Palkkatukijakson vaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen
Mikäli yli 300 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö työllistetään palkkatuella, syntyy kunnalle säästöä työmarkkinatuen kuntaosuud essa hieman alle 3 vuoden aikana 13 600 euroa (per henkilö,
sisältäen yli 300 ja yli 1 000 työmarkkinatukea saaneet). Huomiona, että yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneesta henkilös tä syntyvä säästö on suurempi ja yli 300 päivää mutta alle 1000 päivää
työmarkkinatukea saaneesta henkilöstä syntyvä säästö pienempi.

Säästö syntyy ajasta, jonka aikana henkilö ei ole kunnan maksulistalla, eli palkkatukijakson, ansiopäiväraha/peruspäivärahaja kson sekä työmarkkinatukijakson 300 ensimmäisen arkipäivän ajalta. Tämän
jälkeen henkilö tulee uudelleen kunnan maksulistalle, mikäli hänen työttömyytensä ja työmarkkinatukijaksonsa jatkuu.
Oletuksena laskelmassa on, että palkkatukijakso täyttää henkilön työssäoloehdon (8 kuukautta).Tällöin palkkatukijakson ajan henkilö tippuu pois maksulistalta. 8 kuukauden palkkatukijakson aikana kunta
säästää henkilöltä noin 3 100 euroa.
Palkkatukijakson päätyttyä (työssäoloehto on täyttynyt) henkilö voi siirtyä ansiosidonnaiselle päivärahalle tai peruspäivärah alle. Tällä hetkellä ansisidonnaista tai Kelan maksamaa peruspäivärahaa voi
saada enintään 400 arkipäivän ajalta. Ansiosidonnaisen/peruspäivä rahajakson aikana kunnalle kertyy säästöä noin 5 100 euroa.
Kun ansiosidonnainen päiväraha tai peruspäiväraha loppuvat, henkilö voi saada työmarkkinatukea. 1.1.2015 lukien työmarkkinatu ki ja siihen mahdollisesti liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista
sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yhteensä 300 päivältä. T ämän jälkeinen työttömyysaika rahoitetaan puoliksi valtion ja puoliksi
työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista siihen asti, kunnes henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 10 00 päivältä. Seuraavasta työttömyyden perusteella maksetusta
maksuerästä lukien työttömän kotikunnan rahoitusvastuu nousee 70 %. Valtion 100% rahoitaman jakson (eli 300 arkipäivän ajan) aikana kunnalle kertyy säästöä henkilöltä noin 5 400 euroa. Tämän
jälkeen henkilö nousee taas kunnan maksulistalle työttömyyden jatkuessa.

Palkkatukijakson vaikutus kuntien maksuosuuteen (per hlö)
Palkkatukityöllistämisen jälkivaikutus
Palkkatukityöllistämis-jakson
(ansiosidonnainen/peruspäiväraha,
vaikutus (8kk)
400 arkipvä)

kuukaudessa (ka)

Palkkatukityöllistämisen
jälkivaikutus (työmarkkinatuki,
300 arkipvä)

Palkkatukijakson
yhteisvaikutus

Kaikki yhteensä

388

3 107

7 150

5 363

15 619

Yli 300 pv

335

2 678

6 162

4 622

13 462

Yli 1000 pv

466

3 728

8 580

6 436

18 744 * Yli 1000 päiväläisen summa on tästäki
4 231

Yli 300 pv ja yli 1 000 pv

Palkkatukityöllistämisen jälkivaikutus
Palkkatukityöllistämis-jakson
(ansiosidonnainen/peruspäiväraha,
vaikutus (8kk)
400 arkipvä)

kuukaudessa (ka)

Palkkatukityöllistämisen
jälkivaikutus (työmarkkinatuki,
300 arkipvä)

Palkkatukijakson
yhteisvaikutus

10 henkilöä

3 883

31 067

71 496

53 629

156 191

20 henkilöä

7 767

62 133

142 991

107 257

312 382

50 henkilöä

19 417

155 333

357 478

268 143

780 954

70 henkilöä

27 183

217 466

500 469

375 400

1 093 336

100 henkilöä

38 833

310 666

714 956

536 286

1 561 908

150 henkilöä

58 250

465 998

1 072 434

804 430

2 342 862

200 henkilöä
77 666
621 331
Huom! Tässä taulukossa ei eritelty erikseen 300 pvä ja 1000 pvä työmarkkinatukea saaneita.

1 429 913

1 072 573

3 123 816

22 975

a kunta

sen summa on tästäkin suurempi sen johdosta, että kunnan rahoitusvastuu heistä on 50% siihen asti, kunnes henkilö on saanut työmarkkinatukea uudelleen 1 000 päivän ajalta. Tällöin kunnan rahoitusvastuu nousee jälleen 70%.

