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Välittäjä Oy

TE-palvelujen siirto kuntiin

Työperäisen maahanmuuton edistäminen



Hallituksen työllisyyspäätökset puoliväliriihessä

Työllisyystoimi Työllisyysvaikutus

Välittäjä Oy 1 000

Hankintojen vauhdittaminen 2 000

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy 2 500

Työkykyohjelma ja palkkatuki * 5 500–6 500

TE-palveluiden siirto kuntiin (sis. kuntien kannustinmalli) 7 000–10 000

Kotouttaminen 2 000

Työperäinen maahanmuutto 10 000

Jatkuva oppiminen 10 000–10 500

YHTEENSÄ 40 000–44 500

*palkkatuen väliaikainen varantovaikutus on n. 4 500 työllistä
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2020 budjettiriihen työllisyyspäätökset
Työllisyystoimi Työllisyysvaikutus

Työllisyyspalvelureformi (palveluiden lisääminen, yksilöllisen työnhaun tuki) 9 500–10 000

Palkkatuen uudistus * 500–1 000

Oppivelvollisuuden laajentaminen
1 600 

(pitkäaikainen vaikutus 15 000)

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 2 500–3 600

Yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen ** 10 300

Aikuiskoulutustuen uudistaminen 200

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan nosto 6 500–7 000

Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli 200

YHTEENSÄ 31 000–33 000 työllistä

*työllisyysvaikutus ilman väliaikaista varantovaikutusta

**hallituksen linjaus 17.12.2020
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• Parantaa kaikkein 

vaikeimmassa työmarkkina-

asemassa olevien 

osatyökykyisten työllistymistä

Välittäjä Oy
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• Hallitus on päättänyt perustaa Välittäjä Oy:n parantamaan kaikkein 

vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten 

työllistymistä.

• Osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä on kyse ihmisoikeuksista, 

tasa-arvosta ja yhteisvastuusta.

• Tarjoaa työllistettävälle tuetun työpaikan sekä avoimille 

työmarkkinoille siirtymiseen tarvittavaa koulutusta ja muuta tukea. 

• Välittäjä Oy:tä perustettaessa on varmistettava 

markkinaperusteinen hinnoittelu ja kilpailuneutraliteetin 

toteutuminen.

Välittäjä Oy osatyökykyisten tukena



30.4.20217 |

Työllistettävän 
työntekijän 
tunnistus

Ohjaus Työllistäminen Työkyvyn & osaamisen 
& työmarkkina-

valmiuksien vahvistuminen

Tuki edelleen
työllistymiseen

Välittäjä Oy

Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat

Asiakkaat



• Palvelurakenne, joka edistää 

parhaalla mahdollisella tavalla 

työntekijöiden nopeaa työllistymistä 

ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen 

tuottavuutta, saatavuutta, 

vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

TE-palvelujen 

siirto kunnille
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Kolme aaltoa pysyvään palvelurakenteeseen

1.3.2021

Työllisyyden kuntakokeilujen 

käynnistyminen

Vuosi 2022

• Pohjoismainen 

työvoimapalvelumalli

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 

palvelukeskus

• Palkkatukiuudistus

• Välittäjä Oy

• TE-digitaaliset palvelut

Vuosi 2024

TE-palveluiden siirto kuntiin

Aalto 1 Aalto 2 Aalto 3
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• Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä 

elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat 

palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta.

• Palveluista kuntien lähipalveluja.

• Työllisyysvaikutus syntyy erityisesti siitä, että työttömyysjaksoja 

lyhentävä kunta hyötyy tästä taloudellisesti.

• Myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut 

turvataan.

TE-palvelujen siirto kunnille vuoden 2024 

aikana
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• Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen 

saatavuus.

• Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnissä 1.3.2021–30.6.2023. 

Kuntakokeilulle säädetään jatko siihen asti, kunnes palvelut 

siirtyvät pysyvästi.

• Mahdolliset valtakunnalliset tehtävät tarkentuvat 

jatkovalmistelussa.

Työllisyyttä edistävän kannustavan 

rahoitusmallin jatkovalmistelu
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Kunnan rahoitusvastuu työttömyysturvasta

Nykyinen malli

Työttömyys

alkaa

0 %

vastuu

300. päivä

50 %

vastuu

1000. päivä

70 %

vastuu

Kannustava malli

Työttömyys 

alkaa



• Vahvistaa Suomen kasvua 

• Kohentaa julkista taloutta

• Turvaa osaajien saatavuuden

Työperäinen 

maahanmuutto
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Talouskasvun ja julkisen talouden vahvistaminen

 VM:n arvion mukaan 10 000 vuotuista lisämuuttajaa pienentäisi pitkällä 

aikavälillä kestävyysvajetta noin 0,5 prosenttiyksiköllä suhteessa 

BKT:hen eli nykyrahassa noin 1 miljardilla eurolla

 TEM:n arvion mukaan maahanmuutto parantaa taloudellisesta 

huoltosuhdetta, kun muuttajien työllisyysaste 

on yli 60%

 Painopisteenä erityisesti työvoimapulasta kärsivät alat ja kasvua 

tukevat erityisosaajat

Työperäisen maahanmuuton tavoitteet
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 Kokonaislisäys on vähintään 50 000 muuttajaa

 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä 

kolminkertaistuu

 Myös sijoittajien ja yrittäjien maahanmuuttoa 

edistetään

Tavoitteena vuoteen 2030 mennessä
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• Talent Boost - ohjelma kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi 
ja rekrytointien helpottamiseksi

• Valmistuneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden oleskelulupien 
pidentäminen ja työllistymisen nouseminen 75 prosenttiin

• Lupaprosessien nopeuttaminen lainsäädäntömuutoksilla ja Migrin 
resursseja vahvistamalla

• Työelämän monimuotoisuuden lisääminen 

• Kotouttaminen tehostaminen

• Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estäminen

Työperäisen maahanmuuton toimet
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• Työttömyysturvan kehittäminen

• Työkykyohjelman laajentaminen

• Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen 

ennaltaehkäisy sekä 

• Kotona lapsia hoitavien vanhempien työllisyyden edistäminen

• Jatkuvan oppimisen uudistus

• Oppisopimus jne.

Muut hallituksen päätökset työllisyydestä




