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• Muuttaa työvoimapolitiikan suuntaa passiivisesta aktiiviseen ja 
kohdentaa palveluja nykyistä tehokkaammin

• Parantaa työllisyyttä noin 10 000 työllisellä  

• Uudistaa työttömien palveluita siten, työnhakijalle tarjotaan 
yksilöllistä työnhaun ja työllistymisen tukea 

• Kohtuullistaa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää siten, että 
työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa

• Resurssit

• TE-toimistojen ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen 
resurssitarve on 70 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä vastaa noin 
1200 henkilötyövuotta. 

Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin 

tavoitteena on

Muutosten 

arvioitu 

voimaantulo 

2.5.2022 
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• Olennaista uudistuksessa on se, että työttömän työnhakijan alkuvaiheen 
palveluprosessi on aiempaa selvästi tiiviimpi

• Alkuhaastattelu järjestetään 5 pv kuluessa työnhaun käynnistämisestä 

• Tämän jälkeen työnhakija tavataan kahden viikon välein. Työnhakijalle 
järjestetään viisi täydentävää työnhakukeskustelua kolmen kuukauden aikana.

• Nykyisten kolmen kuukauden välein järjestettävien työnhakijan 
haastattelujen lisäksi työnhakijalle järjestetään puolen vuoden välein 
kuukauden kestävä jakso, jonka aikana järjestetään kaksi tapaamista

• Uudistuksessa lisätään työnhakijalle tarjottavan yksilöllisen tuen määrää 
niin työnhaun alussa kuin sen jatkuessa

• Työnhaun tuki koskee myös työnhakijoita, joilla on hyvät edellytykset työllistyä

Työnhakijan palveluprosessi



• Palveluiden alueellistamisella voidaan saada työllisyysvaikutuksia, jos kannusteet 
ovat kohdallaan (Tanskan ja Saksan kokemukset)

• Julkista taloutta vahvistava työllisyyden kehitys

• Tavoiteltava työllisyysvaikutus on 7 000-10 000

• Vastaava työllisyyden kasvu vahvistaisi julkista taloutta 150 – 210 milj. eurolla.

• Kunnilla laajemmin työllisyyteen vaikuttavat keinot, kuntaekosysteemin 
mahdollisuuksien hyödyntäminen

• Työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut, elinkeino- ja kotoutumispalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla  

• Keskeisenä elementtinä rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia tarjoamaan oikein 
kohdennettuja työllisyyspalveluja 

• Rahoitusmalli voidaan luoda kunnille huomattavasti helpommin

• Työttömyysjaksoja lyhentävä kunta hyötyy tästä taloudellisesti

Miksi TE-palvelut 2024 uudistus? 
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1. Kannustavan rahoituksen elementit
• Kunnan työttömyysturvan rahoitusvastuun aikaistaminen

• Työttömien aktivointi ei vaikuttaisi työttömyysturvan rahoitusvastuuseen

• Kunta ja valtio jakaisivat työvoimapalveluiden rahoitukseen liittyvää kustannusvastuuta

2. Kuntien järjestämisvastuun määrittely
• Palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja kuntien mahdollisuus suoriutua tehtävistään

• Miten varmistetaan riittävän suuret kokonaisuudet – kuntien vapaaehtoinen / 
lakisääteinen yhteistyö  

• Valtiolle ei jää vastuu yksittäisten kuntien palveluista

3. Rakenteet ja tietojärjestelmät
• Valtion tiedolla johtamisen ja ohjauksen rooli

• Valtiolle keskitettävät palvelut

4. Henkilöstö ja muutosjohtaminen

5. Aikataulu
• Kuntien järjestämisvastuu alkaa vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilulle säädetään jatko 

siihen asti. 

