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klo 10:00  TE2024-uudistus lausuntokierroksella                                                            
Neuvotteleva virkamies Tanja Ståhlberg, Työ- ja elinkeinoministeriö

klo 10:30   Kommenttipuheenvuoro
Työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki

klo 10:40  Kysymyksiä ja vastauksia TE2024-uudistuksesta

klo 11:00   Kokeilukatsaus: 
Projektikoordinaattori Jari Lindström, Kuntaliitto

klo 11:30   VIP-vieraana toimitusjohtaja Jaakko Kiander, Keva
Haastattelemassa Reijo Vuorento

klo 12:00   Lähetys päättyy

Ohjelma



TE-palvelut 2024 -uudistuksen keskeiset ehdotukset
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• Kuntien järjestämisvastuu

• Kannustava rahoitusmalli

• Kunnan rahoitusosuus ja sen periminen

• Palvelut

• Ohjaus, valtion tehtävät ja tiedolla 
johtaminen

• Asiakastietojen käsittely ja 
tietojärjestelmäpalvelut

• Uudistuksen voimaantulo

Sisältö



Kuntien järjestämisvastuu



Kunnat muodostavat työllisyydenhoitoon yhteistoiminta-alueet 
kuntalain mukaisesti. 

Vähimmäiskoko on 20 000 henkilön työvoimapohja. Lisäksi 
otettava huomioon:

• maantieteellinen yhteys 

• työssäkäynnin toimivuus

• kielellisten oikeuksien toteutuminen 

• riittävät resurssit 

Perälautasääntely = Viimesijassa valtioneuvosto päättää

Periaatteessa 27 suurinta kuntaa voivat järjestää itse

Järjestämisvastuu
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Kannustava rahoitusmalli



• Kunnan rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan ja varhennetaan.

• Kunnat osallistuvat työttömyysetuuden perusosan suuruisen osan rahoitukseen nykyistä 

varhaisemmassa vaiheessa. Rahoitusvastuu laajenee koskemaan myös ansio- ja 

peruspäivärahaa.

• Työttömien palveluihin aktivointi ei siirrä etuuden rahoitusvastuuta valtiolle.

• Työttömyysetuuksien rahoituksen uudistus kompensoidaan kunnille 

poikkileikkaushetken mukaisena.     

• Valtionosuusjärjestelmään tehdään kustannusten nousua vastaava pysyvä lisäys ja 

kuntakohtaiset muutokset nollataan erillisellä muutostasauksella.

• Muuttumattoman kompensaation vuoksi työllisyyskehityksellä olisi jatkossa nykyistä suurempi 

vaikutus kuntien rahoitusasemaan. Positiivinen työllisyyskehitys tuottaa kunnalle nykyistä 

suuremman hyödyn. Vastaavasti kunta kantaa suuremman vastuun heikosta 

työllisyyskehityksestä.

Työttömyysetuuksien rahoituksen uudistaminen
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Kunnan rahoitusvastuu työttömyysetuuden 

perusosan suuruisesta osasta
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• Kunnille siirtyvät TE-palvelut rahoitettaisiin sataprosenttisesti 
valtionosuudella. 

• Valtionosuusrahoituksesta 70 % kohdennettaisiin kunnille työikäisen väestön ja 30 % 
laajan työttömyyden käsitteen perusteella. 

• Laajalla työttömyydellä tarkoitetaan työttömien ja palveluissa olevien yhteismäärää, jolloin 
myös palveluissa olevat tulevat huomioiduksi valtionosuuksien jakoperusteessa. 

• Poikkeus: muiden kuin pakolaisten osalta kotoutumiskoulutuksen rahoitus kohdennetaan 
kunnille vieraskielisen väestön määrän perusteella valtionosuusjärjestelmän kautta. 
Pakolaisten osalta kotoutumiskoulutus rahoitettaisiin jatkossakin valtion laskennallisena 
korvauksena. Korvaus maksetaan suoraan sille kunnalle, johon pakolainen muuttaa. 

• Laskennalliseen valtionosuusrahoitukseen siirryttäisiin vaiheittain kahden vuoden 
aikana, jotta kuntiin kohdistuvat muutokset pysyisivät maltillisina. Kolmantena 
vuonna rahoitus on täysimääräisesti laskennallista valtionosuutta. 

Palveluiden rahoituksesta
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Kunnan rahoitusosuus ja 

sen periminen



• Kunnan vastuu työttömyysetuuksien perusosan suuruisen osan 
rahoituksesta määräytyisi työttömyysetuuspäivien kertymän 
perusteella.

