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klo 10:00  TE2024-muutostuki                                                                 
Johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, Työ- ja elinkeinoministeriö

klo 10:45   TE2024: Haastattelussa puheenjohtaja Riikka Purra (PS)

Klo 11:00   Kokeilukatsauksessa Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu                                              
Työllisyyspalveluiden päällikkö Stefan Fri, Raaseporin kaupunki                        
Projektikoordinaattori Jari Lindström, Kuntaliitto

klo 11:30    VIP-vieraana osastopäällikkö Tiina Korhonen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento

klo 12:00   Lähetys päättyy

Ohjelma



TE24-uudistuksen 

toimeenpanon valmistelusta

Johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, TEM, tanja.stahlberg@gov.fi
13.12.2022

mailto:tanja.stahlberg@gov.fi


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 seuranta- ja yhteistyökeskustelujen harjoittelu kevät 2023 ja kevät 2024



Sähköinen alusta

Valtakunnallinen toimeenpanon tuki- ja ohjausrakenne
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Alueellinen 

valmistelu, 

ELY:jen ja TE-

toimistojen 

tuki

Toimitilat ja 

omaisuus 

pj. Miikka Halonen 

KEHA

KEHA

2024-

ohjausryhmä

Hankinnat –

työryhmä

pj. Raisa Erma  UUD 

ELY

Toimeenpanon koordinaatioryhmä
Pj. Tanja Ståhlberg

Henkilöstöverkosto
Pj. Anne Kiiski, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 

Yhteinen viestintä-, 

vuorovaikutus ja 

yhteistyöalusta

Verkostoja ja yhdyspintoja: mm. PPP, koulutuksenjärjestäjät, yrityspalveluyhteistyö

Muutosvalmennus

pj. Taina Vuorinen

KEHA

Viestintäverkosto, pj. Annemaria Ojanperä, TEM

TE-digi ja KOTO-digi 

ohjausryhmät

Digitalisaatio, 

palvelut ja tieto

Pj.

TEM tai KEHA

KOTO

2024
Kuntajaosto

Sote-yhdyspinnat

pj. STM

Neuvottelukunta vol1

Kotolain 

mukainen 

kotoutumis-

ohjelma

Perehdytys-

ohjelma



ELY:t ja 

TE-toimistot 

tukevat alueilla

Alueellinen toimeenpanon valmistelu
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Toimeenpanon valmistelu 

kunnissa

Neuvottelukunta vol.1
Kuntajaosto

ICT

Asiakas

Palvelut ja 

hankinnat

Toimitilat

Yhdyspinnat

Ym.

YhteistoimintaViestintä



• Työvoimaviranomaisten kaikki keskeiset toiminnot ovat valmiina kun 
järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2025

• Välttämättömät hallintorakenteet ja johtamisjärjestelmät

• Henkilöstön osaamisen, osallisuuden ja tiedon sekä sujuvien siirtymien varmistaminen

• Tietojärjestelmien toimivuus  

• Työvoimaviranomaisten kaikki palvelut ovat toimintavalmiina kun 
järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2025

• Asiakkaiden palvelutason säilymisen varmistaminen siirtymävaiheessa

• Yhteistyön ja yhdyspintojen rakenteet

• Toimeenpano etenee aikataulussa 
• Resurssien varmistaminen alueellisessa toimeenpanossa

• Resurssien varmistaminen valtakunnallisessa toimeenpanon tuessa

• Sidosryhmien osallistaminen

• Tiivis yhteistyö toimijoiden kesken

Toimeenpanon siirtymävaihetta ohjaavat tavoitteet
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• Valtakunnallinen tuki ja ohjaus rakentuu HE:n eduskuntakäsittelyn aikana 10/2022-03/2023

• Teemakohtaisia valmisteluryhmiä alueellisen valmistelun tueksi:

• Hankinnat-työryhmä ja Muutosvalmennuksen ohjausryhmä käynnistyneet 11/2022

• Toimitilat ja omaisuus; 

• Digitalisaatio, palvelut ja tieto; 

• Sote-yhdyspinnat

• → Toimeenpanon koordinaatioryhmä seuraa, tukee ja raportoi

• Yhteensovitus KEHA2024 kanssa, esim. tietojärjestelmävalmiudet TE-digi ja KOTO-digi

• Toimeenpano-ohjelman valmisteluryhmä aloittaa työskentelyn alkuvuodesta 2023

• Neuvottelukunta vol1 asetettaisiin myös alkuvuodesta 2023

• Kuntajaosto kuntien kantojen muodostamiseksi 

TE24-toimeenpanon tuen ja ohjauksen valmistelu 1/2
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• Kuntien tukeminen tietopaketeilla 1/2023 

• Toimijoiden yhteinen TE24 ja KOTO24-uudistusten toimeenpano-ohjelma 
valmistellaan 1-3/2023 ja hyväksyttäisiin 3/2023

• Kansainvälisten vertaisesimerkkien hyödyntäminen

• Lisäksi ainakin:

• TE24-viestintäverkosto (TEM)

• Henkilöstöasioiden verkosto (KT)

• Muut yhdyspinnat, esim. koulutuksen järjestäjät, yrityspalveluyhteistyö, PPP (kunnat)

• Valtakunnallinen perehdytysohjelma (KEHA, UUDELY)

• Asiakassiirrot (KEHA)

