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klo 10:00  TE2024-uudistuksen toimeenpanon valmistelu                                
Johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, Työ- ja elinkeinoministeriö

klo 10:20   Ei-kokeilukunnatko takamatkalla?                                                  
Muutosjohtaja Johanna Ilmoni, Lappeenrannan kaupunki

klo 10.40    Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma - valtakunnallisen 
koordinaatiohankkeen tuloksia                                                 
Projektipäällikkö Anu Tirkkonen, Kuntaliitto

klo 11.00    VIP-vieraana kansanedustaja Sakari Puisto, PS
Haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento 

klo 11.30   Missä mennään henkilöstön siirron valmistelussa?                                            
Anne Kiiski ja Patrik Tötterman, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

klo 12:00   Lähetys päättyy

Ohjelma



TE24-uudistus 
Ajankohtaiskatsaus

Johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, TEM 
14.2.2023



• Etenee aikataulussa

• PeV, TaV ja HaV ovat antaneet esityksestä lausuntonsa

• TyV:n on tarkoitus antaa mietintönsä esityksestä kuluvalla 

viikolla 7, jonka jälkeen asia etenee eduskunnan 

täysistuntoon

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa
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TE-palvelut 2024 -uudistuksen eteneminen

1.1.2025

HE eduskunnassa

Toimeenpano-ohjelma (TE24 ja Koto24)

yhteisvalmistelu ja hyväksyminen 

valtakunnalliset työryhmät käynnistyvät

toteutus

Muutosvalmennus

suunnittelu ja hankinta

toteutus

Valtakunnallinen neuvottelukunta 

tarvittavien alajaostojen valmistelu

toiminta käynnistyy

Työllisyysalueet

kuntien tukeminen työllisyysalueiden 
muodostamisessa

päätökset työllisyysalueista

Valtion yt-menettely

valtakunnalliset neuvottelut

virastokohtaiset yt-neuvottelut

Palvelujen hankinta

palvelujen siirron suunnittelu

toteutus

Lisäksi: Alueellisten yhteistyö- ja seurantakeskustelujen simulointi kevät 2023 ja kevät 2024



• TE-palvelut 2024 -uudistuksen ja KOTO24-uudistuksen sujuvan toimeenpanon ja muutoksen johtamisen 
tueksi valmistellaan toimijoiden yhteinen, valtakunnallinen toimeenpano-ohjelma

• Roolit, vastuut ja tehtävät aikatauluineen: mitä tulee olla tehtynä mihinkin mennessä

• Hallittu siirtymä asiakkaan palveluiden varmistajana

• Toimeenpanon tuki mm. henkilöstölle, alueille, valmisteleville eri organisaatioille

• Ohjelma valmistellaan yhdessä kaikkien uudistuksen keskeisten toimijoiden ja valmistelutahojen sekä henkilöstön 
edustajien kanssa = toimeenpano-ohjelman valmisteluverkosto

• Ohjelman sisältötarpeiden työstäminen 

• Edustettujen organisaatioiden ja verkostojen osallistaminen valmistelutyöhön

• Tuotettujen aineistojen toimittaminen yhteiselle Howspace-alustalle

• Toimeenpano-ohjelman koonti ja yhteensovitus

• Jalkauttaminen

TE24- ja KOTO24-toimeenpano-ohjelma
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Toimeenpano-ohjelma, aikataulu 
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KICK OFF 

huhtikuu

JOULU TAMMI HELMI MAALIS

VKO 2-11: TPO 

työstetään

VKO 49: kutsut jakoon 

valmistelijoiden 

ilmoittamiseksi

20.12. mennessä 

VKO 12-13: 

TPO kootaan 

yhteen, 

hyväksyminen

• Työskentelyalustana Howspace → toimeenpano-ohjelma on elävä dokumentti, jota 

voitava päivittää

• TE24-HE-valmistelun sparraajat kommentoivat sisältöjä

• TEM kokoaa materiaalit yhteen maalis-huhtikuun taitteessa 2023

• KICK OFF / Jalkauttaminen huhtikuu →

VKO 2: 11.1. 