• Etuuspäivien laskenta jatkuisi katkeamattomasti työnhakijan siirtyessä 
työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuelle.

• Päivä, jonka työnhakija on ollut etuuden saajana = 1 etuuspäivä. Laskenta 
siis poikkeaisi nykyisestä enimmäisajan perusteena olevien maksupäivien 
laskennasta.

• Rahoitusvastuun perusteena oleva etuuspäivien kertymä nollautuisi 
työnhakijan täyttäessä työssäoloehdon.

• Kunnan osuus etuuksien rahoituksesta perittäisiin jälkikäteen 
tapahtuvalla laskutuksella. Laskutusväli olisi sama kuin 
työmarkkinatuessa.

Rahoitusratkaisu
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• Arvioitu kolmea toimeenpanijavaihtoehtoa: Työllisyysrahasto, työttömyyskassat, 
Kansaneläkelaitos.

• Arvioitu mm. 

• Tiedon omistajuus

• Rahoitukseen käytettävien varojen seuranta, rahoituksen läpinäkyvyys, 
vaikutukset toimijoiden talouteen

• Kokemus vastaavasta tehtävästä

• Toimijoiden luonne

• Kaikkien kolmen toimeenpanijavaihtoehdon tarkastelussa on oletettu, että 
laskuttaja esittäisi kunnalle vastaavan tietosisällön, kuin Kela esittää 
työmarkkinatuen rahoittamista koskevassa asiassa.

Laskuttamisesta
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• Työttömyyskassat toimittavat 

laskutuksessa tarvittavan 

rekisteritiedon Kelalle. 

• [Samassa yhteydessä kassat 

toimittavat tarkistusta varten 

saman materiaalin 

Työllisyysrahastolle]. 

• Kela laskuttaa kuntia ja siirtää 

varat työllisyysrahastolle.

Kela laskuttaa kuntia
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Palvelut



• Työvoimaviranomaisella 

tarkoitetaan sitä kunnan tai 

kuntayhtymän viranomaista, joka 

vastaa työvoimapalveluiden 

järjestämisestä

Työvoimaviranomaisen määritelmä SUUNNITELMA



• Työnvälitys

• Tieto- ja neuvontapalvelut 

• Asiantuntija-arvioinnit 

• Ammatinvalinnanohjaus ja uraohjaus

• Valmennus ja kokeilu 

• Valmennuksen ja koulutuskokeilun enimmäiskesto poistetaan 

• Työkokeilun enimmäiskesto lyhennetään 6 kuukaudeksi 

• Työvoimakoulutus

• Velvollisuus järjestää valmennuksen, kokeilun ja työvoimakoulutuksen ajalle 
vakuutusturva

Työvoimaviranomaiselle siirtyvät palvelut ja tehtävät 1/5
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SUUNNITELMATyövoimaviranomaisille siirtyy pääosa nykyisin TE-toimiston vastuulla 

olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista: 



• Muutosturvakoulutus

• Muutosturvakoulutuksella tuetaan työstään tuotannollisella tai taloudellisella 

perusteella irtisanottujen 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden nopeaa uudelleen 

työllistymistä parantamalla heidän ammatillista osaamistaan tai yrittäjävalmiuksiaan.

• Koulutuksen tai opintokokonaisuuden enimmäiskesto on kuusi kuukautta.

• Koulutuksen arvo saa vastata enintään irtisanotun henkilön kahden kuukauden 

palkkaa.

• Työvoimaviranomainen laskuttaa kustannukset Työllisyysrahastolta 

neljännesvuosittain.

• Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

• Muuten nykyisellään, mutta mahdollistetaan luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen 

tukeminen. 

Työvoimaviranomaiselle siirtyvät palvelut ja tehtävät 2/5
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• Työnantajalle myönnettävät tuet: 

• Palkkatuki

• Palkkatukisäännökset vastaisivat pääosin palkkatukiuudistuksessa esitettyjä 
säännöksiä. 

• Palkkatukea ei kuitenkaan voitaisi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, kunnan tai 
kuntayhtymän määräysvallassa olevalle yhteisölle eikä valtion virastolle tai 
laitokselle.

• 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

• Palkkatuen kaltainen tuki.

• Laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä työnantajalle, joka palkkaa 55 vuotta 
täyttäneen, vähintään 24 kuukautta tuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 
kuukauden aikana työttömänä olleen työnhakijan. 

