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Alatyöryhmä 2: Palkkatuki ja etuudet
Keskeiset valmistelussa olevat toimet, raportointi
hallituksen iltakoulussa 1/2020:
• Budjettiriihen linjaukset: Nopeat toimet palkkatuen pullonkaulojen
poistamiseksi (toimeenpano 2020 alusta)
• Palkkatuen kokonaisuudistus (HE 2020)
• Startti työnantajaksi kokeilu (ml. Rekrytointitukikokeilu) (HE syksy 2020,
voimaantulo 2021 alusta)
• Työttömien palveluprosessi ja työttömyysturva / Yksilöllisen työnhaun tuki
(HE syksy 2020, voimaantulo 2021 alusta)

• TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto (HE kevät 2020,
voimaantulo 1.4.2021)
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Hallitusohjelman palkkatukea koskevat
kirjaukset (s. 130)
• Lisätään merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä
• Uudistetaan ja yksinkertaistetaan nykyinen palkkatuki vähentämällä
työnantajabyrokratiaa siten, että työnantaja saa sitovan palkkatukipäätöksen
ennakolta. Otetaan käyttöön työllistämisseteli.
• Palkkatukea kehitetään ja käyttöä laajennetaan yhteistyössä
työmarkkinajärjestöjen kanssa niin, ettei vaaranneta työehtosopimusten
mukaista työtä tai vääristetä kilpailua.
• Palkkatuen rahoitusta jatketaan STM:n työttömyysturvamomentilta vuoden
2020 jälkeen.
• Selvitetään mahdollisuus subjektiiviseen palkkatukeen ikääntyneille tai
pitkään työttömänä olleille
• Uudistetaan kolmannen sektorin palkkatuki
• Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen
tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille
työmarkkinoille siirtymiseen.

• Tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten,
pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää.
• Kolmannen sektorin palkkatuesta poistetaan työllistämistä estävä 4 000
henkilötyövuoden rajoite.
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

6.6.2019

3

Nopeat toimet palkkatuen pullonkaulojen
poistamiseksi (Budjettiriihi)
• Verkkopalvelu kohtaannon edistämiseksi palkkatuetussa työssä
• Palkkatukikortin uudistaminen ja informaatioarvon lisääminen
• Sähköisen asioinnin käsittelyaikatakuu
• Työhönvalmennuksen kytkeminen palkkatuettuun työhön
• Toimeenpano vuoden 2020 alusta
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Palkkatuen kokonaisuudistus
• Uudistaminen hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti
• Valmistelussa keskeisenä avoimena kysymyksenä on ollut EU:n
valtiontukisäännösten soveltaminen. Vaikutus mm. kohderyhmien,
tukitasojen ja tuen enimmäiskeston määrittelyyn

• Palkkatuen yksinkertaistaminen:
• Objektiivisin kriteerein määritellyt kohderyhmät
• Tukitasojen ja kestojen yhdenmukaistaminen, tuella katettavien
kustannusten määrittely, tulorekisterin mahdollisuuksien
hyödyntäminen
• Tukitasojen nostaminen EU:n valtiontukisääntöjen mahdollistamissa
rajoissa
• Keskeistä osaamisen kehittämisen, henkilökohtaisen tuen ja muiden
palvelujen tiiviimpi kytkeminen palkkatuettuun työhön
• Kolmannen sektorin palkkatuen uudistaminen -> tavoitteena parempi
vaikuttavuus ja eteneminen kohti avoimia työmarkkinoita
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