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Työllisyyden kuntakokeilujen 

käynnistyminen

Vuosi 2022–2023

• Pohjoismainen 

työvoimapalvelumalli

• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 

palvelukeskus

• Työkanava Oy

• TE-digitaaliset palvelut

• Palkkatukiuudistus

• +55-vuotiaiden työllistymisen 

edistäminen 

Vuosi 2024-2025

TE-palvelut 2024

(siirto kunnille 1.1.2025)

Aalto 1 Aalto 2 Aalto 3

Työllisyystoimen kolme aaltoa



• TE-palvelujen siirto kuntiin ja alueille tuo 

palvelut lähemmäksi henkilö- ja 

yritysasiakkaita.

• Oma kunta ja alue tuntee asukkaansa ja 

paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, joten 

sekä työhakija- että yritysasiakkaat saavat 

yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin 

tarpeisiin sopivia palveluita. 

• Työllistyminen tehostuu, kun 

työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut 

sekä elinkeinopalvelut ovat saman 

järjestäjän vastuulla. 

Palvelut tulevat lähelle (1/2)

5.10.20224 |



• Kohtaanto-ongelman ratkaisu on 

uudistuksen keskiössä yritysten kasvun 

turvaamiseksi. Kuntien ja alueiden 

paikallistuntemuksen ansiosta työn ja 

tekijöiden kohtaaminen tehostuu.

• Uudistuksen yhteydessä varmistetaan, 

että kaikki saavat palveluja 

yhdenvertaisesti. Esimerkiksi kielellisten 

oikeuksien toteutuminen ja heikommassa 

työmarkkina-asemassa olevien palvelut 

turvataan.

Palvelut tulevat lähelle (2/2)
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• TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen 

työllisyystoimien kokonaisuutta. Tavoitteena 

on, että työnhakijat löytävät työtä ja 

työnantajat tarvitsemiaan osaajia. Näin 

vahvistetaan kestävällä tavalla kasvua ja 

hyvinvointia Suomessa.

• TE-palvelujen uudistuksella on laskettu 

saavutettavan 7000-10 000 lisätyöllistä.

Yhteiskunnan kokonaishyöty keskiössä
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• Alueet voivat kehittää palveluja omien kuntalaistensa ja 

paikallisten yrittäjien tarpeisiin sopiviksi, mikä lisää 

kuntien ja alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä.

• Uudistuksen keskiössä on nk. kannustava 

rahoitusmalli. Se tarkoittaa, että kunnilla on jatkossa 

suurempi vastuu työllisyydenhoidon kustannuksista. 

Vastaavasti työttömyysjaksoja lyhentävä kunta 

hyötyy taloudellisesti, kun kuntalainen työllistyy.

• Kannustimet toimivat myös kuntien ja alueiden välillä, 

joten ne edistävät työvoiman alueellista liikkuvuutta.

• Jos kunta tarvitsee lisää resursseja palveluiden 

tuottamiseen, se voi tietyin edellytyksin muodostaa 

yhteistoiminta-alueen muiden kuntien kanssa.

Alueiden elinvoima lisääntyy
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• Uudistuksessa EI ole kyse siitä, että TE-toimistot 

olisivat epäonnistuneet tehtävässään.

• Uudistuksen onnistuminen edellyttää osaavaa 

henkilöstöä. Henkilöstöstä huolehtiminen on 

avainasemassa. 

• TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntiin 

liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä.

• Uudistuksen yhteydessä toteutetaan 

muutosohjelma, jonka avulla tuetaan henkilöstöä 

muutokseen valmistautumisessa ja uudistuksen 

toimeenpanossa.

• Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

Henkilöstön osaaminen on korvaamatonta
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• Kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä 

hyvinvointialueiden kanssa. Tällä tavoin 

työhakijat, jotka tarvitsevat esimerkiksi 

työkyvyn tukea, sitä myös saavat.

• Kunnat tuottavat yrityspalveluita 

yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja 

yritystukijärjestelmien kanssa.

• Valtiolla säilyy kokonaisvastuu 

työllisyydenhoidosta.

Palvelut toteutetaan yhteistyössä
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HE:n keskeiset sisällöt
Hallitusneuvos Jan Hjelt 



Kuntien järjestämisvastuu



• Palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle 

yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 

20 000 henkilöä.

• Yhteistoiminta-alueiden muodostamisessa on lisäksi otettava huomioon 
maantieteellinen yhteys, työssäkäynnin toimivuus, kielellisten oikeuksien toteutuminen 

ja riittävät resurssit.

• Tietyin edellytyksin valtioneuvostolta voi hakea järjestämisvastuun 

poikkeuslupaa.

• Perälautasääntely = Viimesijassa valtioneuvosto päättää.

• Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Järjestämisvastuu
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• Viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa käyttää 

kuntalain mukaan järjestämisvastuussa oleva 

taho eli yhteistoiminnassa järjestetyissä 

palveluissa vastuukunta tai kuntayhtymä. 

Esityksen mukaan tästä voidaan sopia myös 

toisin eli toimivaltaa voidaan yksittäisissä 

tehtävissä antaa yhteistoimintasopimuksen 

jäsenkunnalle kuntalain säännöksistä 

poiketen.

• Työllisyysalue voi sopia viranomaiselle 

kuuluvan toimivallan siirtämisestä toiselle 

työllisyysalueelle.

Palvelujen tuottaminen työllisyysalueen sisällä
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Rahoitus



• Kunnat osallistuvat työttömyysetuuden 

perusosan suuruisen osan rahoitukseen 

nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. 

Rahoitusvastuu laajenee koskemaan 

myös ansio- ja peruspäivärahaa.

