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klo 10:00  Kokeilukatsaus: Kaustisen seutukunta osana Kokkolan seudun kuntakokeilua 

Kehittämisjohtaja Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta

Työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen, Kaustisen seutukunta

Projektikoordinaattori Jari Lindström, Kuntaliitto

klo 10:30  Kehysriihen työllisyyslinjaukset

Osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, Työ- ja elinkeinoministeriö

klo 11:00  Työvoimapalveluiden alueelliseen siirtoon liittyvä rahoitusuudistus

Finanssineuvos Jukka Mattila, Valtionvarainministeriö

klo 11:20  Kommenttipuheenvuoro

Erityisasiantuntija Olli Riikonen, Kuntaliitto

klo 11:30  VIP-vieraana työministeri Tuula Haatainen, Työ- ja elinkeinoministeriö

- haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento

klo 12:00  Lähetys päättyy

Ohjelma



Kaustisen seutukunta
työllisyyden kuntakokeilussa



▪ 5 kuntaa
▪ Asukkaita n. 12 000 

▪ Yrityksiä n. 1 500 kpl
▪ Työpaikkoja n. 4 500 kpl

▪ Työvoima n. 5 400 hlöä 
▪ Työttömyysaste n. 8,7%

Kaustisen seutukunta



Seutukunta ja palvelut

Elämme yhteistyöstä, 
kasvamme ideoista 

ja vahvistumme muutoksista 



▪ Tehtävät
▪ Aluekehittäminen
▪ Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen
▪ Kuntien yhteistoiminnan edistäminen
▪ Seudun edunvalvonta

▪ Toiminta-alue
▪ Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli
▪ Hanketoimintaa koko maakunnan alueella ja ajoittain myös ylimaakunnallisia 

hankkeita 

▪ Hallinnollinen toimintamalli
▪ Kuntalain mukainen kuntien yhteistoimintaelin = Lestijärven kunnan lautakunta
▪ Toiminut vuodesta 1995 alkaen

Kaustisen seutukunta 
Päätehtävät, toiminta-alue ja hallintomalli



Lisäksi mm. Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Perhon kunta, ProAgria, Toholammin

Kehitys Oy, Kaustisen kehitys Oy, KOSEK Oy, Sievin Teollisuuspuisto ja Pietarsaaren seudun

kehittämisyhtiö Concordia Oy sekä monia hankekohtaisia yhteistyötahoja ja palveluntuottajia

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Keski-Suomen ELY-keskukset

Yhteistyökumppanit ja verkostot



▪ Bio- ja kiertotalous
▪ Uusiutuva energia
▪ Suurhankkeet
▪ Digitalisaatio ja 

tietoliikenneyhteydet
▪ Osaava työvoima

▪ Toimialojen kasvu ja 
uudistuminen

▪ Työpaikat ja yrittäjyys
▪ Veto- ja pitovoima
▪ Toimivat palvelut

TYÖKALUPAKKITAVOITE

Tavoitteet, menestystekijät ja työkalut 

MENESTYSTEKIJÄT

▪ Henkilöstön osaaminen
▪ Omat palvelut
▪ Omat hankkeet
▪ Kuntayhteistyö
▪ Kumppanit
▪ Verkostot
▪ Rahoittajat
▪ Hankkeiden 

rahoittaminen



Kokkolan seudun kuntakokeilu

Kokeilun johtamisesta ja kokonaiskoordinoinnista vastaa Kokkolan kaupunki.

Kaustisen 

seutukunta
(Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, 

Toholampi, Veteli)

Kokkola Kannus Perho

Laskennallinen resursointi

Kokkolan seudun 

kuntakokeilu

Kaustisen 

seutukunta

TE-resurssi 14,2 htv 2 htv

Kuntaresurssi 13,2 htv 1 htv

Kokeiluun siirtyneet asiakkaat 8.3.2021

Kokkolan seudun kuntakokeilu 2732

Kokkola 2080

Kaustisen seutukunta 375

Kannus 185

Perho 92

Sopimukseen kirjattu, että Kaustisen seutukunnan työnjohdon alla 
on 1 henkilötyövuosi TE-taustaista resurssia.



Kuntakokeilu Kaustisen seutukunnassa

▪ Kaustisen seutukunta –organisaatio on kuntalain 51 §:n mukainen kuntien yhteinen toimielin, jonka toiminta 
perustuu kuntien väliseen yhteistyösopimukseen.

▪ Juridisesti Kaustisen seutukunta toimii Lestijärven kunnan hallinto-organisaatiossa itsenäisenä lautakuntana. 

Yhteistoiminta mahdollistaa pienten 
kuntien mukanaolon ja riittävät resurssit

✓ Kaustisen seutukunta hoitaa kokeilussa 
jäsenkuntiensa puolesta lain edellyttämät 
viranomaistehtävät ja käytännön 
toteutuksen.

