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Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä 28.9.2021 – valtion vastuusta / TE2024:

Valtio vastaa työllisyydenhoidon järjestelmästä 

ja sen toimivuudesta valtakunnan tasolla

Valtiolla on viime kädessä vastuu työvoimasta. Valtio vastaa 

1. Työllisyydenhoidon palvelujärjestelmän valtakunnan tason toimivuudesta

2. Valtakunnantason tietojärjestelmästä 

3. Kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden arvioinnista

Valtiolla on ylialueellinen ja valtakunnallinen koordinoiva rooli palvelukokonaisuuksissa, 

joilla edistetään kansallisesti merkittäviä työllisyystoimenpiteitä yhdessä kuntien kanssa 

(positiiviset ja negatiiviset rakennemuutokset sekä kv. rekrytointi).

Osana rakenteita ja ohjausta koskevia kokonaisuuksia 

valmistellaan valtion viimekätiseen vastuuseen nähden riittävät mahdollisuudet 

huolehtia palvelujärjestelmän toimivuudesta ja työvoimapalveluiden saatavuudesta koko 

maassa. 



 Ohjauksessa käytetään monipuolisesti eri ohjauksen välineitä (säädösohjaus, 
kannustava rahoitusmalli sekä valtionosuusrahoitus, tuki tiedolla johtamiseen ja 
informaatio-ohjaus). Ohjauksen menettelyihin vaikuttaa keskeisesti se, että 
kyseessä olisi lainsäädännöllä itsehallinnollisille kunnille määriteltävästä tehtävästä, 
jonka rahoitus tapahtuisi VOS-järjestelmän kautta

 TE-palvelut 2024 -ohjausjärjestelmän keskeisiä elementtejä ovat:

1) järjestämisvastuuratkaisut ja -kriteerit

2) työvoimapoliittinen lainsäädäntö, ns. substanssilainsäädäntövastuu (esim. pohjoismainen 
työvoimapalvelumalli / palveluprosessien ohjaus)

3) rahoitusratkaisut ja erit. ns. kannustava rahoitusmalli

4) tiedolla johtamisen tuki ja informaatio-ohjauksen kokonaisuus

5) laillisuusvalvonta

Lisäksi valtiolla on vastuu eräistä valtakunnallisista palvelu-/tehtäväkokonaisuuksista.

Ohjausjärjestelmän kokonaisuudesta
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Linjaukset – ohjausjärjestelmä

 Valtio vastaa palvelujärjestelmän ohjauksesta sekä yhteistyössä kuntien kanssa kokonaisuuden 
toimivuuden arvioinnista.

 Ohjauksessa käytetään monipuolisesti eri ohjauksen välineitä. 

 Valtioneuvosto linjaa hallituskausittain työllisyyden hoidon tavoitteet. 

 Hajautettu palvelujärjestelmä edellyttää asiakkaiden palvelut kokoavaa tietojärjestelmää, josta 
valtio vastaa.

 Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustetaan hallituskaudeksi työllisyyden hoidon (tai 
työllisyyspalveluiden) neuvottelukunta (jäsenet: TEM, STM, OKM, VM sekä työvoimapalvelujen 
järjestämistahot/kunnat ja alueet).

 Mikäli kunta tai työllisyysalueen kunnat eivät kykene järjestämään ”TE2024-laissa” tai 
valtioneuvoston linjauksessa tarkoitettuja palveluja, valtioneuvosto/ministeriö voisivat päättää 
järjestämisvastuun toteutumista koskevan arviointimenettelyn aloittamisesta. Arviointimenettelyn 
aloittamisen edellytyksistä ja prosessista säädetään erikseen. 

 Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä arvioi ohjauksen kokonaisuutta jatkovalmistelun jälkeen.
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Linjaukset – rakenteet ja palvelut

 Muodostetaan ja sijoitetaan KEHA-keskukseen tiedolla johtamisen 
valtakunnallisesti keskitetty toimintokokonaisuus sekä siihen kytkeytyviä 
muita valtion vastuulle koottavia tehtäviä hyvissä ajoin ennen 
työvoimapalveluiden siirtymistä kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 
aikana.

 Ministeriryhmän linjausta aiemmin vailla olevista palveluista 
työttömyysturvatehtäviin liittyvät vaativat asiantuntijalausunnot ja 
palkkaturvatehtävät ovat valtion tehtäviä. 

 TE-palveluihin liittyvät maksatustehtävät siirtyvät kuntien vastuulle. 

 Neuvonta- ja asiakaspalvelutehtävät siirtyvät kuntiin siltä osin, kun palvelut 
siirtyvät kuntien tehtäväksi.

 Muiden valtion tehtävien sijoittumispaikkaa koskevassa jatkovalmistelussa 
tavoitteena on ratkaisut, jotka edistävät järjestelmän yhtenäisyyttä.
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 Muodostetaan ja sijoitetaan KEHA-keskukseen osana TE-palvelut 2024 –uudistusta tiedolla 
johtamisen valtakunnallisesti keskitetty toimintokokonaisuus.

 Kokonaisuus muodostuu seuraavista toiminnoista: 

• Toimivat asiakastietojärjestelmät 

• Yhteinen valtakunnallinen tietovaranto

• Analyysitoiminto (työllisyys, työvoimapalvelut, työvoiman kysyntä ja tarjonta) sekä väline 
mahdollistamaan tiedolla johtamisen ja ohjauksen (Mylly)

• Mahdolliset muut valtiolle valtakunnallisesti keskitettävät tehtävät, mikäli niillä arvioidaan 
olevan merkittäviä synergioita tiedolla johtamisen toiminnon kanssa

 Toimintoon ja sen ohjaukseen kohdistuva yhteistyö erityisesti OKM:n hallinnonalan 
kanssa on keskeistä (osaaminen, ennakointi).

 Tiedolla johtamisen valtakunnallisen toiminnon tulee olla toimintakykyinen hyvissä ajoin 
ennen työvoimapalveluiden siirtymistä kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 
aikana.

 ELY-keskusten rooli voisi kohdistua jatkossa esim. aluetason työllisyydenhoidon 
seurantaan, suunnitteluun ja vuoropuhelumenettelyihin tiiviissä 
kumppanuusyhteistyössä.

KEHA-keskuksen uudistaminen – tavoitteena ”KEHA 2.0”
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Kiitos
#TEpalvelut2024 


