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Elinvoimaiset työllisyyspalvelut Pohjois-Pohjanmaalla 

8.12.2022 klo 13.00 – 15.00, Teams (nauhoitus)
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Elinvoimaiset työllisyyspalvelut Pohjois-Pohjanmaalla

Aika: 8.12.2022 klo 13.00 – 15.00
Teams –yhteys

o Avaus
- maakuntajohtaja Pauli Harju

o Kuntaekosysteemi pähkinänkuoressa
- kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Kuntaliitto

o TE-palvelut 2024 –uudistukseen liittyvän Muutosvalmennuksen suunnittelun tilannekatsaus
- muutoskoordinaattori Selina Sassila, Kuntaliitto

o TE-palvelut 2024 -uudistuksen vaikutukset kuntien kotoutumisen edistämisen palveluihin
- maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

o Elinkeinoyhtiön odotukset TE-palvelut 2024 –uudistukselta
- toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara, Pudasjärven Kehitys Oy

o Työllisyydenhoidon toteutuksia kuntalähtöisesti
o Henkilö- ja yritysasiakaspalvelu kuntakohtaisesti toteutettuna

- työllisyyskokeilun päällikkö Mervi Mäkihonka
o Henkilöasiakkaan palvelu Oulussa – uusi asiakkuus

- palvelupäällikkö Kirsi Anttila Oulun seudun kuntakokeilu

TERVETULOA!
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Hankkeen keskeiset tavoitteet

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle 1.1.2025. 

Hankkeen tavoitteena on 

- tarjota Pohjois-Pohjanmaan kunnille tietoa uudistuksen vaikutuksista 

- tukea uudistuksen organisointia, valmistautumista sekä tarjota tukea muodostettavien työllisyysalueiden 

strategiatyöhön ja palveluprosessien kehittämiseen

Hankkeesta

- AKKE -rahoitus

- budjetti: n. 500 000 €

- toteutusaika: toukokuu 2022 – 31.12.2024

- tiedotus: www.pohjois-pohjanmaa.fi // Twitter: @ppliitto 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pohjois-pohjanmaa.fi%2F&data=05%7C01%7Cjouni.korhonen%40pohjois-pohjanmaa.fi%7C40254adb164147008a0f08daac4a063f%7Cb53a6041ef8d49bd8e1516394771f704%7C0%7C0%7C638011731169173956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cTRjhZLICAQLtETSyn%2BTGZ%2FBRU7Mp9LzATVZDWOw1FQ%3D&reserved=0
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Hankkeessa laaditaan 

- kuntakohtainen nykytilanteen kartoitus mm. työllisyyden hoitamiseen ja yrityspalveluiden 

käytetystä rahoituksesta 

- kartoitus palveluista ja henkilöstöstä - huomioiden hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö

- vaihtoehtoiset tarkastelut/skenaariot Pohjois-Pohjanmaan järjestämisvastuun vaihtoehdoista 

ml. tulevaisuustarkastelu eri vaihtoehtojen tulevaisuuden kehityksestä (huomioiden mm. 

väestö- ja työvoiman määrän kehitys)

- kotoutumisen palvelu- ja rakenneuudistuksen tarkastelu skenaariomallinnuksin

---
- tuotetaan kuntien budjetointia tukevia talousanalyysejä TE2024-uudistuksen vaikutuksista

- järjestetään kuntajohdoille muuta informaatiota, tilaisuuksia ja tukea uudistukseen

valmistautumiseksi

- tehdään kiinteää yhteistyötä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa
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- nimetty asiantuntijaryhmä, jossa edustajia ensisijaisesti seutukunnittain, työllisyyskokeiluista, ELY-keskuksesta, 
TE-toimistosta ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta

- nimetty ohjausryhmä
---
Palveluhankinta kuntien työllisyydenhoidon toteutuksista ja resurssoinneista sekä työllisyysalueiden 
muodostamiseen liittyvistä selvityksistä ja skenaariomallinnuksista kuntien valmistautumisen tueksi. 
Palveluntuottaja on Mikko Kesä Oy.
---
- kuntatapaamiset TE2024 –uudistukseen liittyen ym
- kahden selvityshenkilön rekrytointivalmistelut, aloitus kevät 2023
- …



Kiitos!

Jouni Korhonen
+358 40 685 4038
jouni.korhonen@pohjois-pohjanmaa.fi
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