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Kunnan työssäkäyntiin ja työvoimanmäärään 
liittyviä tietoja sekä KELA:n tiedot
• Tälle sivulle on poimittu tietoja Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastosta ja väestötilastoista

• Sarakkeeseen E on laskettu kunnan kokonaistyövoiman määrä
• Tämä on yksi keskeisiä järjestämisvastuun kriteerejä
• Tieto poimittavissa mm. Tilastokeskuksen kuutiosta 115b (HUOM. Tällä hetkellä uusin tieto v. 2021, taulukossa 

vielä v. 2020)

• Työllisyysastetta ja työttömien osuutta työvoimasta kuvaavat luvut on poimittu 
Tilastokeskuksen Kuntien tunnuslukuja –tilastosta

• Pendelöintiaste kuvaa sitä kuinka suuri osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta käy 
töissä kunnan ulkopuolelle. 

• Pendelöintitietoja on syytä tarkastella kuntatasolla tarkemmin, analysoimalla mihin kaupunkeihin pendelöinti
ensisijassa tapahtuu. 

• Työpaikkaomavaraisuus kuvaa kunnassa olevien työpaikkojen (alueella työssäkäyvät) 
suhdetta kunnassa asuvaan työlliseen työvoimaan. 

• Jos luku yli 100 % tarkoittaa tämä että alue tarvitsee kuntaan kohdentuvaa pendelöintiä työpaikkojen täyttymistä 
varten

• KELA:n tietojen osalta tarkasteltu kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajia, maksettuja 
etuuksia, korvattuja päiviä ja kunnan maksuosuutta

• Tiedot poimittu Kelastosta

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tyokay/statfin_tyokay_pxt_115b.px/
https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut/Kuntien_avainluvut__2021/kuntien_avainluvut_2021_aikasarja.px/
https://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT089CL


VM:n ja TEM:n alkuperäiset laskelmat siirtyvän tehtävän 
kustannuksista ja valtionosuuksista kunnittain, v. 2019 

• Kunnille siirtyvät kustannukset -välilehdellä kuvataan kunnille siirtyvien 
työvoimapalveluiden kustannuksia nykytilassa (2019).

• Kuntakohtainen kustannusten nykytila on muodostettu laskennallisesti, koska työvoimapalveluita ei 
nykyisin järjestetä kuntakohtaisesti. Tästä syystä laskenta pitää sisällään merkittäviä epävarmuuksia.

• Palvelukohtaisten laskennallisten tietojen pohjalla on käytetty koulutusten ja palkkatuen osalta 
keskihintaa, jotka vaihtelevat todellisista kustannuksista. Palveluiden kustannuksien laskenta on 
muodostettu suhteuttamalla toteutuneet tilitykset asiakkaiden määriin kussakin palvelussa. Näin 
saadaan palveluiden keskihinta jonka perusteella on alueellisesti arvioitu palveluiden käytöstä 
syntyvät kustannukset.

• Valtiovarainministeriö on tehnyt kunnan valtionosuuksien muutosta koskevan laskennan 
• Laskennan perusteena on käytetty vuoden 2022 tasoisia valtionosuuslaskelmia, joista on poistettu 

kunnan sote-sidonnaiset valtionosuudet 
• Valtionosuuslaskelma ei kuitenkaan sisällä vuoden 2023 alusta voimaan astuneita 

valtionosuusjärjestelmän muutoksia
• Vuoden 2023 muutoksista merkittävimpiä ovat sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavat 

rahoituselementit, jotka ovat joidenkin kuntien osalta erittäin suuria (joko valtionosuutta lisääviä tai 
vähentäviä)

• Laskelmia on tarkoitus päivittää vuoden 2023 aikana



ELY-keskusten säännöllisesti seuraamat 
tulosohjausmittarit 
• Tälle sivulle eritelty nykyiset TEM:n ELY-keskuksille asettamat tulosohjausmittarit 

työllisyyden hoidon osalta sekä niiden kuntakohtaiset arvot v. 2021 osalta

• Rakennetyöttömien määrä pitää sisällään: 
• Pitkäaikaistyöttömät, palveluilta palveluille siirtyvät, palveluilta työttömäksi siirtyvät ja 

rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät

• Virtaamaprosentti mittaa sitä, kuinka moni kuukauden x aikana työttömäksi 
jääneistä on työttömänä vielä 3 kk jälkeen

• Jatkuvien työttömyyksien kesto kuvaa viikkoja

• Sarakkeissa K-N tarkastellaan eri palveluiden vaikutuksia
• Mittarit käänteisiä, eli tarkastellaan kuinka moni tietyn palvelun suorittaneista on työttömänä 3 

kk palvelun päättymisen jälkeen

• Tiedot poimittu TEM Työnvälitystilasto, tujo-seuranta



Kunnan työnhakijarakenne (kuukauden lopun 
vuosikeskiarvo) 
• Tällä sivulla tarkasteltu kunnan työnhakijarakennetta sekä erityisesti työttömien koostumusta

