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Lähde: KEHA-keskus



Kuntien työllisyyteen liittyvät lakisääteiset 
palvelut ja velvoitteet:
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• Ikääntyvien työllistämisvelvoite 

(laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista) 

• Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen 

(laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

• Nuorten työpajatoiminta

(nuorisolaki)

• Työmarkkinatuen rahoitusvastuu

(työttömyysturvalaki)

• Työttömien terveyden edistäminen 

(terveydenhuoltolaki)

• Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten 
henkilöiden työtoiminta

(sosiaalihuoltolaki)

• Yhteistoimintavelvoite ja TYP-johtajuus

(laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta) 
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Kuntien työllisyyttä edistävät palvelut

Kunnat

• vastaavat työllistymistä edistävän moniammatillisen yhteispalvelun (TYP) toiminnasta  
ja yhteensovittavat eri toimijoiden tarjoamia palveluja

• tekevät palvelutarvearvioita ja rakentavat saumattomia palveluketjuja kohti 
työmarkkinoita

• järjestävät erilaisia yksilö- ja ryhmävalmennuksia (mm. työpajoissa) ja tarjoavat 
työvalmentajia tuella palkattujen tueksi

• ohjaavat työnhakijoita koulutukseen ja tarjoavat oppisopimuspaikkoja sekä 
lyhytkestoista koulutusta

• järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa ja ostavat sitä kolmannelta sektorilta 

• ohjaavat kuntoutukseen ja avustavat eläke-edellytysten selvittämisessä 

• tarjoavat työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä ja jatkomahdollisuuksia 
palkkatuetussa työssä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa oleville 

• maksavat palkkatukiin kuntakohtaisia lisiä

• tarjoavat työnantajille rekrytointiin liittyviä palveluja (esimerkiksi neuvontaa, 
potentiaalisten työntekijöiden esittelyä) ja  auttavat  työsopimusten sekä 
palkkatukihakemusten laadinnassa

• järjestävät rekrytointitapahtumia ja osallistuvat niihin

• etsivät piilotyöpaikkoja ja kokoavat silpputöitä kokonaisuuksiksi

• järjestävät kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille ja maksavat 
kesätyökorvauksia 

• tukevat työmarkkinoiden ulkopuolella olevien pääsyä työmarkkinoille

… jne…
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Hallituksen linjauksia 5.4.2016 
maakunnille siirrettävistä tehtävistä

• Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön 
periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja 
edistämisestä

• Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen ja kotoutumisen 
edistäminen: TE-palveluissa palvelutuotantoa voidaan 
lailla tai laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä 
sopimuksella osoittaa riittävät voimavarat omaavalle 
kunnalle (kaupunki) sekä yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimijoille
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Järjestäjä-tuottaja –malli + kilpailullisuus

Kasvupalvelua toteutetaan 
järjestäjä-tuottajamallilla. 

Kilpailullisella tuotantomallilla ja 
asiakkaiden valinnanvapaudella 
vahvistetaan palvelujen 
vaikuttavuutta, synnytetään uusia 
palveluinnovaatioita ja luodaan 
uutta palvelumarkkinaa.

Maakunnan oma tuotanto hoitaa 
markkinapuutteet.

Monituottajamalli toimii 
taloudellisin ehdoin – palvelut 
tuotetaan markkinoilla ja tuottajat 
ovat kilpailullisesti tasa-
arvoisessa asemassa.
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Maakunta

Julkisomisteinen 
yhtiö

Yksityinen yhtiö Yhdistys



• Maakuntamalliin siirtymistä pyritään tukemaan toteuttamalla 
vuosina 2017 - 2018 työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia 
kokeiluja 

• Hakemuksia kokeiluun tuli yhteensä 41

• Kokeilualueita valittiin 9, joista 3 maakunnallista ja 6 kahden tai 
useamman kunnan alueella toteutettavaa kokeilua 

• Kokeilualueet kattavat 84 kuntaa 
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Työvoima- ja yrityspalvelujen 
alueelliset kokeilut 
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Työvoima- ja yrityspalvelujen 
alueellisten kokeilujen valmistelun 

eteneminen

• Kokeiluun toimenpanoon liittyviä lakimuutoksia on valmisteltu 
yhdessä mukana olevien kuntien kanssa kesästä 2016 lähtien

• Kokeilulaki lähtee lausuntokierrokselle helmikuun alkupuolella

• Lausuntoaika on 6 viikkoa

• Eduskunnassa lakiesitys on käsittelyssä viikolla 17, jolloin laki 
voi tulla voimaan kesäkuun 2017 alussa 
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Kokeilujen tavoitteita

• Toimintatapoja uudistamalla luodaan asiakaslähtöinen palvelumalli

• Kokeiluilla tuetaan vuonna 2019 käyttöön otettavaa toimintamallia

• Kokeiluun kuuluvilla kuntien, valtion ja muiden toimijoiden palveluilla 
tulee tukea kasvua, yrittäjyyttä sekä alueiden työllisyyttä ja 
elinvoimaisuutta

• Tavoitellaan 10 prosentin kustannussäästöä työttömyyden julkiselle 
taloudelle aiheuttamiin nykyisiin kokonaiskustannuksiin verrattuna

• Kokeilusta saadaan nopeasti uudenlaista informaatiota siitä, millaisia 
ovat kuntien ja alueiden mahdollisuudet ja kyky vastata työllisyyden 
hoidon haasteisiin. Kokeilun tulosten perusteella on mahdollisuus 
arvioida käytännön työnjakoa maakunnan ja suuren kunnallisen 
toimijan kesken 
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Kokeilun edellyttämiä säännösmuutoksia 

Kokeilu edellyttää muutoksia muun muassa seuraaviin lakeihin: 

• julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki ja asetus 

• työttömyysturvalaki 

• laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta 

• laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

• sosiaalihuoltolaki

• mahdollisesti muutoksia työsopimuslakiin

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kokeilun toimeenpanoa koskevien 
säännösmuutosten valmistelun käynnistäessään, toteutetaanko kokeilu 
sisällyttämällä säännösmuutokset erilliseen kokeilua koskevaan lakiin 
vai toteutetaanko kokeilu muuttamalla voimassa olevia säännöksiä 
siten, että kaikki kokeilun johdosta muutettavat lait sisällytetään 
samaan TEM:n johdolla valmisteltavaan hallituksen esitykseen 
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Työllisyyden edistäminen maakunnissa 
- Kuntaliiton näkemys

MAAKUNTA  

TYP-
palvelukeskus

Maakunnan 
sote-liikelaitos

Yhtiö 

Maakunta ja 
kunta sopivat 
vastuista ja 
työnjaosta

KUNNAT

Yhtiö 

Oppilaitokset

Kolmas sektori

Yhtiö 
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