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Vastaus kirjalliseen kysymykseen palkkatukien maksatusten viivästymisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Satu Taavitsainen /sd näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 487/2017 vp:
Aikooko työministeri ottaa KEHA-keskuksen vahvempaan ohjaukseensa ja nopeuttaa
palkkatukimaksatuksia?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
TE-toimistojen palkkatuen ja starttirahan maksatuskäsittely keskitettiin vuoden 2013 alussa
kuuteen ELY-keskukseen. Vuonna 2015 maksatuskäsittely keskitettiin edelleen ELY-keskusten
ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen (KEHA-keskus). Tuolloin itäisen ja pohjoisen alueen maksatukset olivat ajan tasalla, mutta eteläisen ja läntisen alueen maksatukset pahasti
myöhässä. Vuonna 2015 käytyjen yt-neuvottelujen maksatustehtäviin kohdistuneista henkilöstövähennyksistä huolimatta, sai KEHA-keskus myös eteläisen ja läntisen alueen maksatukset
ajan tasalle vuoden 2015 kesällä.
Päätös keskittää maksatustehtävät KEHA-keskukseen oli perusteltu. Maksatushakemusten käsittelyajat pysyivät hyvinä aina tammikuulle 2017 saakka. Tammikuusta lähtien työvoimapalveluihin osallistuvien työnhakijoiden määrä on hallituksen lisäämien useiden työllisyyttä tukevien
uudistusten johdosta kuitenkin kasvanut reilut 12 %. TE-toimistot ovat tehneet työllistämistukipäätöksiä 42 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, jolloin myös hakemusmäärä
maksatuksessa on kasvanut huimasti. Maksatusresursseja ei ole kuitenkaan voitu vastaavasti
lisätä tiukasta toimintamenotilanteesta johtuen. Tällä hetkellä maksatushakemusten käsittelyajat
vaihtelevat palkkatuessa yhdistysten osalta keskimäärin viidestä kuuteen viikkoon, yritysten
osalta hieman pidempään.
KEHA-keskuksen maksatushenkilöstö on vähentynyt vuoden 2013 alusta lähes 39 %, kun vastaava työmäärä on vähentynyt noin 11 %. Tuottavuus on kasvanut samanaikaisesti noin 28 %
vuonna 2013 yhden henkilötyövuoden laskennallinen työpanos oli noin 4700 TE-toimistojen
päätöksiin kohdentuvaa maksatuspäätöstä vuodessa, kun tänä vuonna vastaava määrä on lähes
6600 maksatuspäätöstä vuodessa. Nykyisillä toimintatavoilla ei tuottavuuden lisääminen ole
enää juurikaan mahdollista.
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Maksatushakemusten käsittelyaikoihin liittyvät haasteet ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja
KEHA-keskuksen johdon tiedossa ja seurannassa. Ministeriö on myöntänyt KEHA-keskukselle
toukokuussa 2017 lisämäärärahaa määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen maksatuksen työjonojen purkamista varten. Uusien käsittelijöiden myötä tilanne on saatu vakiintumaan, eivätkä
käsittelyajat enää kasva. Maksatuksen käsittelijäresursseja on tarkoitus lisätä edelleen vuoden
2018 alussa, joilla mahdollistetaan myös jonojen purkaminen.
Helsingissä 23.11.2017
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