• Yhteinen viestintä-, vuorovaikutus ja yhteistyöalusta

TE24-toimeenpanon tuen ja ohjauksen valmistelu 2/2
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• Kootaan TEM-vedolla ELY:jen ja KEHA-keskuksen kanssa 11-

12/2022

• Kuntien tarpeita kerätty Tiedolla johtamisen-hankeryhmässä

• Lista täydentyy ELY-tutkijoiden kanssa 

• Tietopaketit tarkoitus jakaa kuntiin ennen joulua

• Toiveena, että ELY:t kutsuvat alueensa kunnat käsittelemään 

paketteja tammikuun 2. puoliskolla

• Yhteiset keskustelut ELY, alueen kunnat, TE-toimisto 

Tietopaketit kuntien valmistelun tueksi
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• Työvoimapolitiikan palvelurakenne-ryhmä jatkaa hallituskauden loppuun

• Kuntakokeilujen ohjausryhmä jatkaa toistaiseksi, mutta kokoontuu harvemmin kuin 1 x kk

• TE24-uudistuksen valtakunnallisen valmistelun teemaryhmät asetetaan TEM:n toimesta

• Kuntaedustus: 

• kokeilukuntien ja kokeiluihin ei osallistuvien kuntien edustus

• nimeämispyynnöt Kuntaliiton kautta neljään kuntaverkostoon

• maantieteellisen sijoittumisen huomioiminen

• ruotsin- ja kaksikielisten kuntien huomioiminen

• ELY:jen, KEHA:n, TE-toimistojen edustus + henkilöstöjärjestöt, muut ministeriöt/tahot 
tarvittaessa

• Kokouskäytännöt sovitaan ryhmissä

Nykyisistä ja tulevista ryhmistä 
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Toimeenpano-ohjelman käsikirjan yhteisvalmistelu 
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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 → elävä dokumentti, jota voitava päivittää

• TE24-HE-valmistelun sparraajat kommentoivat sisältöjä

• TEM kokoaa materiaalit yhteen maaliskuun 2023 lopussa 

• KICK OFFit alussa työn käynnistämiseksi ja lopussa ohjelman jalkauttamiseksi 

VKO 2: 11.1. 

Valmistelu 

käynnistyy, Teams-

startti

VKO 4: 

25.-26.1. 

lähityöskentely



Kiitos



klo 10:45 TE2024: Haastattelussa puheenjohtaja Riikka Purra (PS) 

Ohjelma jatkuu…
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klo 11:00 Kokeilukatsauksessa Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu 

Työllisyyspalveluiden päällikkö Stefan Fri, Raaseporin kaupunki                        
Projektikoordinaattori Jari Lindström, Kuntaliitto

Ohjelma jatkuu…
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Raseborg-Hangö kommunförsök / Raasepori-Hanko kuntakokeilu

Viktiga saker I vårt kommunförsök – Tärkeitä asioita meidän kuntakokeilussa:

- Personalen ger service på svenska och finska – Henkilöstö palvelee suomeksi ja
ruotsiksi

- När service face to face – Lähtipalvelu face to face

- Avstånd inom försöket Hangö-Ekenäs (35km)-Karis (17km) – Etäisyydet kokeilun
sisällä Hanko-Tammisaari (35 km)-Karjaa (17 km)

- Även i framtiden behålla närservicen – Myös tulevaisuudessa säilyttää lähipalvelun



Raseborg-Hangö kommunförsök / Raasepori-Hanko kuntakokeilu 2023

Välfärdsområdets start och tryggande av servicen – Hyvinvointialueen aloitus ja
palveluiden turvaaminen

Personal överförs – Henkilöstö siirtyy
Ny arbetsfördelning – Uusi työnjako

Rekrytering och resurser – Rekrytointi ja resurssit

Ersättande resurser – Korvaavat resurssit

Personalens välmående – Henkilöstön hyvinvointi

Gemensam personalenkät – Yhteinen henkilöstökysely
Satsning på personalen och välmående – Panostuksia henkilöstön hyvinvoiniin eteen



Raseborg-Hangö kommunförsök / Raasepori-Hanko kuntakokeilu 2023

Kundmängder – Asiakas salkut

Målsättning – Tavoite: 100-120 / Egen coach – Oma valmentaja

Aulatjänster – Aulapalvelut

Öppnat gemensamma med TE-tjänster 2022 – Avattu yhteinen TE-toimiston kanssa 2022
Öppnar ny I Hangö 2023 – Avataan uusi Hangossa 2023

Verksamhetsutrymmen – Toimitilat

Nytt utrymme 2023 även med tanke på 2025 – Uudet tilat 2023 myös huomioden 2025



Tack - Kiitos

15.12.2022 Raseborgs stad | Stefan Fri | Kommunförsök 19



klo 11:30 VIP-vieraana Osastopäällikkö Tiina Korhonen                   
Työ- ja elinkeinoministeriöstä

Haastattelemassa Erja Lindberg ja Reijo Vuorento

Ohjelma jatkuu…
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TULOSSA…
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24.1.
14.2.
28.3.

9.5.
13.6.

Kevään 2023 Työllisyystiistai -lähetykset:

Lähetykset aina klo 10.00-12.00



www.kuntaliitto.fi

Työllisyystiistain tiimi 
toivottaa kaikille katsojille 
mukavaa joulun odotusta!

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/

