € 11 461 678,11 € 
2013 22 665 548,47 € 9 435 999,19 € 
2012 18 919 217,90 € 7 855 091,76 € 
2011 15 328 083,21 € 6 900 952,78 € 
2010 15 490 007,92 € 7 224 777,11 € 
2009 15 252 175,11 € 7 907 440,47 € 
2008 14 526 509,30 € 8 079 643,15 € 
2007 15 131 605,77 € 9 077 420,88 € 
2006 17 303 411,52 € 10 916 463,46 € 



3.7. Ikärakenne nykyisen työttömyysturvavastuun 
näkökulmasta 

22TE2024 – uudistuksen rahoituskokonaisuus ja järjestämisvastuu – Lahden kaupunki

LAHTI

KOKO 
PÄIJÄT-
HÄME

Kunnan osarahoittamat työmarkkinatuensaajat yhteensä Kunnan osarahoittamat yli 1000 pv työmarkkinatuensaajat yhteensä 

Työmarkkinatukea yhteensä ja yli 1000 pv työttömyyden perusteella saaneiden ikärakennevertailun perusteella näyttäisi siltä, että Päijät-Hämeessä nk. suurten 
ikäluokkien siirtymää työttömyysturvalta eläkkeelle ei ole ainakaan vielä nähtävissä. Ikäluokat ovat pysyneet kohtuullisen tasaisina viimeisen seitsemän vuoden aikana. 



4. Johtopäätökset 
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4.1. Rahoituskokonaisuus – johtopäätöksiä 
järjestämisalueen näkökulmasta
• Perusrahoituksen valtionosuuskriteerit ovat Lahdessa sekä Heinolassa epäedulliset työttömien määrän suhteutettuna. 

Hollolassa puolestaan tilanne on päinvastainen ja muissa kunnissa melko neutraali. 
• Vieraskielisten tehtävän osalta koko Päijät-Häme on epäedullisessa tilanteessa. 

• Päijät-Hämeen kunnat Hollolaa lukuun ottamatta kuluttavat tällä hetkellä palkkatukea (kunnat, järjestöt) selvästi enemmän 
kuin mikä näiden kuntien suhteellinen osuus olisi uuden rahoitusmallin valtionosuuskriteerien mukaan. 

• Tämä tarkoittaa ensisijaisesti muutostarpeita nykyisessä tuotantotavoissa ja voi vaikuttaa myös erityisesti välityömarkkinatoimijoiden asemaan uudistuksessa.

• Työikäisten väestöennusteeseen perustuvan arvioin mukaan tehtävän rahoitus vähenee jonkin verran koko maakunnassa. 
Kuntakohtaiset erot ovat suuret.

• Työikäisten määrän vähentyminen vähentää myös tehtäviä. Valtionosuuskriteerien perusteella on kuitenkin epäselvää tapahtuuko tehtävien vähennys samassa suhteessa vai 
korostuuko työttömien osuus työikäisistä entisestään.  

• Työttömyysturvan uusi vastuunjakomallin myötä Lahden vastuu (per asukas) muodostuu korkeaksi ja on lähes 
kaksinkertainen muuhun maakuntaan verrattuna. 

• TE2024-uudistukseen liittyvän järjestämisen ja rahoituskokonaisuuden näkökulmasta mahdollisen työllisyysalueen 
muodostamisen liittyen huomioitavaa:

• Mikäli Lahti päättäisi järjestää palvelut itse, jäisi muu maakunta melko pieneksi ja epäyhtenäiseksi. Rahoitustilanne on melko haastava myös muissa  kunnissa. 
• Lahden tilanne on rahoituskokonaisuuden osalta erityisen haastava myös muihin kuntiin nähden. 

• Lahden kaupungin resurssit sitoutuvat oman haastavan työttömyystilanteen hoitoon eikä se laskelmien perusteella voi kantaa vastuuta koko maakunnasta. 

• Muiden kuntien intressi saattaa myös olla varmistaa, että kuntarahoitus kattaa omaan kuntaan suuntautuvat tehtävät täysimääräisinä. 

• Rahoitusperiaatteiden sopimisessa tulisi huolehtia, että rahoitus kattaa kaikki tehtävät ja huomioisi myös kehityksen. Työttömyyskriteerin käyttäminen rahoitusperiaatteena 
työllisyysalueella voisi olla valtionosuuskombinaatiokriteeriä parempi.  

• Uusi kannustinmalli tulisi ”etäännyttää ja irtikytkeä” TE-palveluista ja erityisesti niiden rahoittamista. Vastuu voi eri suhdannetilanteissa nousta suureksi, mutta se ei missään 
tilanteissa voi rajata tehtävien rahoitusta. Lahden teoreettinen suhdannekehitys on ollut suurta eikä työttömyyden ikärakenne näytä tuovat toistaiseksi Lahteen eikä Päijät-
Hämeeseen helpotusta. 

• Erityisesti palkkatuen käyttöä osana palveluntuotantoa tulisi uudistaa. Tämä liittyy osittain työttömyysturvavastuisiin liittyvään aktivointiin jonka periaatteet myös muuttuvat 
kannustinmallin yhteydessä. 
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4.2. Johtopäätöksiä jatkovalmisteluun 

• Päijät-Hämeeseen muodostuu enintään kaksi TE-palveluiden järjestäjää: Lahti järjestää palvelut itse ja muut maakunnan 
kunnat yhdessä tai koko maakunta järjestää palvelut yhdessä. Näistä kolmesta vaihtoehtoisesta rakenteesta (Lahti –
muun maakunnan kunnat – koko Päijät-Häme) kannattaisi muodostaa omat mallinnukset, joiden pohjalta jatkoselvitystä 
tehtäisiin koko maakunnassa.

• On toki mahdollista, että joku tai jotkut kunnat hakeutuvat muiden maakuntien työllisyysalueisiin. 

• Vaihtoehtoisten kolmen työllisyysalueen jatkotarkastelua voisi tehdä ainakin seuraavien osa-alueiden osalta
• Tilastolliset tausta-analyysit ja rahoituslaskelmat kolmesta eri mallista (voi tehdä osittain jatkona tämän selvityksen tiedoilla) 

• Siirtyvät kustannukset nykytila (riippuen HE)

• Kuntien tavoitteet uudistuksesta, yhteistoiminnasta ja alueiden muodostamisesta. 

• Tehtävien jako

• Palveluiden yhdenvertaisuuteen liittyvä tarkastelu 

• Yhteistoimintamallien vertailu (Kuntayhtymä – vastuukuntamalli) 

• Keskeisimpien yhdyspintojen tunnistaminen ja alustava määrittely mitä tarkoittaisi alueen näkökulmasta 

• Hallituksen esitys TE-palvelut 2024 –uudistuksesta tulee lausunnoille arviolta huhtikuussa 2022. Olisi tärkeää, että 
alueella olisi muodostunut ja yhtenäinen kuva siitä mihin asioihin lausunnot voisi keskittyä. Tähänkin liittyen 
jatkotarkastelua kolmen eri vaihtoehtoisen mallin osalta tulisi jatkaa.

• Uudistukseen liittyvä viestintä ja perehdyttäminen kuntajohdolle ja päätöksentekijöille ovat myös tärkeässä roolissa 
jatkovalmistelussa. 
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Kiitos!
Lisätietoa
Mikko Kesä, 
mikko@mikkokesa.fi
+358 400 203494 

www.mikkokesa.fi
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