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Miltä työllisyystilanne näyttää?
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231 100 työtöntä työnhakijaa

- 42 400 vähemmän kuin 10/2017

- 26 300 pitkäaikaistyötöntä vähemmän 

kuin 10/2017

103 800 avointa työpaikkaa
+ 14 300 enemmän kuin 10/2017

Lähde: TEM Työllisyyskatsaus lokakuu 2018
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Palveluprosessi / 

Velvoitteet laissa

Nykytila Kasvupalvelu-uudistus

Alueella on erillisiä 

palvelupisteitä 

työllistymistä edistävää 

monialaista 

yhteispalvelua varten

Kyllä – TE-toimistolla, sen 

toimialueeseen kuuluvilla kunnilla 

ja Kelalla oltava vähintään yksi 

yhteinen toimipiste kullakin 

monialaisen yhteispalvelun 

johtoryhmään kuuluvien kuntien 

muodostamalla alueella.

Kyllä – Maakunnalla velvollisuus järjestää 

alueelleen yhteistyössä Kelan kanssa riittävä 

määrä palvelupisteitä monialaisen yhteispalvelun 

tarjoamiseksi. 

Monialaiseen yhteispalveluun voi osallistua 

myös kunta sekä muita toimijoita. 

Työttömän tarve 

monialaiseen 

yhteispalveluun on 

arvioitava

Kyllä – velvollisuus arviointiin on 

TE-toimistolla, kunnalla ja Kelalla

Kyllä – velvollisuus arviointiin on maakunnalla 

tai palveluntuottajalla

Kela tai muu toimija voi pyytää työttömän 

palvelutarpeen arvioimista monialaisesti

Ajankohta, jolloin tarve 

työllistymistä edistävään 

monialaiseen 

yhteispalveluun 

arvioidaan

Kun:

1) alle 25-vuotias on ollut 

yhtäjaksoisesti työtön kuusi 

kuukautta;

2) 25 vuotta täyttänyt on ollut 

yhtäjaksoisesti  työtön 12 

kuukautta; tai

3) työtön on saanut 

työmarkkinatukea 300 päivää 

(mukaan ei lueta aikaa, jolta 

tmt:a maksettu työllistymistä 

edistävän palvelun ajalta)

Viimeistään, kun:

1) alle 25-vuotias on ollut yhdenjaksoisesti työtön 

kuusi kuukautta;

2) 25 vuotta täyttänyt on ollut yhdenjaksoisesti 

työtön 12 kuukautta; tai

3) työtön on saanut työmarkkinatukea 300 päivää 

(mukaan ei lueta aikaa, jolta tmt:a maksettu 

työllistymistä edistävän palvelun ajalta)
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Palveluprosessi / 

Velvoitteet laissa

Nykytila Kasvupalvelu-uudistus

Asiakkaan kanssa 

laaditaan monialainen 

työllistymissuunnitelma

Kyllä – TE-toimisto, kunta 

ja työtön laativat

Kyllä – maakunta tai palveluntuottaja ja työtön 

laativat.

Kela osallistuu

suunnitelman laatimiseen, 

jos työttömän palvelutarve 

edellyttää Kelan tarjoamia 

kuntoutuspalveluja

Kyllä Kyllä

Suunnitelmassa sovitaan 

asiakkaan tarvitsemista 

1) Työvoimapalveluista 

2) Sosiaalipalveluista

3) Terveyspalveluista

4) Kuntoutuspalveluista

Kyllä Kyllä – Suunnitelmassa sovitaan kasvupalveluista 

sekä tarvittaessa muista työnhakijan osaamista, 

työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä 

lisäävistä palveluista tai työkyvyn tai 

terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista.

Monialaiseen palvelukokonaisuuteen voi kuulua 

myös kunnan tai muun viranomaisen tai toimijan 

järjestämiä palveluja

Työttömän tarvitsemat 

palvelut on sovitettava 

yhteen monialaisena 

yhteistyönä. 

Kyllä – vastuu 

yhteensovittamisesta TE-

toimistolla, kunnalla ja 

Kelalla

Kyllä – vastuu palvelujen yhteensovittamisesta

maakunnalla yhteistyössä Kelan, muiden palvelujen

järjestäjien ja tuottajien kanssa
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TYP-toiminnan kehittäminen 
2019-2020
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VN-TEAS –tutkimushankkeet 2019-2020

Valtakunnallinen TYP-ohjausryhmä

Hyvien käytäntöjen siirtäminen 

Kehittämistarpeiden tunnistaminen



KIITOS!


