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TE-palveluiden uudistamisen aikataulu (lähde TEM)
2021 4/2021 2022 2023 2024

Kuntakokeilut EK Kuntakokeilut käynnissä

TE-palveluiden siirto 
paikallistasolle

Työryhmävaihe I: 
Kannustinjärjestelmä HE valmistelu EK

Pohjoismainen 
työvoimapalvelu HE-valmistelu EK Uudistus voimaan 

vaiheistetusti

Palkkatukiuudistus HE-valmistelu EK Uudistus voimaan

Välittäjä oy Selvitysmies HE-valmistelu EK Uudistus voimaan

Jatkuvan oppimisen ja 
työllisyyden 
palvelukeskus

HE-valmistelu EK Uudistus voimaan

TE-Digi Valmistelu Uudistus voimaan vaiheittain

Uudistus
voimaan
vaiheistetusti

EK

”Työvoimapalvelut 2024”
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Kolme aaltoa pysyvään 
palvelurakenteeseen(Lähde:TEM)

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



Lisähuomioita

• TE-palveluiden siirto kuntiin vuoden 2024 aikana tulee mullistamaan suomalaisen 
työllisyydenhoidon mallin.

• Uudistuksen seurauksena kunnilla on jatkossa omaa ekosysteemiään hyödyntäen 
mahdollisuus kokonaan uudella tavalla edistää työllisyyttä ja sitä kautta kuntien 
elinvoimaa sekä kuntalaisten hyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä.

• Palvelurakenneuudistuksella on vaikutuksia kuntien toiminnan lisäksi TE-toimiston 
henkilöstöön, jotka tulevat siirtymään kuntien palvelukseen) sekä Elyjen ja KEHA-
keskuksen toimintaan.

• Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnistetty samaan aikaan myös TEM2024-
hanke, jonka tarkoituksena on uudistaa ministeriön roolia ja sen hallinnonalaisia 
tehtäviä.
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Siirron valmistelun periaatteet
Linjattu valtioneuvostossa 1.9. 2021



Työllisyyden hoidon vastuun siirron 
valmistelun periaatteista 1/2 (1.9 2021)
• Palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle 

yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä
• Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen olisi 

muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa. 
• Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta 

toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien tulisi olla 
maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa.

• Yhteistoimintaan velvoitetut kunnat voisivat itse päättää yhteistoiminnan 
muodosta kuntalaissa säädetyn mukaisesti, eli perustavatko ne esimerkiksi 
kuntayhtymän. Kunnat voisivat itse päättää myös alueesta, jolla yhteistoiminta 
toteutetaan, kuitenkin edellä esitetyt kriteerit huomioiden.

7



Työllisyyden hoidon vastuun siirron 
valmistelun periaatteista 2/2
• Kuntien yhteistoiminnan toteutumisen varmistamiseksi lainsäädäntöön liitettäisiin 

niin sanottu perälautasäännös. Siinä säädettäisiin määräajasta, johon mennessä 
kuntien tulisi päättää yhteistoiminnasta. Jos päätöstä ei olisi tehty, asiasta 
päättäisi valtioneuvosto.

• Uudistus aiheuttaa aluehallintoon muutoksia. Siltä osin kuin TE-toimistojen 
palvelut eivät siirry kunnille, ne siirtyvät ELY-keskuksille tai ELY-keskusten sekä 
TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). Siirtyvistä 
palveluista linjataan tarkemmin myöhemmin syksyllä.

• TE-palveluihin on tulossa lisää resursseja vuoden 2022 aikana
• TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 

syyskuussa 2022.
• 1.3.2021 käynnistyneille työllisyyden kuntakokeiluille säädetään jatko siihen asti, 

kunnes TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle. 
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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



Kuntaliiton muutostukihanke
Tukea kunnille muutoksessa



Muutostukihanke(Kuntaliitto)

• Muutostukihankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työllisyyspalveluista 
jatkossa vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Kunnissa kohderyhminä ovat johtavat 
viranhaltijat, luottamushenkilöt, työllisyysvastaavat ja työntekijät.

• Muutostukihankkeen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä ja seurata toimeenpanon 
etenemisestä työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevien kuntien (118 kuntaa) 
sekä kokeilun ulkopuolella olevien kuntien kanssa.

