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Siirtyvät palvelut
• Työvoima- ja yrityspalvelut rahoitetaan valtionosuuksilla
• Rahoitus  tarkistetaan vuosittain
• Palveluiden rahoituksessa kahden vuoden siirtymäaika
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TE25-uudistus muuttaa kuntataloutta

700-800 miljoonaa

Yhteensä n. 700-800 miljoonaa
(josta: lisäystä n. 400 miljoonaa)

Kuntaliitto/Mehtonen/16.11.22
Lähde: hallituksen esitys, Valtiokonttori, Kuntaliitto 1) Kansaneläkeindeksillä

Työttömyysturvamenot
• Etuuskulut kompensoidaan valtionosuuksina
• Kompensaatio lasketaan poikkileikkaustilanteessa
• Sitä korotetaan vuosittain indeksillä1)

• Kuntien etuuskulut muuttuisivat sekä työttömien 
määrän ETTÄ työttömyyden keston mukaan

*) Valtiolta siirtyvät kulut noin 1,5 mrd. euroa, johon laskettu 
lisäksi kuntien nykyiset panostukset.



Kunta yritystoiminnan  ja työllisyyden edistäjänä

Työllisyyttä ja innovaatioita edistävät
ekosysteemit:
• Innovaatioekosysteemit, joissa vahvistetaan 

osaamiskärkiä – korkeakoulu ja 
yritysyhteistyö (ekosysteemisopimukset)

• Kaupunkikehityskohteet kehittämisalustoina 
(preferenssi laajemmille markkinoille)

• Hankinnat toiminnan kehittämisen 
instrumenttina 

• Avoin data –yritystoiminnan alustana

Yritystoiminnan kehittäminen
• Yritysneuvonta
• Yritystoiminnan kehittymistä tukevat 

kehittämishankkeet 
• Yritystontit ja toimitilat
• Alueen markkinointi
• Avoin data – yritystoiminnan alustana

Kaikkien työpanos työmarkkinoiden käyttöön:
• Työllisyyskokeilut: yhteensovittaa valtion palvelut ja kuntien 

työllisyyttä edistävät toimet, kuntaekosysteemi
• Kohtaanto – hankkeet piilotyöpaikkojen esiin kaivamiseksi ja 

tuki yrityksille palkkatuen hyödyntämisessä
• Työpajatoiminta, Etsivä nuorisotyö
• Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy äkillisen 

rakennemuutoksen tilanteissa – kehittämisyhtiöt keskeisiä
• Kaupunginosatyö segregaation haittojen ehkäisemiseksi
• Asuntotarjonta, päivähoito, kotouttaminen jne.

Osaamisen kehittäminen:
• Työelämän muuttuvia tarpeita vastaava 

koulutustarjonta – kuntien tavoitteellinen 
oppilaitosten omistajapolitiikka

• Korkeakouluyhteistyö: yliopistokeskukset, 
lahjoitusprofessuurit, hanketoiminta

• Yritysten ja toisen asteen oppilaitosten 
yhteistyö

• Koulutuspaikat ja syrjäytymisen ehkäisy
• Työperäinen maahanmuutto ja vieraskielinen 

opetus

Paikkakunnan vetovoimaisuus 
(asukkaat, yritykset, matkailijat):
• Visio tulevaisuudesta: 

uudistuminen ja kyky generoida 
elinvoimaa myös jatkossa

• Maankäyttö, asuminen ja liikenne 
+ tietoverkot 

• Tapahtumat ja niiden edistäminen
• Palvelut ja sujuva arki
• Vetovoima työperäisen 

maahanmuuton näkökulmasta

Kehittämisyhteisöjen 
kokoaminen

Innovaatioympäristöjen 
luominenPaikalliset erityispiirteet 

huomioivien ratkaisujen löytäminen

MAL- sopimuksetEkosysteemisopimuksetRakennerahastot Maaseuturahasto

LEADER Muut rahoitusvälineetBF:n, Finnveran ja Elyjen palvelut

Lainsäädännön antamat edellytykset (MRL, EU:n valtiontuki ja kilpailul, hankintalaki, kuntalaki jne.)

RRF, JTF



5



78

38

36

35

32

20

18

0 20 40 60 80 100

Luomalla kaavoituksella vetovoimaisia asumisympäristöjä ja
paikkoja yrityksille

Toteuttamalla hankintoja niin, että paikallisilla pienyrityksillä
on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun

Tukemalla yrityksiä yritysneuvonnalla

Huolehtia kunnan elinvoimaisuudesta lisäämällä asukas-,
matkailu- ja yritysmarkkinointia

Tukemalla yrityksiä elinkeinopoliittisilla kehittämishankkeilla

Vahvistamalla yritysten sijoittumista paikkakunnalle
toimitilatarjonnalla

Kohdentamalla omistajaohjauksella ammatillista koulutusta
yritysten tarpeiden mukaan

%

Kaikki vastaajat, N=285
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Kehittämällä julkista liikennettä ja liikenneyhteyksiä

Vahvistamalla työllisyyspalveluja

Vahvistamalla asuntotarjontaa

Määrätietoisella ostopalvelujen käyttämisellä

Järjestämällä ja tukemalla tapahtumia

Tiukentamalla menoja ja
laskemalla veroja ja maksuja

Jokin muu toimenpide

%

Toimenpiteet joilla kunta voi parantaa yritysten toiminataedellytyksiä
”Valitse seuraavista kolme tärkeintä toimenpidettä, joilla kunta voi mielestäsi parantaa yritysten toimintaedellytyksiä.”

”Vaikeaa valita noita kolmea tärkeintä. Tilanteesta riippuen nuo kaikki ovat hyviä toimenpiteitä”

kevät 2020



Kosonen & Santalainen 2022, Elinvoimaetu

Yksittäisten yrityksen 
kehityksen tukeminen 
ja kokonaisen 
klusterin kehitystä 
boosteroiva
innovaatioalusta



Pula osaavasta työvoimasta hidastaa 
kasvua ja vaikeuttaa kuntien toimintaa  
- mistä osaratkaisuja?
• Paikkakunnan vetovoimaa lisäävät toimet (asuminen, vapaa-ajanpalvelut, 

koulutuspalvelut, tapahtumat)

• Työuria pidentämällä (kannusteet työuran jatkamiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn 
eläkkeellä)

• Kelpoisuusvaatimuksia joustavoittamalla (erityisesti sote -sektorilla) – ei kuntien käsissä

• Työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä (työvoimaa tarvitsevat yritykset, 
työllisyyspalvelut, oppilaitokset, kv. rekrytointeihin erikoistuneet yritykset) 

• Työttömyysjaksoja minimoimalla (joustavat menettelyt uudelleen koulutuksessa ja 
osaamisen täydentämisessä = TE2024 jälkeen kuntien työvoimapalvelujen ja oppilaitosten 
yhteistyö)

• Työn tuottavuuden lisääminen digitalisaation kautta – vähentää työvoiman tarvetta
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Selvitys, kuinka kunnat voivat tukea
rekrytointeja ulkomailta työvoimatarpeisiin

15.12.2022
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