• Tuen määrä 70% palkkakustannuksista 10 kuukauden ajan.

• Työolosuhteiden järjestelytuki

Työvoimaviranomaiselle siirtyvät palvelut ja tehtävät 3/5
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• Henkilöasiakkaalle myönnettävät tuet ja korvaukset: 

• Starttiraha

• Pääosin nykyisellään, nykyisin starttirahan myöntämisen/maksamisen estävät tulot 
ja etuudet olisivat jatkossa starttirahaa vähentäviä.

• Työhön tai palveluun hakeutumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

• Palveluun osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen (kulukorvaus)

• Lakisääteinen kulukorvaus kuten nykyisin: uravalmennus, työnhakuvalmennus, 
työkokeilu, koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, kotolain mukainen omaehtoinen 
opiskelu. Maksajana työttömyyskassa tai Kela.

• Muista palveluista työvoimaviranomainen voi myöntää harkinnanvaraista 
kulukorvausta, ei kuitenkaan alkuhaastatteluun, työnhakukeskusteluun tai 
täydentävään työnhakukeskusteluun osallistumisesta tai työttömyysetuudella 
tuettuun omaehtoiseen opiskeluun. Maksajana työvoimaviranomainen.  

Työvoimaviranomaiselle siirtyvät palvelut ja tehtävät 4/5
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• Velvoitetyö

• Henkilön kotikunnalla säilyisi velvoite järjestää työntekomahdollisuus 57 vuotta 

täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan 

päättyy enimmäisajan päättymisen johdosta.

• Palkkakustannuksiin ei palkkatukea, osa valtionosuusrahoitusta.

• Muutosturva

• TE-toimiston nykyiset tehtävät muutosturvan toimintamallissa siirtyisivät kunnille.

• Kunnille siirretään niiden järjestämisvastuulle tulevia palveluja koskevat 

palveluhankinnat

• TE-palveluihin liittyvät maksatustehtävät

Työvoimaviranomaiselle siirtyvät palvelut ja tehtävät 5/5
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• Työvoimaviranomainen, hyvinvointialue ja 
Kela sovittavat yhteen monialaista palvelua 
tarvitsevien asiakkaiden palvelut

• Monialaisen tuen yhteistoimintamallissa 
yhteen sovitettavia palveluja ovat 
työvoimapalvelut sekä sosiaali-, terveys- ja 
kuntoutuspalvelut 

• Asiakas voidaan ohjata monialaiseen 
palvelutarpeen arviointiin, kun tarve 
havaitaan

• Ei edellytetä tiettyä työttömyyden kestoa  

Laki työllistymistä edistävästä monialaisen tuen 

yhteistoiminnasta
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Ohjaus, valtion tehtävät ja 

tiedolla johtaminen



Alla olevat tehtävät ovat osa työllisyyden edistämisen palvelurakennetta:

• vastaa työvoimapalveluiden valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 

• tuottaa, seuraa ja arvioi työvoimapalvelujen toimivuutta, tuloksellisuutta ja vaikutuksia koskevaa 
tietoa

• hoitaa valtakunnallisia palveluja, joilla edistetään osaajien maahanmuuttoa ja työvoiman 
liikkuvuutta (kansainvälisen rekrytoinnin palvelut)

• hoitaa palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät, joista säädetään palkkaturvalaissa (866/1998) 
ja merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000)

• hoitaa työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvussa sille säädetyt tehtävät 

• hoitaa julkisiin työvoimapalveluihin sekä yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviä 
valtakunnallisia tieto- ja neuvontapalveluja (kv. rekrytoinnin neuvonta, työttömyysturvaneuvonta, 
YritysSuomi –neuvonta, sähköisiin järjestelmiin liittyvä neuvonta)

• hoitaa muita kuin 1‒6 kohdissa tarkoitettuja erikseen säädettyjä tai työ- ja elinkeinoministeriön 
määräämiä tehtäviä.

KEHA-keskuksen tehtävät TE-palvelut 2024 -mallissa
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• ELY-keskusten tehtävistä poistuu TE-toimistojen ohjaukseen ja 

valvontaan liittyvät tehtävät sekä muut työ- ja 

elinkeinotoimistoihin liittyvät tehtävät. 

• Palkkaturvatehtävät siirtyvät KEHA-keskukselle.

• ELY-keskukset osallistuvat yhteistyö- ja seurantakeskustelujen 

järjestämiseen.