• On tärkeää varmistaa, että myös kokeilun ulkopuolella olevat kunnat saavat tietoa ja 
voivat valmistautua muutokseen

• Hankkeessa huomioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisestä ja yhdyspintatehtävistä vastaava johto, esimiehet ja työntekijät

• Perusteilla olevan työllisyyden ja osaamisen palvelukeskuksen rooli ja tehtävät linkittyvät myös 
läheisesti  palvelurakenneuudistukseen. 
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Muutostukihankkeen tavoitteet ja 
tehtävät
• Kuntien muutostukihankkeen tehtävänä on tukea kuntia, jotta kunnat 

vakiinnuttavat paikkansa työllisyyden, kuntien elinvoiman ja kuntalaisten 
hyvinvoinnin turvaajina. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen 
työllisyydenhoidon mallin rakentamisessa.

• Muutostukihanke etenee järjestämisvastuun siirron valmistelun rinnalla.
• Hankkeen aikana vakiinnutetaan kuntien rooli ja toimijaverkostot kuntien 

kumppanina työllisyyden edistämisessä sekä selkiytetään työllisyydenhoidon 
merkitystä ja eri toimijoiden rooleja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla.
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Kuntaliiton roolista

• Kuntaliitto tukee kuntia muutoksessa ohjeilla, neuvoilla, hyvien käytäntöjen 
keräämisellä ja jakamisella, hyödyllisillä ja kattavilla verkostoilla, viestinnällä, 
oppailla ja erilaisilla tilastoilla.

• Muutosprosessissa on tärkeää kartoittaa lähtötilanne ja siihen vaikuttavat tekijät 
sekä tunnistaa ja määritellä Kuntaliiton rooli kuntien tukena muutoksen eri 
vaiheissa.

• Muutostilanteessa korostuu erityisesti viestinnän rooli ja merkitys.
• Muutostilanteessa ei tavanomainen viestintä riitä, sillä tiedontarve on valtava ja se 

on jatkuvaa. Kunnille tulee tarjota kaikki mahdollinen ja ajantasainen tieto 
muutoksen etenemisestä.
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Mistä tässä kaikessa on siis 
kysymys?
Luodaan uusi työllisyyden hoidon malli kaikkialle, mutta 
alueiden itsensä näköinen. Esimerkkejä:
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Dynaaminen pienhankinta
ASIAKAS
• Asiakkaan palvelutarve keskiössä
• Asiakaskohtaiset, räätälöidyt, tuotteistetut palvelut ja yksittäiset tilaukset
• Asiakas valitsee itselleen palveluntuottajan 

PALVELUTUOTTAJA
• Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat pääsevät mukaan tarjoamaan 

palveluita
• Mahdollisuuksia suurille ja pienille toimijoille
• Brändääminen, tuotteistaminen, palveluesitteen tärkeys

OMAVALMENTAJA
• Palveluvalikoiman monipuolistuminen
• Mahdollisuus vastata palvelutarpeeseen
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Lopputiivistys

• Paljon uutta lainsäädäntöä ja omaksuttavaa (PoMa, jatkuvan oppimisen ja 
työllisyyden palvelukeskus, te-digi, rekrytuki yms.)

• Uuden omaksumista  pois vanhoista rakenteista ja toimintatavoista uuteen
• Yhdessä tekemistä  uudistus ei onnistu yksin, tarvitaan samaan maaliin 

pelaamista
• Ekosysteemien rakentamista  kunkin alueen omista lähtökohdista ja 

vahvuuksista lähtevä
• Asiakas keskiössä, ei hallinto tai organisaatiot
• Saadaan toimivat palvelut, mutta se ei yksin riitä. Yrityspalvelut aivan keskeisiä ja 

niitä tulee kehittää yhtä aikaa, rinnan ja poikkihallinnollisesti työllisyyspalvelujen 
kanssa  elinvoimapalveluiksi

• https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/tyollisyys/tyollisyyskokeilut
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Jari Lindström
050- 443 1174
jari.lindstrom@kuntaliitto.fi
@JariLindstrm2

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot


Kysyttävää?
Kommentteja?
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