Uudistuksen keskeiset kokonaisuudet
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Arvioitu 

voimaantulo 

v. 2024 
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POHJOISMAINEN 

TYÖVOIMAPALVELUMALLI

• TE-palveluissa asiakastapaamisten 

määrä lisääntyy

• Aiempaa paremmat mahdollisuudet 

tunnistaa asiakkaan kuntoutustarve 

TE-palveluissa

• Huomio kuntoutustarpeen 

tunnistamisen keinoihin, 

asiantuntijoiden osaamiseen sekä 

asiakasohjaukseen

Uudistukset ja kuntoutusnäkökulma

TE-PALVELUT 2024 -UUDISTUS

• TE-palveluiden järjestämisvastuu 

siirtyy kunnille/alueille

• Uusi kannustinmalli tukee sopivien 

palveluiden sekä kuntoutustarpeen 

tunnistamista aikaisessa vaiheessa

• Huomio asiakasohjauksen 

rakentamiseen ja onnistumiseen 

kunnittain/alueittain yhdessä 

kuntoutusta toteuttavien tahojen 

kanssa



Eritysasiantuntija Patrik Tötterman, TEM



• tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve

• tarjota osatyökykyisille yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn 
ja työllistämisen palveluja

• edistää työpaikkojen syntymistä osatyökykyisille 

• kehittää palveluja työnantajille osatyökyisten rekrytoinnin helpottamiseksi

• uudistaa käytössä olevia kuntoutuspolkuja ja kuntoutuspalveluja 
kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta

• hakea ratkaisuja rekrytointikynnyksen madaltamiseksi sekä kehittämällä 
palveluja että osallistumalla sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun.

Työkykyohjelman päämäärä on



• Työkykyohjelma - osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta

• Ohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

• Toteutus vuosina 2019-2023

• Toimenpiteissä etsitään ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökyisten 
työllistymisen ongelmiin

• Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi työskennellä ja 
arvioi myös olevansa työhön kykeneviä 

• Toimenpiteet tukevat ja täydentävät toisiaan

• Uusia keinoja haetaan mm. kokeiluhankkeista, joiden tavoite ottaa 
käyttöön vaikuttavia palveluja ja toimintamalleja.

Yksi työkykyohjelma – monta toimenpidettä



Useimmat työkykyohjelman toimenpiteet ovat laaja-alaisia ja vievät 
asiaa eteenpäin samanaikaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö keskittyy:

• purkamaan osatyökykyisten työllistymisen esteitä

• vauhdittamaan työllistymistä 

• ehkäisemään pitkittyvää työttömyyttä 

Sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy:

• kehittämään osatyökyisten työkyvyn tuen palveluja

Työkykyohjelman toimet tukevat toisiaan



Työkykyohjelman toimenpiteet ja yhdyspinnat

Työkykyohjelma
YHDYSPINNAT

STM

Sosiaali- ja terveys-
ministeriön (STM) toimenpiteet

1. Työkyvyn tuki

2. Tuetun työllistymisen 
menetelmät

3. Ammattilaisten osaamisen 
vahvistaminen

4. Palvelujen ja etuuksien 
yhteensovittaminen

Tulevaisuuden 
sote-keskus

Mielenterveys-
strategia

Ikäohjelma

Kuntoutus

Sosiaaliturvan 
uudistus

YHDYSPINNAT

TEM

Työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) toimenpiteet

1. Lisätään työkykykoordi-
naattoreita TE-toimistoihin

2. TE-palvelupilotit osatyö-
kykyisten palvelujen 
uudelleenmuotoilemiseksi

3. Hankinnoilla työllistämisen 
vauhdittaminen

4. Yhteiskunnallisten yritysten 
strategian toimeenpano

5. Valtion erityistehtäväyhtiön 
perustaminen

TE2024: 
TE-palvelujen 
siirto kunnille

Monialaiset 
palvelut

Pohjoismainen 
työnhaun malli

Palkkatuki-
uudistus

Jatkuvan oppimi-
sen palvelukeskus

Työn ja työhyvinvoinnin

kehittämisohjelma – TYÖ2030



Osatyökykyisiä työllistävä 

erityistehtäväyhtiö 

Työkanava Oy
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, TEM



Tilanne

• Hallituksen esitys erityistehtäväyhtiöstä on eduskunnan käsiteltävänä (HE 198/ 

2021 vp.)

