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Yksilöllisemmät palvelut Palkkatukiuudistus

Kansainvälinen rekrytointi Osaajien tarjonta

Kuntien vastuun lisääminen



Yksilöllisemmät

palvelut
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Työllisyyspaketti

•Työttömyysturvaa ja työttömien palveluita uudistetaan tukemaan nopeaa työllistymistä

•Yksilöllisen työnhaun tuki

•Osatyökykyisten palveluja kehitetään osana työkykyohjelmaa, 20 uutta työkykykoordinaattoria 
TE_toimistoihin

•Perustetaan työryhmä (OKM, TEM, STM) nuorisotakuun toimeenpanon varmistamiseksi

•Osatyökyvyttömyyseläkkeeseen lineaarinen malli

Kuntien 
vastuun 

lisääminen

•Työllisyyspalvelujen kuntakokeilut käynnistetään

•Laajennetaan maahanmuuttajien 
moniammatillisten osaamiskeskusten toimintaa

•Vakinaistetaan maahanmuuttajien ohjaus-ja 
neuvontapalvelupisteet ml. monikielinen palvelu

Palkkatuki-
uudistus

•Palkkatuki uudistuu vaikuttavammaksi ja 
yksinkertaisemmaksi

•Työhönvalmennus ja osaamisen kehittäminen 
kiinteäksi osaksi palkkatukea

•Yksin- ja mikroyrittäjien työllistämiskynnystä 
alennetaan käynnistämällä rekrytukikokeilu



Kansainvälinen 
rekrytointi
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Työllisyyspaketti

•Hallitus käynnistää kunnianhimoisen työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton 
kokonaisuudistuksen, joka tähtää merkittävään työllisyyden kasvuun

•Ohjelma vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta, työmarkkinoiden kohtaantoa sekä yritysten 
ja tki-toiminnan kasvua ja kansainvälistymistä

•Työpaikan Suomesta löytäneet osaajat saavat työ- ja oleskeluluvat itselleen ja perheelleen 
mahdollisimman nopeasti, tavoitteena lupaprosessien kuukauden käsittelyajat

•Tavoite: Suomesta maailmalla tunnettu, aidosti houkutteleva kohde ulkomaalaisille osaajille

•Työehtojen valvonnan riittävät resurssit varmistetaan

Osaajien 
tarjonta

•Lisätään työvoimakoulutuksen resusseja

•Uudistetaan OKM:n kanssa toimintamalli pika-
ja muuntokoulutukseen: uusi ammatti 
työvoimakapeikkoalalle. 

•Selvitetään oppisopimusjärjestelmä

•Uudistetaan aikuiskoulutus

•Puolet työnantajien maksamista uuden 
työntekijän muuttokustannuksista verovapaiksi

•Työttömyysputken alarajaa nostetaan vuodella

Kasvun 
kannusteet

•Pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään

•Toimeenpannaan  yrittäjyysstrategia

•Paikallisen sopimisen edistämiseen liittyviä 
esityksiä kevään 2020 kehysriiheen  

•Kiihdytetään luovien alojen työllisyyden kasvua 
Creative Business Finland –ohjelman avulla



Työllisyyden kaupunkihankkeet

24.9.2019



Kuntien roolin vahvistaminen 

• Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa ja sen 
toimeenpanosuunnitelmassa kuntien roolia 
työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan 

• Toimeenpano vaiheistetaan siten, että…

• hyödynnetään olemassa olevia valtion ja kuntien 
yhteistyömalleja

• keväällä 2020 jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 
lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen 
toimintamallia

• vahvistetaan kuntien järjestämisvastuuta asteittain

• Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vahvaa 
muutosjohtamista ja viestintää, jotta muutos saadaan vietyä 
hallitusti eteenpäin sekä kunnissa että valtionhallinnossa.
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Työllisyyden kaupunkikokeilut keväällä 2020

• Hankkeisiin ohjataan hankealueilla Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavat työttömät ja 
palveluissa olevat. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi ansiosidonnaista saavat nuoret ja maahanmuuttajat.

• Hankkeissa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-palveluiden 
tarjoamisesta.

• Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä päätösoikeus työllisyysmäärärahojen 
käyttöön (starttiraha, palkkatuki) hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti.

• Kuntien odotetaan tuovan omia panoksia palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi; 
omarahoitusvastuu

• Hankkeita toteutetaan lähtökohtaisesti siten, että kutakin maakuntaa kohden on yksi hanke. Hankkeet 
kohdentuvat keskuskaupunkeihin. Ympäryskunnat voivat hakea hankkeisiin keskuskaupunkien kanssa 
yhdessä.

• Hankkeet käynnistyvät keväällä 2020 ja niiden kesto on noin 2,5 – 3 vuotta. 

• Haku hankkeisiin käynnistyy lokakuun alussa (kuntien keskinäiset sopimukset ja neuvottelu alueen 
ELYn ja TE-toimiston kanssa)
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Seuraavat lähetykset:

22.10. klo 10.00 – 12.00

10.12. klo 10.00 – 12.00



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kiitos osallistumisesta!

erja.lindberg@kuntaliitto.fi

@Työllisyystiistai

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