• Työnhakijoiden osalta tarkastelussa eri työllisyyskoodeille kirjatut työnhakijat
• 00 Työllistetty (pitää sisällään palkkatuella, starttirahalla tai oppisopimuskoulutuksessa olevat)

• 01 Pitää sisällään avoimille työmarkkinoille työllistneet, jotka kuitenkin pitävät työnhakunsa voimassa (esim. osa-
aikatyö, määräaikainentyö)

• 02 Pitää sisällään kokoaikaisesti työttömät

• 03 Pitää sisällään joko määräajaksi tai kokoaikaisesti lomautetut

• 04 Pitää sisällään lyhennettyä työviikkoa tekevät tai lyhennetylle työviikolle lomautetut

• 05: pitää sisällään työvoiman ulkopuolella olevat työnhakijat (esim. vankilassa olevat, perhevapaalla olevat, 
sairaslomalla olevat jne)

• 07: Pitää sisällään erilaisissa työllistymistä edistävissä palveluissa olevat (esim. kuty, valmennus)

• 08 Pitää sisällään sekä työvoimapoliittisissa koulutuksissa, omaehtoisesti opiskelevat tai muuten opiskelevat

• 09 Pitää sisällään osa-aikatöissä olevat

• Sarakkeissa N-AT on tarkasteltu työttömiä työnhakijoita (työttömät+lomautetut) eri 
taustamuuttujilla

• Tiedot poimittu TEM:n työnvälitystilastosta (kuutio 1215.)



Työnhakujen päättyminen vuonna 2021 

• Sivulla tarkastellaan vuoden aikana päättyneiden työnhakujen määrää kunnittain. 

• Työnhakijalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa työnhakunsa päättymisen syystä 
viranomaiselle josta syystä merkittävä osa työnhauista päättyy syyllä tuntematon 
tai ei tietoa

• Tiedot poimittu TEM Työnvälitystilasto (kuutio 1310.)



Maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät 
tiedot 
• Tälle välilehdelle on poimittu tietoja Kototietokannasta ja TEM:n

työnvälitystilastosta (ml. yksilötietokanta)

• 10 yleisintä kansalaisuutta kuvaa koko maan tasolla niitä ulkomaan kansalaisia, 
jotka ovat rekisteröityneet TE-toimistoihin työnhakijoiksi 

• Rakennetyöttömien määrä pitää sisällään: 
• Pitkäaikaistyöttömät, palveluilta palveluille siirtyvät, palveluilta työttömäksi siirtyvät ja 

rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät



Kunnan uudet avoimet työpaikat vuoden 2021 
aikana sekä niiden muutokset 
• Sivulla tarkasteltu TE-toimistoon avoimeksi laitettuja uusia työpaikkoja siltä osin 

kuin työtehtävän toimipaikka sijaitsee kunnassa

• Tiedot poimittu TEM:n Työnvälitystilastosta. (kuutio 2310.)



TE-palveluiden työnantahareksiterin työnantaja-
asiakkaita vuonna 2022 
• Sivulla tarkasteltu kaikkia URA-rekisteriin kirjattuja työnantajia siltä osin kuin 

niiden toimipaikka sijaitsee missäkin kunnassa

• Tarkoituksena tehdä näkyväksi minkä toimialojen työnatajat ovat TE-toimistojen 
palveluita hyödyntäneet

• Sivu kaipaa tarkennusta, koska joukossa on työnantajia, jotka eivät ole vuosiin 
TE-toimiston palveluita käyttäneet tai joita ei välttämättä enää ole olemassa

• Jatkotarkasteluun tuotetaan lista vuosien y-x aikana TE-toimiston työnantajapalveluja 
hyödyntäneiden työnantajien määristä toimialoittain

• Tiedot poimittu URA-rekisterin työnantajatietokannasta järjestelmään kirjattujen 
työnantajatunnuksen pohjalta



Erilaisia TE-toimistojen työnantajakontakteja per 
kunnassa sijaitseva työnantajan toimipaikka vuonna 
2021 
• Sivulla tarkasteltu, minkä tyyppisiä asioita TE-toimistoin työnantajapalveluiden 

tekemät tai niihin kohdentuneet työnantajayhteydenotot ovat koskeneet

• Tiedot poimittu URA-rekisterin työnantajatietokannasta tarkastelemalla 
työnantajakontakteja kontaktin kirjauspäivän mukaan



Uuden asiakaspalvelumallin keskeisiä tietoja 

• Sivulla on keskeisimpiä lukuja uuden asiakaspalvelumallin toimeenpanosta
• Asiakaspalvelumallin mukaiset yhteydenotot tarkoittaa niitä uusia yhteydenottokoodeja, 

jotka liittyvät uuteen asiakaspalvelumalliin. Nämä sisältävät alkuhaastattelut, 
työnhakukeskustelut ja täydentävät työnhakukeskustelut eri järjestämistavoittain (puhelimessa, 
etäyhteydellä ja paikanpäällä)

• Allekirjoitetut suunnitelmat on summa eri suunnitelmatyyppien allekirjoitusmääristä

• Työnhakuvelvollisuus suunnitelmassa on niiden asiakkaiden summa joilla on työnhaku 
voimassa ja lisäksi heillä voimassa olevassa tai viimeisimmässä suunnitelmassa on asetettu 
työnhakuvelvollisuus.

