
Tulevaisuuden työllisyyspalvelut
Kuntamarkkinat 16.9.2021



Puoliväliriihen kirjaukset

• Kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista 
laajennetaan sekä työttömyysturvan ja työttömän palveluun 
aktivoinnin välinen kytkös poistetaan.

• Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia 
kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että 
uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.
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Työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut 
osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä 2024. 

Elinvoimainen, korkean työllisyyden ja osaamisen Suomi 
rakennetaan tulevaisuuden kunnissa asiakkaat keskiössä.

Jotta työ ja osaaja kohtaavat
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Valtion TE-palvelut (TE-toimistot ja Elyt)

• Työnvälitys (henkilöasiakas- ja työnantajalähtöisesti) 
• Ammatinvalinta- ja uraohjaus
• Henkilöasiakkaan palveluprosessi (määräaikaishaastattelut, palvelutarvearviot, 

asiakassuunnitelmien laatiminen, palveluohjaus)
• Työllistymistä edistävien palveluiden tarjoaminen ja rahoitus (palkkatuki, 

starttiraha) 
• Työpaikkailmoituspalvelut 
• EURES ja työluvat   
• TE-tehtäviin liittyvät työttömyysturvatehtävät
• Työnantajan muutosturva, palkkaturva
• Koulutusten ja valmennusten hankinta
• Kotoutumisen edistäminen 
• Yritysten kehittämispalvelut
• Toimialapalvelut ja rakennemuutostehtävät 

TE-toimistot ja Elyt
n. 200-220 me
Työllisyysmäärärahat 
(pl palkkatuki)
n. 180 me (2019)
Palkkatuki, 
oppisopimus ja 
starttiraha (TEMja STM)
n. 280 me (2019)

Kuntien työllisyyden edistämisen ja 
yritysten palvelut

• Lakisääteiset työllisyys- ja yrityspalvelut
• Yleisen toimialan mukaiset työllisyys–´, 

osaamis- ja elinkeinopalvelut 
• Työllistymistä edistävät KOTO-palvelut
• Työllisyyden, osaamisen ja elinvoiman 

edistämisen muut yleiset tehtävät 

Keskitetyt valtion palvelut
Rakennemuutosten tuen ja keskittämisen 

skaalaedun palvelukokonaisuudet (mm. TE-Digi)  

Hyvinvointialueiden SOTE
Työllistymistä edistävät sote-palvelut

NYKYTILA, 2020 2024 >

Kuntien työllisyyden edistäminen

• Lakisääteiset työllisyyspalvelut 
• TYP, Kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen, työmarkkinatuen 

kuntaosuus, työttömien terveystarkastukset, työpajatoiminta
• Yleisen toimialan mukaiset työllisyyspalvelut 

• Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (mm. Ohjaamot, maahanmuuttajien 
työllistymispalvelut)

• Osaavan työvoiman houkuttelu ja saatavuuden 
edistäminen (mm. TalentBoost)

• Työllistymistä edistävät kuntien palvelut  
• Kuntien ostopalvelut, palkkatuen 

kuntalisät, kesätyöllistäminen, projektit, 
järjestöjen avustaminen… 

• Yrityspalvelut sekä elinkeinojen ja osaamisen kehittäminen

Työllisyyden ja 
elinvoiman 
edistäminen
n. 400 - 600 me
TMT- kuntaosuus
n. 420 me



Ministerityöryhmän linjauksia 30.8.2021
• Ministerityöryhmä linjasi, että palvelut siirretään kunnalle tai useammasta 

kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan tulee olla 
vähintään 20 000 henkilöä.

• Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen on muodostettava 
yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa.

• Yhteistoiminta-alueiden tulee olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta 
toimivia alueita ja niiden tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa. 

• Kunnat voivat itse päättää yhteistoiminnan muodosta kuntalaissa säädetyn 
mukaisesti ja alueesta, jolla yhteistoiminta toteutetaan, kuitenkin edellä esitetyt 
kriteerit huomioiden. 

• Kuntien yhteistoiminnan toteutumisen varmistamiseksi lainsäädäntöön liitetään 
perälautasäännös. Siinä säädetään määräajasta, johon mennessä kuntien tulee 
päättää yhteistoiminnasta. 
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Ministerityöryhmän puheenjohtaja, 
työministeri Tuula Haatainen

”TE-palvelujen siirto kunnille on 
mittaluokaltaan suuri ja historiallinen 
uudistus, jonka tavoitteena on 
työllisyyden vahvistaminen yhä 
paremmin kohdennetuilla ja paikallisten 
työmarkkinoiden tarpeisiin sopivilla 
palveluilla. TE-palvelujen siirto kunnille 
tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun 
työllisyyspalvelut, kunnan 
koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut 
ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat 
palvelut nopeamman työllistymisen 
tavoitetta.”
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos!

#työllisyystiistai
#työllisyyskokeilut

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/