Valmistelu 

käynnistyy, Teams-

startti

VKO 4: 

25.-26.1. 

lähityöskentely 

Aulangolla



ELY:t ja 

TE-toimistot 

tukevat alueilla

Alueellinen toimeenpanon valmistelu (kuntien työllisyysalueet 31.10.2023 

mennessä)
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Toimeenpanon valmistelu 

kunnissa

Neuvottelukunta vol.0,1 

keväällä 2023
Kuntajaosto keväällä 

2023

ICT

Asiakas

Palvelut ja 

hankinnat

Toimitilat

Yhdyspinnat

Ym.

YhteistoimintaViestintä

Tietopaketit ja lukuohjeet 01/2023



Sähköinen alusta

TE24: Valtakunnallinen toimeenpanon tuki- ja ohjausrakenne
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Alueellinen 

valmistelu, 

ELY:jen ja TE-

toimistojen 

tuki

Toimitilat ja 

omaisuus 

KEHA

2024-

ohjausryhmä

Hankinnat

Toimeenpanon koordinaatioryhmä

Henkilöstöasioiden

verkosto

Yhteinen viestintä-, 

vuorovaikutus ja 

yhteistyöalusta

Verkostoja ja yhdyspintoja: mm. PPP, koulutuksenjärjestäjät, yrityspalveluyhteistyö

Muutosval-

mennus

Viestintäverkosto

TE-digi ja KOTO-digi 

ohjausryhmät

Ohjaus ja 

tiedolla 

johtaminen

KOTO

2024
Kuntajaosto

Sote-

yhdyspinnat

Neuvottelukunta vol 0.1

Osaamis

en tuki

Palvelut ja 

digitalisaatio

Kotolain 

mukainen 

kotoutumis-

ohjelma

Viite-

arkkiteh-

tuuri



Kiitos



klo 10:20  Ei-kokeilukunnatko takamatkalla? 

Muutosjohtaja Johanna Ilmoni, Lappeenrannan kaupunki 

Ohjelma jatkuu…
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Ei-kokeilukunnatko 
takamatkalla?

Työllisyystiistai 14.2.2023

Johanna Ilmoni, muutosjohtaja

Lappeenrannan kaupunki, Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hanke



LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Etelä-Karjala

• Väestömäärä 125 408 (12/22)

• Työllisten määrä 48 708 (2021)

• Työttömien osuus työvoimasta 11,4% (12/2022)

• Aktivointiaste 28% (12/22)

• 20 000 työvoimapohja vain Lappeenrannalla

• Kaakkois-Suomen TE-toimisto ja Kaakkois-

Suomen ELY-keskus

• EK-maakuntaesite-2022.pdf (ekarjala.fi)

https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2022/10/EK-maakuntaesite-2022.pdf?_ga=2.145100532.150470437.1675944871-1785049451.1672725773


• Etelä-Karjalassa on mm.

• Etelä-Karjalan työllisyysjohtoryhmä 

• Etelä-Karjalan työllisyysohjelma (https://toimistot.te-palvelut.fi/kaakkois-

suomi/tyollisyysohjelmat )

• Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) laissa 

määritettyä laajempana kattaen kaikki TE-toimiston tuetun palvelutarpeen asiakkaat

• Yhteistyösopimus Ohjaamo-toiminnasta 

• Yhteisiä tapahtumia

• Yhdessä tekemistä

• Hyvä yhteistyö näkyy Etelä-Karjalassa myös muualla; mm. korkeakouluyhteistyö

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Yhteistä työtä on tehty pitkään

https://toimistot.te-palvelut.fi/kaakkois-suomi/tyollisyysohjelmat


• Valmistelu Etelä-Karjalassa on alkanut 

11/2021 laajalla toimijajoukolla 

• Kuntien alustavat linjaukset 

maakunnalliseen valmisteluun 

osallistumisesta (04-05/22)

• Laaja-alainen yhteistyö 

maakuntaliiton rahoituksella 

(06/2022, käynnistynyt 01/23)

• KOTO2024: Lappeenranta järjestää 

maahanmuuttopalvelut koko 

maakunnalle (01/2023)

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

TE-palvelut 2024 valmistelu 

Maakunnallinen valmisteluryhmä

Sisältötyöryhmät (mm. yritys- ja elinkeinopalvelut, 
koulutus- ja osaamispalvelut)

Mukana mm. ELY- keskus, TE- toimisto, kunnat (ml. 
yrityspalvelut ja kehitysyhtiöt) 3. sektorin toimijoita, 
oppilaitoksia (LUT, LAB, Sampo), yrittäjät, Etelä-Karjalan 
liitto, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Tällä hetkellä valmisteluryhmissä on mukana noin 70 
henkilöä.