• Työnhakuvelvollisuus (%) kaikista, kuvastaa työnhakuvelvollisuuden kattavuutta eli sitä 
kuinka monella prosentilla asiakkaista on asetettu työnhakuvelvollisuus.

• Työttömien asiakkaiden työnhakuvelvollisuus (%) on laskettu jakamalla työttömien 
työnhakijoiden määrä joilla viimeisimmässä suunnitelmassa on työnhakuvelvollisuus kaikkien 
työttömien työnhakijoiden määrällä.



Aktivointiasteeseen ja palveluiden aloittamiseen 
liittyviä tietoja kunnassa 
• Sivulla tarkasteltu kuntakohtaisesti aktivointiastetta eri kohderyhmissä vuoden 

2021 vuosikeskiarvon pohjalta

• Lisäksi tarkasteltu millaisia palveluita kunnassa asuneet työnhakijat ovat v. 2021 
aikana aloittaneet 

• Mitä palveluita kunnassa ainakin tarvitaan

• Lopussa tarkasteltu palkkatuen ja muiden palveluiden vaikutuksia tarkemmin
• Tarkastelussa mm. työnantajasektorin vaikutus palkkatuen tuloksellisuuteen

• Osa tiedoista samoja kuin ELY:jen tulosohjausmittareissa



Vuoden 2021 palkkatuen ja starttirahan sidonnat 
ja tilitykset 

• Sidontatiedot ja tilitykset ovat yhteneväisiä 
TEM:in toimittamien ”tilittämättömät” –raportin 
sidontojen ja tilitysten kanssa (oikealla).

• Erotuksena on se, että tarkastelu on tehty 
kuntatasolla

• Starttirahan ja palkkatuen sidonnat ovat poimittu 
URA-asiakastietojärjestelmästä

• Luvuissa ei ole mukana valtiolle työllistämistä 
(määrärahan osoittamista)

• Sidontatiedot ovat poimittu työllistämispäätöksistä 
(URA:ssa adh_tyoll_paatos, adh_tyoll_paatos_mk)

• Tilitykset

• Tilitykset ovat poimittu työllistämispäätöksiin liittyvien 
maksatustietojen perusteella (URA:sa ad_tiliointi_tp, 
ad_tilitys_tp)



Kirjattujen hankintasopimusten (koulutukset, 
valmennukset, muut hankitut palvelut) määrä ja 
eri järjestäjien määrä URA-
asiakastietojärjestelmässä vuosina 2020-2022 

• Sivulla on listattu eri hankintasopimusten määrä ja eri järjestäjien määrät.
• Hankintasopimusten määrästä on suodatettu pois ne sopimukset joihin ei ole kohdistunut 

tilityksiä

• Tilitykset kertovat siitä kuinka paljon tiettynä vuotena allekirjoitettuihin hankintasopimuksiin on 
kohdistunut laskujen maksuja. Vuosien 2021-2022 sopimuksiin voi vielä kohdistua tilityksiä 
kuluvana vuonna.

• Tiedot ovat poimittu URA:n tauluista (adh_hankintasop, ad_tilitys_hsop, ad_tiliointi_hsop)



TE-toimistojen henkilötyövuosien jakautuminen 
eri toimintoihin TE-toimiston henkilöstön 
keskuudessa 
• Tällä sivulla tarkasteltu miten TE-toimistojen henkilöstö on kirjannut omaa 

työaikaansa
• Tarkoituksena selventää mihin tehtäviin henkilöstön työaikaa eniten käytetään

• Luvut eivät kuvaa kuntiin siirtyvän htv:n määriä!
• Näistä tulossa päivitetty laskelma alkuvuodesta

• Tiedot poimittu KEHA:n taloushallinnon verti-tietokannasta. 



Kunnan sote-sektoriin liittyviä tietoja 

• SOTEkuva kunnittain -välilehdellä olevat tiedot on poimittu THL:n sotekuva.fi -
palvelusta. Taulukossa ilmoitettu sulkeissa tiedonkeruun vuosiluku sekä 
mittarikohtainen tunnus. 

• Tunnuksen kautta pääsee tutustumaan tarkemmin mittarin sisältöön osoitteessa 
sotekuva.fi.

http://www.sotekuva.fi/