✓ Seutuorganisaatioon palkattu 
työllisyyskoordinaattori toimii kokeilussa 
seutukunnan kuntien yhteisenä resurssina 
(URA-käyttäjä). 



Maakunnallinen sopimus (Pääsopimus)
▪ Ikkuna kokeiluun ja tehtävänjakoon

▪ Sopimusosapuolet: ELY-keskus, TE-palvelut, KEHA-keskus ja Kokkolan kokeilualue/kunnat

Kuntasopimus (Kokkolan seudun kuntakokeilualue)
▪ Maakunnan kuntien välinen yhteistyömalli/yhteistyösopimus

▪ Sopimus kokeilun vastuista ja viranomaistehtävien hoitamisesta

▪ Sopimus henkilöstöresurssien ja kustannusten jakautumisesta kokeilualueen kunnille

▪ Sopimus erityisrooleista kokeilussa

▪ Kaustisen seutukunta: Digitalisaation hyödyntämisen kehittämistehtävä

▪ Sopimusosapuolet: kaikki Kokkolan kokeilualueen kunnat

Sopimus Kaustisen seutukunnan ja seutukunnan kuntien välillä tehtävien 
hoitamisesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa

▪ Sopimusosapuolet: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli

▪ Sopimus kuntien kokeiluun liittyvien tehtävien hoitamisesta kuntien yhteistyöelimen Kaustisen 
seutukunnan kautta

Kuntakokeilun sopimukset



Kuntien välinen yhteistoimintasopimus (ns. seutusopimus) taustalla

▪ Lestijärven kunta toimii kuntien yhteistoiminnassa kuntalain 51§:n mukaisena vastuukuntana. 

▪ Kuntien yhteinen toimielin on Kaustisen seutukunta, joka toimii Lestijärven kunnan hallinto-
organisaatiossa itsenäisenä lautakuntana

Kuntakokeilusta laadittu yhteistoimintasopimusta täydentävä, erillinen sopimus

= Sopimus Kaustisen seutukunnan ja seutukunnan kuntien välillä tehtävien hoitamisesta työllisyyden 
edistämisen kuntakokeilussa

▪ Kuntien kokeiluun liittyvien tehtävien hoitaminen kuntien yhteistyöelimen Kaustisen seutukunnan 
kautta

▪ Virkasuhteen perustaminen (edellytetään JTYPL 13 luvun 5 §:ssä) seutukuntaorganisaatioon 
Lestijärven kuntaan seutukunnan hallinto-organisaatioon

▪ Kustannusten jakaminen seutukunnan jäsenkuntien kesken 

▪ Kokeilun toteuttamisen edellyttämät toimitilat

Sopimuksen käsittelyprosessi 2021-2021

▪ Johtoryhmästä (kunnanjohtajat) seutuvaltuuston, josta kuntiin 

▪ Hallintosäännön muutokset Lestijärven kunnassa

Sopimukset Kaustisen seutukunnassa



Sopimukset Kaustisen seutukunnassa



✓ koordinoi ja kehittää Kaustisen seutukunnan 
jäsenkuntien työllisyyspalveluja

✓ vastaa seutukunnan jäsenkuntien tehtävien 
hoitamisesta työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilussa osana Kokkolan seudun 
kokeilualuetta

✓ toimii seutukunnan jäsenkuntien 
työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä

✓ tarjoaa ohjaus-, neuvonta- ja rekrytointipalvelua 
alueen yrityksille ja työnantajille

✓ tarjoaa ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalvelua 
alueen työnhakijoille ja opiskelumahdollisuuksia tai 
uravaihtoehtoja miettiville

Kaustisen seutukunnan työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut osana aluekehitystä ja yrityspalveluita



• Työllisyyspalveluita on vuosien mittaan 
jatkuvasti vähennetty ja keskitetty enenevissä 
määrin maakuntakeskukseen, harvaan asutun 
maaseudun palvelujen saavutettavuus on 
kärsinyt.

• Kokeilun myötä kehitetään toimintamalleja 
kuntien yhteistyössä tilanteeseen jossa 
työllisyydenhoito on kuntien lakisääteinen 
tehtävä.

• Tehtävä tukee kuntien muuta toimintaa 
(elinkeinojen kehittäminen, hyvinvoinnin 
edistäminen ym.)

• Mahdollisuus kehittää ja parantaa palveluita 
maaseutumaisen toimintaympäristöön sopivalla 
tavalla.

• Aluetuntemuksen hyödyntäminen ja paikalliset 
palvelut = nopeampi työllistyminen, lyhyemmät 
työttömyysjaksot.