• Aktiivisesti mukana ja näkyvillä

• TE-toimiston henkilöstöpäivät

• Yrittäjien tapahtumia

• TE-palveluhankkijoiden 
kehittämispäivät

• E-K hyvinvointialueen työ- ja 
toimintakyvyn tuen mallinnuksen 
työpaja

• Benchmarkkaus eri alueille

• Toimijoiden tapaamiset

• ”Verkostoidutaan aktiivisesti ja 
tehdään vaan”!

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Etelä-Karjalan valmistelun nostoja



LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Etelä-Karjalan valmistelun nostoja

• Aktiivinen ja avoin viestintä

• Valmistelussa mukana olevat: Teams 

ja uutiskirje

• Nettisivut selvityksessä

• Yhteisen viestinnän suunnittelu 

Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja 

ELYn sekä Kaakon muiden 

valmistelijoiden kanssa

• Tilaisuudet

• ”Yksi onnistumisen kannalta 

olennaisimmista osatekijöistä”



• Osallisuuden mahdollistaminen

• Valmistelutyöryhmät 

• Teemakohtaiset työpajat

• Tiimimäinen toiminta

• Yhteinen alusta valmistelun tukena

• Asiakkaiden ääni

• ”Kaikki mukaan muutoksentekijöinä, 

ei kohteena.”

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Etelä-Karjalan valmistelun nostoja



LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Valmistelussa huomioitavaa

• Yhteinen matka

• Osaavat tekijät

• Merkityksellinen työ

• Mahdollisuus oppia yhdessä

Muistetaan, 
että meillä on

• Kykyä sietää keskeneräisyyttä

• Toisen työn tuntemista

• Uusinajattelua

• Resursseja 

• Valtakunnallista tukea ja ohjausta

Tarvitsemme 
vielä lisää



LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Valmistelussa huomioitavaa

• Luottamuksen rakentamiseen

• Yhteisen kielen ja kulttuurin luomiseen

• Yhteisen suunnan varmistamiseen

• Kokeiluihin

Kannattaa 
edelleen 
panostaa

• Yhdessä tekemisestä

• Avoimuudesta

• Hyvästä tahtotilasta

• Yksinkertaisuudesta ja ketteryydestä

• Ihmisistä ja osaamisesta

Pidetään 
kiinni



• Mihin keskitytään?

• Siihen, mitä ei tiedetä ja mitä ei voida tehdä?

• Vai siihen, mitä voidaan jo tehdä?

• Tuleva tehdään yhdessä; joka päivä!

• Rohkeasti omannäköistä!

• Maakunnan näköinen valmistelu; 
maakunnan näköinen lopputulos!

”Parhaatkaan rakenteet eivät riitä, jos toimijat eivät 
halua toimia yhdessä. Yhteistyö rakennetaan lopulta 
aina yksilöiden välillä.”

(Kuntaliitto: Jurmu ja Vainio)

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Lopuksi



lappeenranta.fi

greenreality.fi

Yhdessä kohti uutta!
Johanna Ilmoni

johanna.ilmoni@lappeenranta.fi

Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hanke



klo 10:40 Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma -
valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tuloksia                                                 

Projektipäällikkö Anu Tirkkonen, Kuntaliitto

Ohjelma jatkuu…
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klo 11:00  VIP-vieraana kansanedustaja Sakari Puisto, PS                                      

Haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento

Ohjelma jatkuu…
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klo 11:30  Missä mennään henkilöstön siirron valmistelussa?                                            

Anne Kiiski, Anna Kukka ja Patrik Tötterman,                
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Ohjelma jatkuu…
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TULOSSA…

26



28.3.
9.5.

13.6.

Kevään 2023 Työllisyystiistai -lähetykset:

Lähetykset aina klo 10.00-12.00



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/
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