
NETTIKYSELYTUNTI 6.5.2022

TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT



• TE-toimistojen nykyisten työantajapalvelujen laaja siirto kunnille

• ELY-keskus vastaa osaltaan valtion elinkeinopolitiikan 

(instrumentaation) toimeenpanosta alueilla kumppanuudessa 

esim. kuntatoimijoiden kanssa

Työnantaja- ja yrityspalvelujen perusratkaisu
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Tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelut 

siirtyvien palvelujen 
osalta 

Työnvälitys- ja 
rekrytointipalvelut *

Yhteishankintakoulutus 
(RekryKoulutus, 
TäsmäKoulutus, 
MuutosKoulutus) 

Palkkatuki Muutosturva

Kokeilut, 
Työolosuhteiden 

järjestelytuki, 
vuorotteluvapaa etc.

Kunnille siirtyvät nykyiset työnantajapalvelut
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* Työnvälitys- ja rekrytointipalvelut 

• Työnantaja- ja yrityskäynnit, palvelutarpeen arviointi ja palveluiden esittely

• Kansallisten ja EU/ETA-alueen työpaikkailmoitusten vastaanotto, tarkastaminen (ml. merivälitys). 

Työnvälityspalvelut työnantajalle, joka etsii työntekijää muusta kuin 6 §:ssä tarkoitetusta 

sopimusvaltiosta työhön Suomeen

• EURES -palvelut (asiakastyö)

• Ehdokashaku - sopivien ehdokkaiden esittely työnantajalle ml. merivälitys 

• Työtarjoukset, työnhakijoiden informointi tai työtarjoukset avoimista tehtävistä ml. merivälitys

• Rekrytointitilaisuuksien ja kampanjoiden järjestäminen

Kunnille siirtyvät nykyiset työnantajapalvelut
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Tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelut, 

yrityksen 
perustamisneuvonta

Starttiraha Valmennuspalvelut

Asiantuntija-
arvioinnit

Työvoimakoulutus

Kunnille siirtyvät nykyiset aloittavan yrittäjän 

palvelut
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 Valtio vastaa jatkossa 

o ELY-keskusten nykyiset yritysavustukset ja –tuet (TEMin ja MMM:n hallinnonalan 

tuet osana laajaa ”elinvoimatehtävää”), Team Finland –verkostotyön koordinointi 

alueilla

o Yritysten kehittämispalvelut (”Kehpat”, osana jatkossakin ELYjen

yrityspalvelukokonaisuutta, tekninen siirto JTYPL:stä ”yritystukilainsäädäntöön”)

o Valtakunnallinen yrityspalveluneuvonta (Yritys-Suomi puhelinpalvelu, Yrittäjän 

talousapu, sähköisten palvelualustojen ja järjestelmien käyttöneuvonta sekä 

valtakunnallinen kv. rekryneuvonta yritysasiakkaille) - hallinnoijana KEHA-keskus 

osana muuta valtakunnallista neuvontakokonaisuutta

 Jatkovalmistelun keskeisenä näkökulmana asiakaskeskeinen 

kumppanuusyhteistyö ja elinvoimayhteistyö (yritysten palvelutarpeet, sujuva 

ohjaus palveluihin, neuvonta, aktivointi, roolit jne.)

Valtiolle / ELY-keskuksille jäävät yrityspalvelut
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Henkilöstön asema Koskettaa laajasti asiantuntijoita. Yleisellä tasolla on tehty 

ratkaisuja siirtosuunnista, yksityiskohtaiset tiedot ratkeavat 

myöhemmin

Erikoistuneet palvelut ja 

palveluiden järjestäminen

Nykyisessä palvelurakenteessa on palveluita, jotka järjestetään 

erikoistuneiden asiantuntijoiden toimesta. Erikoistuneiden 

asiantuntijoiden sijoittuminen työllisyysalueille tai kuntaan 

riippuu tulevasta palvelujärjestelmästä. Tästä riippuu myös 

nykyisen TE-palvelujen asiantuntijoiden ja nykyisen 

erityisosaamisen riittävyys eri alueiden tarpeisiin.  

Kunnilla on vastuu palveluiden järjestämisestä siten, että 

palvelut hoidetaan hyvin. Kuntien edellytetään tekevän 

yhteistyötä toistensa kanssa

Tieto ja tietojärjestelmät Riittävät tietojen vaihdon käytännöt, tieto yritysten ja 

työnantajien palvelu- ja osaamistarpeista on tärkeä osa 

työllisyyden edistämisen tavoitetta. Tiedonkulku toimijoiden ja 

järjestelmien välillä. Kansalliset tietovarannot

Esimerkkejä asioista, jotka puhututtavat
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Asiakkaiden 

palvelukanavat

Toimivat palvelukanavat, viestintä

Eri toimijoiden roolit Kunta, TEM, KEHA-keskus, ELY-keskus - Kansallisen 

koordinaation ja paikallisen palvelutuotannon ja kuntavastuun 

yhteensovittaminen 

Yhdenvertaiset palvelut, 

palvelutarjonta

Asiakkaiden yhdenvertainen asema – paikalliset ratkaisut

Palvelumarkkinointi

Asiakkuudet Asiakkuusvastuut, viestintävastuut

Hallittu uudistus Toimeenpanovaihe, uudistuksen johtaminen, osallisuus.

Palvelujen järjestämisen tavat, palveluprosessit, yhteistyö 

toimijoiden kesken

Esimerkkejä asioista, jotka pohdituttavat
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Oikein hyvää 

viikonloppua!