• Saadaan kokeilusta tietoa, vertaistukea ja 
verkostoja muilta mukana olevilta 
maaseutukunnilta.

▪ Työllisyysasteen nostaminen: kohderyhmän työllistymispolkujen 

tehostuminen ja työttömyysjaksojen lyhentyminen.

▪ Työvoiman kysynnän lisääminen piilotyöpaikkojen esiin 

nostamisella ja rekrytointiprosessien tuella.

▪ Osaavan työvoiman turvaaminen ja työvoiman tarjonnan 

lisääminen seudun työnantajille.

▪ Työllisyyspalveluiden vastaaminen paremmin alueen olosuhteisiin 

ja tarpeisiin.

▪ Palveluiden tasavertaisen saavutettavuuden parantaminen 

hajautetulla toimintamallilla, erityisesti maaseudulla harvaan 

asutulla seudulla julkisten palvelujen keskittyessä 

keskuskaupunkeihin.

▪ Kuntien ja valtion palveluiden yhteensovittamisen tehostaminen.

▪ Kuntien sote-, työllisyys- ja elinkeinopalveluiden sekä niihin 

liittyvien verkostojen paremmin koordinoitu, resurssitehokkaampi 

ja tuloksellisempi toiminta maaseudulla.

▪ Valmistautuminen kuntien työllisyysroolin kasvuun ja 

palvelutehtäviin erityisesti pienten kuntien ja kuntien 

yhteistoiminnan näkökulmista.

▪ Hajautetun toimintamallien ja palveluprosessien kehittäminen: 

digitalisaation, verkostojen ja yhteistyökumppaneiden, kuntien 

toimitilojen ja muiden resurssien hyödyntäminen.

▪ Sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittäminen.

Syitä kokeiluun hakeutumiselle

Tavoitteet

Miksi haettiin ja mitä tavoitellaan?



Käytännön toteutus

▪ Tuomme palvelut mahdollisuuksien 
mukaan asiakkaan kotikuntaan.
→ Kunnat tarjoavat tarvittavat tilat 

kokeilun käyttöön.

▪ Kasvokkain tapahtuva asiakastyö = 
tunnetaan asiakas. 

▪ Otetaan useammin yhteyttä asiakkaaseen.

▪ Hyödynnetään etä- ja digipalveluita 
asiakaspalvelussa.
→ tehokkaampi moniammatillinen 

yhteistyö
→ laajempi palveluvalikoima asiakkaan 

saataville

▪ Kehitetään palveluita asiakkaiden tarpeita 
kuunnellen.

▪ Lisätty toimijoiden välistä yhteistyötä ja
luodaan yhdessä konkreettisia 
toimintatapoja & yhteistyön malleja.

- Työllisyyskoordinaatioryhmä jossa 
mukana monialainen toimijajoukko

- Kase Dream Team
- Verkostovartit
- Työparimalli

▪ Kuntakokeilua tukeva OKM erityisavustus
- Asiakasohjauskoulutus
- Työelämän rinnallakulkija

Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Kaustisen seutukunnalla kokeilussa erityisrooli 
toimia digitalisaatiota hyödyntävien toiminta- ja 
palvelumallien kehittämisen kokeilu- ja 
pilotointialueena.



www.kaustisenseutu.fi

www.visitkaustisenseutu.fi

https://www.facebook.com/kaustisenseutu

https://www.instagram.com/kaustisenseutu

Linkedin/kaustisenseutukunta

http://www.kaustisenseutu.fi/
http://www.visitkaustisenseutu.fi/
https://www.facebook.com/kaustisenseutu
https://www.instagram.com/kaustisenseutu


klo 10:30  Kehysriihen työllisyyslinjaukset

Osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, 
Työ- ja elinkeinoministeriö

Ohjelma jatkuu…
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Hallituksen puoliväliriihen 

työllisyyspäätökset
Marja-Riitta Pihlman/TEM



Tärkeimmät päätökset työllisyydestä

21.6.202120 |

Välittäjä Oy

TE-palvelujen siirto kuntiin 

Työperäisen maahanmuuton edistäminen



• Palvelurakenne, joka edistää 

parhaalla mahdollisella tavalla 

työntekijöiden nopeaa työllistymistä 

ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen 

tuottavuutta, saatavuutta, 

vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

TE-palvelujen 

siirto kunnille



21.6.202122 |

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



TE-palveluiden uudistamisen aikataulu

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”



21.6.202124 |

• 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

”Työvoimapalvelut 2024”