Muutokset ELY-keskusten tehtävissä 
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• Työntekijän oleskelulupatehtävät siirretään 

kokonaisuudessaan Maahanmuuttoviraston 

tehtäväksi.

• Työvoimaviranomaisten laillisuusvalvonta 

aluehallintoviraston tehtäväksi.

Maahanmuuttovirasto ja aluehallintovirasto
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• Valtiolla on viime kädessä vastuu työvoimasta. 

Valtio vastaa työvoimapalvelujärjestelmästä ja 

sen toimivuudesta valtakunnan tasolla.

• Julkisten työvoimapalveluiden yleinen ohjaus ja 

kehittäminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

• Valtioneuvosto vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön 

esittelystä hallituskausittain työllisyyden 

edistämisen valtakunnalliset tavoitteet. TEM 

seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista vuosittain. 

Valtion ohjausrooli TE-palvelut 2024 -mallissa 1/4
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• Valtioneuvosto asettaa TEM:n esittelystä työllisyyden 

edistämisen valtakunnallisen neuvottelukunnan 

hallituskausittain

• Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea työ- ja elinkeinoministeriötä 

työllisyyden edistämisen ohjaamisessa, seurata ja ennakoida 

palvelujärjestelmän toimivuutta ja käsitellä työllisyyden edistämistä 

koskevia kehittämistarpeita.

• Neuvottelukunnassa olisivat edustettuina ministeriöt ja kunnat.

Valtion ohjausrooli TE-palvelut 2024 -mallissa 2/4
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• TEM ja ELY-keskus käyvät säännöllisesti alueelliset työllisyyden 

edistämisen yhteistyö- ja seurantakeskustelut 

työvoimaviranomaisten kanssa

• Keskustelut perustuvat työllisyyttä ja työvoimapalveluja koskeviin 

seuranta- ja analyysitietoihin. 

• Keskusteluissa tarkastellaan työllisyyden edistämisen toteutumista 

kullakin ELY-keskuksen toimialueella suhteessa valtakunnallisiin 

tavoitteisiin. 

Valtion ohjausrooli TE-palvelut 2024 -mallissa 3/4
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• TEM voi käynnistää neuvottelumenettelyn sellaisen 
työvoimaviranomaisen kanssa, jonka kyky järjestää 
työvoimapalveluja on kahden peräkkäisen vuoden aikana 
merkittävästi heikentynyt verrattuna muihin vastaaviin 
työvoimapalveluja järjestäviin työvoimaviranomaisiin

• TEM ja työvoimaviranomainen sekä VM neuvottelevat ja sopivat tilanteen 
korjaamiseksi laadittavasta toimintasuunnitelmasta ja sen seurannasta.

• Työvoimaviranomaisen on käsiteltävä viivytyksettä toimintasuunnitelma ja 
saatettava sitä koskeva päätös TEM:n sekä VM:n tietoon mahdollisia 
jatkotoimenpiteitä varten. 

• Viime kädessä valtioneuvostolla on toimivalta päättää 
työvoimaviranomaisen liittämisestä toiseen työllisyysalueeseen.

Valtion ohjausrooli TE-palvelut 2024 -mallissa 4/4
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Asiakastietojen käsittely ja 

tietojärjestelmäpalvelut



• Säännökset käyttötarkoituksista ja käsiteltävistä tiedoista 
vastaavat pääosin nykyisiä julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetun lain säännöksiä, huomioiden vireillä 
olevissa HE:ssä ehdotetut muutokset

• Tiedonsaantioikeudet

• Tiedonsaantioikeuksien osalta runko on nykyistä lainsäädäntöä 
vastaava, tiedonsaannin tarpeet on tarkasteltu erikseen 
työvoimaviranomaisten, valtion viranomaisten (TEM, KEHA-keskus, 
AVI) palveluntuottajien osalta.

• Tietojen luovuttaminen työnantajalle kuten voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Käyttötarkoitukset, käsiteltävät tiedot, tiedonsaanti
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• Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

• Kokonaisuus, jonka muodostavat valtakunnallinen tietovaranto, 
asiakastietojärjestelmäkokonaisuus ja palvelualusta (Työmarkkinatori), velvollisuus 
käyttää tietovarantoa ja palvelualustaa.

• KEHA-keskuksella vastuu ylläpidosta ja kehittämisestä.

• Valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavat tiedot

• Määritelty tietokokonaisuudet, jotka valtakunnalliseen varantoon on tallennettava.

• Asetuksenantovaltuus tarkempaan sääntelyyn.

