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• Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on, että vuosikymmenen 
puolivälissä työllisyysaste on 75 prosenttia.

• Jotta tavoitteeseen päästään, hallitus on käynnistänyt useita työllisyyttä 
edistäviä uudistuksia.

• Marinin hallitusohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti 
kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan.

• Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistettiin työllisyyden kuntakokeilut 
maaliskuussa 2021, joissa kokeilukunnat vastaavat osin TE-palvelujen 
tarjoamisesta.

• Hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä, että TE-palvelut siirretään 
kunnille vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilulle säädetään jatko siihen asti, 
kunnes palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille.

TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 

2024 aikana
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Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää 
parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa 
työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, 
saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

• TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. 

• Kun työllisyyttä tukevat palvelut ovat saman järjestäjän 
vastuulla, palveluista on mahdollista tehdä vaikuttavampia ja 
palvelupoluista yhtenäisempiä. Palvelujen yhteensovittaminen 
tukee nopeamman työllistymisen tavoitetta.

• Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen 
saatavuus. Myös kielellisten oikeuksien toteutuminen ja 
heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut 
turvataan.

Uudistuksen tavoitteista palvelujen 

näkökulmasta
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Kevään 2021 puoliväliriihessä hallitus päätti jatkaa valmistelua TE-
palvelujen siirtämiseksi kunnille. 

Hallituksen päätöksen mukaan jatkovalmistelussa selvitetään, mitkä 
tehtävät on tarkoituksenmukaista valtion järjestää valtakunnallisesti 
valtion toimesta kuitenkin niin, että valtiolle ei jää vastuu yksittäisten 
kuntien palveluista. Uudistuksessa tulisi huomioida palvelujen 
yhdenvertainen saatavuus. 

 Nykyisten palvelujen ja tehtävien tunnistaminen ja tarkastelu 
(TE-toimistot, ELY-keskukset, TE-hallinnon 
asiakaspalvelukeskus, KEHA-keskus)

 Keskeisiä kysymyksiä a) mitä tehtäviä keskitetään valtiolle ja 
hajautetaan kunnille b) palvelujen sääntely ja suhde kuntien 
omiin palveluihin? c) palvelujen velvoittavuus etc. (huomioitava 
suhde muihin valmisteluryhmiin)

Lähtökohdat palveluihin liittyvässä  

valmistelussa
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Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi syyskuussa 
2021, että pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista 
henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyisi kuntien 
vastuulle. Näiden palvelujen hankintatehtävät siirtyisivät myös 
ELY-keskuksilta kunnille. Valtio vastaisi työllisyydenhoidon 
järjestelmästä ja sen valtakunnallisesta toimivuudesta.

• Kunnalle muodostuu laaja palveluvastuu kaikista oman 
alueensa asiakkaista. Siksi kunnille siirrettäisiin myös niiden 
järjestämisvastuulle tulevia palveluja koskevat hankinnat.

• Kuntien järjestämisvastuun, palveluvalikoiman ja rahoitusmallin 
on muodostettava selkeä kokonaisuus. Kunnilla on oltava 
tosiasialliset mahdollisuudet tuottaa vaikuttavia palveluja 

Ministerityöryhmän linjaukset 

palveluista
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Joulukuussa 2021 ministerityöryhmä teki täsmennyksiä 

valtion ja kuntien rooleihin palveluiden osalta.

• Ministerityöryhmä linjasi, että uudistuksessa 

työttömyysturvatehtävien vaativat asiantuntijalausunnot ja 

palkkaturvatehtävät olisivat valtion tehtäviä. 

• Lisäksi ministerityöryhmä linjasi, että TE-palveluihin 

liittyvät maksatustehtävät siirtyisivät kuntien vastuulle. TE-

asiakaspalvelukeskuksen neuvonta- ja 

asiakaspalvelutehtävät siirtyisivät kuntiin siltä osin, kun 

palvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi. 

Ministerityöryhmän linjaukset 

palveluista
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Työvoimapalveluja ja niihin liittyviä tehtäviä 
(palveluvalikoima, palvelujen sisältö) koskeva sääntely 
kytkeytyy työttömyysturvajärjestelmään ja työnhakijan 
oikeuteen saada työttömyysetuutta. 

• Työttömyysetuusjärjestelmän lisäksi palvelujen 
määrittämisellä on vaikutuksia tietojärjestelmien 
kehittämiseen. 

• Palveluista säätämisellä on myös 
kustannusvaikutuksia, muun muassa sen osalta, mitkä 
palvelut oikeuttavat kulukorvaukseen ja korotusosiin.

Palvelujen sääntelystä
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• Palveluihin liittyviä yksityiskohtia on vielä avoinna, valmistelu on edelleen 
käynnissä. HE-valmistelu käynnissä, jonka yhteydessä näitä ratkotaan

• Kysymykset siitä, että miten palvelut järjestetään jatkossa

• Kuntien ja työllisyysalueiden, valtion ja hyvinvointialueiden järjestämien 
palvelujen yhteensovittaminen

• Aikatauluista

• HE lausuntokierrokselle, toukokuu 2022

• HE eduskunnalle, syyskuu 2022

• Lait voimaan, huhtikuu 2023

• Kuntien sopimukset, marraskuu 2023

• Uudistus käynnistyy, vuoden 2024 aikana 

Tilanne palvelujen näkökulmasta
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Kiitos ja oikein hyvää 

kevään odotusta