• Työttömien palveluihin aktivointi ei 

siirrä etuuden rahoitusvastuuta valtiolle.

• Rahoitusvastuun kasvu kompensoidaan 

kuntakohtaisesti peruspalvelujen 

valtionosuuden lisäyksellä.

Kunnan rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista 
laajennetaan ja varhennetaan
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• Kunnille siirtyvät TE-palvelut muodostavat uuden valtionosuustehtävän, 

johon osoitetaan 100 prosentin valtionosuus.

• Kunnille siirtyvien työvoimapalveluiden kustannuksia vastaava 

valtionosuusrahoitus kohdennetaan työikäisen väestön (50 %) ja 

työttömien määrän (50 %) perusteella.

• Kotoutumiskoulutuksen (muiden kuin pakolaisten) rahoitus n. 30 milj. € 

kohdennetaan vieraskielisyyskriteerin kautta.

• Kuntakohtaisten vaikutusten lieventämiseksi malliin sisältyy kahden 

vuoden siirtymäaika. 

Kunnille siirtyvien TE-palveluiden rahoitus
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Palvelut



• Kunnille ja alueille siirtyy pääosa 

nykyisin TE-toimiston vastuulla 

olevista henkilöasiakas-, työnantaja-

ja yrityspalveluista.

• Kunnille siirtyy ELY-keskuksista 

TE-palvelujen hankinnat.

• Valtiolla eräät keskitetyt palvelut 

(KEHA-keskuksessa):

• valtakunnalliset 

tietojärjestelmäpalvelut

• tiedolla johtaminen

• eräät muut valtakunnalliset palvelut 

Palvelut
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• Osana uudistusta uudistetaan myös 

laki työllistymistä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta. 

• Lisäksi samaan aikaan esitetään 

tulevan voimaan Kotoutumisen 

edistämisestä esitetyn lain 

kokonaisuudistus, jolla on 

yhtymäkohtia TE-palvelujen 

uudistukseen.

• Työnhakijoina olevien kotoutuja-

asiakkaiden palvelut järjestetään 

osana työvoimapalveluita.



Valtion rooli ja tehtävät  



• Valtio vastaa työvoimapalvelujärjestelmästä 
ja sen toimivuudesta valtakunnan tasolla.

• Yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat työ- ja 
elinkeinoministeriölle. 

• KEHA-keskuksen roolia vahvistetaan 
valtakunnallisen työllisyydenhoidon 
palvelujärjestelmän ohjauksen toimeenpanossa. 

• Valtioneuvosto vahvistaa hallituskausittain 
työllisyyden edistämisen valtakunnalliset 
tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja 
arvioidaan vuosittain. 

Valtiolla ohjausrooli
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• Työntekijän oleskelulupatehtävät siirretään 

kokonaisuudessaan Maahanmuuttoviraston 

tehtäväksi.

• Työvoimaviranomaisten laillisuusvalvonta 

aluehallintoviraston tehtäväksi.

Maahanmuuttovirasto ja aluehallintovirasto
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Tietojärjestelmät



• Kunnille ja alueille tulee käyttövelvoite valtion 

asiakastietojärjestelmään, jotta 

• asiakastietojen kirjauskäytännöt pysyvät yhtenäisinä

• asiakastietojen käsittelyyn liittyviä tietoturva- ja -suojariskejä voidaan 

vähentää

• hillitään tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitokustannuksia

• Asiakkaiden palvelualustana käytetään Työmarkkinatoria.

Kunnille ja alueille käyttövelvoite
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Toimeenpano



• Uudistuksen tueksi toteutetaan muutosohjelma, jonka keskiössä on henkilöstön 

tukeminen muutokseen valmistautumisessa ja uudistuksen toimeenpanossa.

• Ohjelman valmistelua käynnistellään parhaillaan ja se laaditaan kuntien ja valtion 

yhteistyössä.

• Ohjelmassa määritellään, miten toimeenpanon valtiollinen ohjaus ja tuki organisoidaan ja 

miten valmistelua koordinoidaan aihepiireittäin sekä valtion ja kuntien yhteistyössä.

• Kuvataan muutoksen toteutuksen menettelytavat – esimerkiksi liikkeenluovutus, 

henkilöstön muutosvalmennus jne. – ja toteutusaikataulu.

• Tarkoitus hyödyntää jo hyviksi havaittuja käytäntöjä ja oppeja, joita on kertynyt 

työllisyyden kuntakokeiluista ja työkykyohjelmasta.

Muutosohjelma ja toimeenpano
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TE-palvelut 2024 -uudistuksen aikataulu
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HE lausuntokierrokselle

toukokuu 2022

Lait vahvistetaan

maaliskuun 2023 

loppuun 

mennessä

Valtion yt-prosessi:

Virastokohtaiset neuvottelut

marraskuu 2023/tammikuu 2024 –

lokakuu 2024

HE eduskunnalle

lokakuu 2022

Kuntien sopimukset

ja poikkeusluvat

31.10.2023

Järjestämisvastuu siirtyy

1.1.2025  

SUUNNITELMA

Valtion yt-prosessi:

Valtakunnallinen neuvottelu

elokuu 2023

Mahdollinen VN 

perälaudan käyttö

Lokakuu 2022:

• Valtakunnallinen 

toimeenpanon tukirakenne

• Muutosvalmennuksen

työryhmä nimetään, aloittaa 

valmennuksen suunnittelun

Muutosvalmennus 

käynnistyy

huhtikuu 2023

Kuntien palvelujen suunnittelu ja hankinnat

yhteistyössä ELYjen kanssa

Tammikuu 2024/elokuu 2024



Kiitos

tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus

#TEpalvelut2024

Twitter: @TEpalvelut2024