• Myös palveluntuottajille mahdollisuus tallentaa tietoja varantoon palvelun 
etenemisestä ja tuloksista.

• Valtakunnalliseen varantoon tallennettujen tietojen arkistointia ja poistamista 
koskeva säännös vastaa nykyistä lainsäädäntöä

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 1/3
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• Valtakunnallisen tietovarannon rekisterinpitäjyys

• Yhteisrekisterinpitäjinä toimisivat KEHA-keskus ja työvoimaviranomaiset.

• Vastuunjako yhteisrekisterinpitäjien välillä vastaisi pääosin nykyistä vastuunjakoa KEHA-keskuksen 

ja TE-toimistojen välillä.

• Työvoimaviranomaiset vastaavat rekisterinpitäjän tehtävistä omien asiakkaidensa osalta.

• Valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet

• KEHA-keskus vastaisi käyttöoikeuksien määrittelystä ja lokitiedoista. 

• Käyttöoikeuksien myöntäminen KEHA-keskukselle ja työvoimaviranomaisille, käyttöoikeuksien 

tekninen avaaminen KEHA-keskuksen vastuulla.

• Kenelle ja millä edellytyksillä: käyttöoikeuksien rajaaminen henkilön tehtävien mukaan, oikeus 

käyttää tietoja vain tehtävien hoitamiseksi.

• Myönnettyjen käyttöoikeuksien muuttaminen ja poistaminen.

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 2/3
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• Työvoimaviranomaisen oma 

asiakastietojärjestelmä

• Työvoimaviranomainen vastaa 

käyttämästään järjestelmästä ja 

tiedonhallintalain nojalla siten 

käyttöoikeuksien hallinnasta.

• Käsiteltävien tietojen laadun vuoksi 

käyttöoikeuksiin edellytetään vastaavia 

rajauksia kuin valtakunnallisen 

järjestelmän käyttöoikeuksiin. 

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 3/3
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• Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole säännöksiä 

palvelualustasta (Työmarkkinatori), ehdotettu lisättäväksi 

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin HE:ssä

225/2021 vp (ns. TE-digi-HE).

• Palvelualustaa koskevat luonnokset (§:t ja perustelut) vastaavat 

pääosin TE-digi-HE:ssä ehdotettua.

• Sisältää säännökset alustan tarkoituksesta, työnhakuprofiileista 

(laatiminen ja tiedot) sekä profiilien julkaisemisesta ja 

hakemisesta, työnhakuprofiilien tietovarannosta sekä alustan 

käytön valvonnasta.

Palvelualusta
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Uudistuksen voimaantulo 



TE-palvelut 2024 -uudistuksen aikataulu
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HE lausuntokierrokselle

toukokuu 2022

Lait vahvistetaan

Maaliskuun 2023 loppuun 

mennessä
Valtion yt-prosessi:

Virastokohtaiset neuvottelut

marraskuu 2023 – lokakuu 2024

HE eduskunnalle

syyskuu 2022

Kuntien sopimukset

31.10.2023

Järjestämisvastuu siirtyy

1.12.2024  

SUUNNITELMA

Valtion yt-prosessi:

Valtakunnallinen 

neuvottelu

Elokuu 2023



• Kun TE-palvelut siirtyvät kuntiin, myös siirtyviä tehtäviä tekevä TE-
toimistojen, ELY-keskusten E-vastuualueen ja KEHA-keskuksen 
henkilöstö siirtyy valtiolta kuntien palvelukseen.

• Henkilöstön siirtymisessä kuntiin noudatetaan virkamieslain 
mukaisesti liikkeenluovutusta koskevia periaatteita. 
Voimaantulolaissa säädetään vielä erikseen, että kaikki siirrot kuntiin 
katsotaan liikkeenluovutuksiksi.

• Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä uuden työnantajan 
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä 
voimassa olevat palvelussuhteeseensa liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet.

Palvelujen siirto valmistellaan hallitusti ja 

hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen

7.6.202240 |



• Laaditaan yhdessä muutoksen kohteena olevien toimijoiden 

yhteinen muutosohjelma

• Suunnitellaan henkilöstön yhteinen muutosvalmennus 

• Perustetaan valtakunnallinen toimeenpanon tuki- ja 

ohjausrakenne

Muutosohjelman valmistelu syksyllä 2022

7.6.202241 |



Kiitos

tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus

#TEpalvelut2024



klo 11:00 Kokeilukatsaus    

Projektikoordinaattori Jari Lindström, Kuntaliitto

Ohjelma jatkuu…
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Työllisyystiistai 7.6 2022
Kokeilukatsaus

Huomioita kokeiluista

@JariLindstrm2 



Esityksen sisällöstä

• Yleisiä huomioita

• Muutama nosto

• Ideapankin kehittely

• Johtopäätöksiä
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Yleisiä huomioita



Yleisiä huomioita

• Päästy varsinaiseen tekemiseen, mutta toki päivittäinen perustekeminen 
pääroolissa. Ideoita on paljon ja niitä kerätään mm. Ideapankkiin.