21.6.202125 |

• 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



21.6.202126 |

Kunnan rahoitusvastuu työttömyysturvasta

Nykyinen malli

Työttömyys

alkaa

0 %

vastuu

300. päivä

50 %

vastuu

1000. päivä

70 %

vastuu

Kannustava malli

Työttömyys 

alkaa



• Parantaa kaikkein 

vaikeimmassa työmarkkina-

asemassa olevien 

osatyökykyisten työllistymistä

Välittäjä Oy



21.6.202128 |

• 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



21.6.202129 |

Työllistettävän 
työntekijän 
tunnistus

Ohjaus Työllistäminen Työkyvyn & osaamisen 
& työmarkkina-

valmiuksien vahvistuminen

Tuki edelleen
työllistymiseen

Välittäjä Oy

Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat

Asiakkaat



• Vahvistaa Suomen kasvua 

• Kohentaa julkista taloutta

• Turvaa osaajien saatavuuden

Työperäinen 

maahanmuutto



21.6.202131 |

• Kokonaislisäys on vähintään 50 000 muuttajaa

• Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä 

kolminkertaistuu

• Myös sijoittajien ja yrittäjien maahanmuuttoa 

edistetään

Tavoitteena vuoteen 2030 mennessä



21.6.202132 |

• 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



Muut hallituksen 

päätökset 

työllisyydestä



21.6.202134 |

• Työttömyysturvan kehittäminen

• Työkykyohjelman laajentaminen

• Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen 
ennaltaehkäisy sekä 

• Valtakunnallisen työnvälityksen tehostaminen

• Kotona lapsia hoitavien vanhempien työllisyyden edistäminen

• Jatkuvan oppimisen uudistus

• Oppisopimus 

Muut hallituksen päätökset työllisyydestä



Kiitokset!



klo 11:00  Työvoimapalveluiden alueelliseen siirtoon liittyvä 
rahoitusuudistus
Finanssineuvos Jukka Mattila, Valtionvarainministeriö

Kommenttipuheenvuoro
Erityisasiantuntija Olli Riikonen, Kuntaliitto

Ohjelma jatkuu…
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Työvoimapalveluiden 
alueelliseen siirtoon liittyvä 
rahoitusuudistus

Jukka Mattila, Finanssineuvos

VM/BO/RY

10.5.2021



Mistä työttömyyden hoidossa on kyse?

• ” Työllisyysasteen nousu on hallitusohjelmassa tulopohjan keskeisin 
yksittäinen elementti.” (Pääministeri Marinin hallitusohjelma)

• Taloustiede eli ns. fiskaalisen federalismin tutkimus (Oates 2008)

• Palveluiden keskittämisessä tiettyjä etuja (mm. skaalaedut)

• Palveluiden hajauttamisessa on toisenlaisia etuja (mm. paikallistuntemus)

• Keskeistä on, että päämiehen (valtion) ja agentin (kunta, TE-toimisto) kannustimet ovat 
yhteensopivat

38

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jstor.org/stable/41790447


Muutama sana kuntakokeiluista

39

https://www.utupub.fi/handle/10024/149487
https://twitter.com/yplehti/status/1362661494094233600
https://kuntalehti.fi/uutiset/tyottomyyden-sakkomaksut-rajussa-nousukierteessa/


Kansainvälisiä kokemuksia

• Mergele & Weber (2020)

• Pedersen ym. (2019) 

• Svarer & Rosholm (2010)

• Lundin ym. (2006)

• Kok ym. (2017)
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272719301756
https://www.vive.dk/da/udgivelser/refusionsomlaegning-paa-beskaeftigelsesomraadet-14570/
https://star.dk/media/1344/evaluering-af-de-oekonomiske-styringsmekanismer.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272705000642
https://link.springer.com/article/10.1007/s10645-017-9292-9


Puoliväliriihen linjauksista

41

https://vnk.fi/documents/10616/56906592/Hallituksen+linjaukset_29.4.2021.pdf/fe9617f8-a257-90ea-2ade-9d9afe5284da?t=1619718777847


Onnistumisen kriittiset edellytykset

1. Sillä, jolla on valta, on myös relevantti taloudellinen vastuu

✓ Kuntien rahoitusvastuuta laajennetaan nykyisestään, huomioiden 
kuitenkin kuntatalouden vakaus: vastuu nykyistä aiemmassa vaiheessa 
työttömyyttä

2. Taloudelliset kannustimet ohjaavat julkisen talouden kannalta 
järkevään suuntaan

✓ Edellyttää mm. työttömyysturvan rahoitusvastuun ja aktivoinnin välisen 
kytköksen purkamista: ns. Kela-sakkoa ei mahdollista välttää esim. 
aktivoimalla
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klo 11:30  VIP-vieraana työministeri Tuula Haatainen

Ohjelma jatkuu…
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15.6.  

21.9.  

2.11. 

14.12.

Seuraavat työllisyystiistai -lähetykset



www.kuntaliitto.fi

Kiitos!

erja.lindberg@kuntaliitto.fi
@ErjaLindberg
#työllisyystiistai

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