• Resurssikysymykset edelleen pinnalla, erityisesti uuden työvoimapalvelumallin ja 
resurssien suhteessa te-toimistoihin nähden

• Myös perehdytykseen liittyvät asiat nousevat edelleen esille, koska osaamisen 
haasteet ovat jatkuvasti läsnä.

• Te- 2024 työllistää, lausuntoja valmistellaan, mutta erityisesti alueilla on iso huoli 
siitä miten osaaminen ja ymmärrys tulevasta ymmärretään kokeilukunnissa mutta 
erityinen huoli on kokeilujen ulkopuolisista kunnista. Mm. päättäjien tiedon saanti 
sekä ymmärrys siitä mitä kaikkea pitää osata ottaa huomioon. Tämä on iso haaste 
Kuntaliitolle, mutta toki kaikille toimijoille. 

• Lisäksi yhteinen(TET, ELY, KuKo) tekeminen edelleen osin passiivista. Kannustan 
aktiivisuuteen!
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Muutama nosto



Kokeiluista nousseet teemat

• Palveluekosysteemin rakentaminen; 
sekä fyysinen että myös digitaalinen

• Lähipalvelut ja verkostoyhteistyö

• Asiakaslähtöisyys

• ”Yhteistyöstä YHDESSÄ tekemiseen”

• Lisäksi menossa: selvitys ICT-
kustannuksista

• ( TEM) ja tilaratkaisuista(VM)

Muutama nosto
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Ideapankin kehittelyä



Ideapankista

• Ideapankkiin on tulossa lisää ”tavaraa”. Myös muualta kuin kokeiluista.

• Ideapankkia voisi kehittää edelleen uusien ideoiden ja toimintatapojen 
markkinointikanavana.

• Toivon aktiivisuutta ja rohkeutta tuoda omia ideoitanne mukaan Ideapankkiin. 
Ottakaa siis minuun yhteyttä, sen lisäksi että olen itse teihin yhteydessä.

• Myös epäonnistuneita kokeiluja tai ideoita saa tuoda esille! Virheistä oppii.
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Johtopäätöksiä



Johtopäätöksiä

Ekosysteemit, 
digitaalisuus ja 
verkostot

Asiakas on keskiössä ja 
palvelut ympärillä. 
Asiakkaalla tukenaan 
OMA- valmentaja(tai 
vastaava). 
Moniammatillinen tuki 
ja TYÖKYKY-tiimi. 
Digitaalisuus vahvasti 
mukana.
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Yhdessä tekeminen

Tämä voi tarkoittaa 
samoja, yhteisiä tiloja. 
Se on kynnyksetöntä 
palvelua jota saa 
samasta toimipaikasta 
mielellään 
kynnyksettömästi. 
Tiivistettynä: 
Ohjaamo-konseptin 
ajatus mukaan 
kaikkeen tekemiseen

”Mitä uutta kokeilut 
ovat kehittäneet?”

Työkalut ovat jo 
pääosin käytössä ja 
keksitty, mutta niiden 
käyttö osin tehotonta 
ja sirpaleista. 
Kokeilujen suurin uusi 
asia onkin päästä 
YHDESSÄ tekemiseen 
pelkän yhteistyön 
sijasta. 



Mitä uutta
kokeiluissa on 
entiseen
verrattuna? 



“Päästään pois 
sirpaleisesta tekemisestä 

YHDESSÄ tekemiseen.”



www.kuntaliitto.fi

Kiitos ja rentouttavaa 
kesää!
Jari Lindström
Projektikoordinaattori
p. 050- 4431174

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


klo 11:30  VIP-vieraana toimitusjohtaja Jaakko Kiander, Keva

Haastattelemassa Reijo Vuorento

Ohjelma jatkuu…

57



6.9.

4.10.

8.11.

13.12.

Seuraavat Työllisyystiistai -lähetykset:

Lähetykset alkavat klo 10.00



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/