• Valtioneuvosto valtuutti työ- ja elinkeinoministeriön perustamaan valtion 

kokonaan omistaman osakeyhtiön 30.9.2021.

• Työkanava Oy:n (ruots. Jobbkanalen Ab) perustamissopimus allekirjoitettiin ja 

toimitettiin kaupparekisteriin 1.10.2021 ja rekisteröitiin 5.10.2021.

• Yhtiö on ennen lain voimaantuloa ns. pöytälaatikkoyhtiö, joka ei harjoita 

varsinaista liiketoimintaa. Yhtiö perustettiin ensisijassa toiminimen rekisteröimistä 

varten. Lain tultua voimaan yhtiön pääomitus viedään valtioneuvoston 

yleisistunnon päätettäväksi, jonka jälkeen yhtiö aloittaa toimintansa.

• TEM valmistelee myös vuoden 2021 loppuun mennessä yhtiön toimintaa 

tarkentavan toimiohjeen sekä omistajaohjausta kuvaavan vuosikellon



Yhtiön liiketoiminnan suunnittelu

Keskeiset roolit

• Omistaja: Suomen valtio

• Työllistettävä työntekijä (kohderyhmä): työttömät työhaluiset 

osatyökykyiset, jotka eivät ole työllistyneet palveluista huolimatta ja 

joiden kohdalla muu työllistyminen on sillä hetkellä 

epätodennäköistä

• Asiakas: Yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityiset kuluttajat, 

jotka tarvitsevat työvoimaa ja ostavat Työkanavan palveluita ja 

jotka haluavat ”tehdä hyvää”



TE-toimisto
viranomaisena käyttää 

julkista valtaa

22.11.2021

Tunnistaa mahdolliset 

Työkanavaan 

työllistettävät 

osatyökykyiset

Seuloo joukosta 

ne osatyökykyiset, 

joiden ammatti, 

osaaminen ja työkyky 

vastaavat Työkanavan 

työvoiman tarvetta

Tiivis

yhteistyö

Työkanava Oy
valitsee työllistettävät 

TE-toimiston seulonnan pohjalta 

Antaa työllistettäville 

työsuhteen 

ja myy heidän 

työpanostaan 

asiakkailleen

Vahvistaa 

työllistettävien

osaamista & 

työmarkkina-

valmiuksia

Tukee 

osatyökykyisiä

työllistymään 

avoimille 

työmarkkinoille

Asiakkaat* Asiakkaat* Asiakkaat*

*Työvoimaa tarvitsevat yritykset, yhteisöt, kuluttajat
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Yhtiön erityistehtävä

1. Työllistää työhaluisia TE-toimistojen kautta seulottuja vaikeasti 

avoimille työmarkkinoille työllistyviä (potentiaali noin 30.000)

• myymällä yrityksille, järjestöille, julkiselle sektorille ja kuluttajille 

työvoimaintensiivistä panosta vaativiin tehtäväkokonaisuuksiin sekä 

asiakkaan toiminnan tehostamista edistäviin ratkaisuihin (toiminnot tai 

työvaiheet, jotka pystyy ulkoistamaan)

• vuokraamalla yhtiön omia työsuhteisia työntekijöitä 

• omalla palvelu-/tuotantotoiminnalla (mahdollisesti)

 työtä voidaan tehdä joko asiakkaan tai Työkanavan tiloissa

 työntekijät ovat Työkanavan työnjohdon alla henkilöstövuokrausta 

lukuun ottamatta



Yhtiön erityistehtävä… jatkuu

2. Kohentaa työsuhteeseen otettujen henkilöiden osaamista ja työmarkkina-

valmiutta (henkilökohtainen valmennus)

• hyödyntäen olemassa olevia koulutus- ja työvalmennuspalveluita, joihin 

työllistettävä on oikeutettu

• tarjoten myös omia kehityspalveluita tai ulkopuolelta ostettuja 

kehityspalveluita

Palvelulupaus

• helppo, luotettava, vaivaton ratkaisu työvoiman tarpeeseen, parantaa 

asiakkaan omaa liiketoimintaa, yhteiskuntavastuu, sitouttaa asiakkaan 

korkean osaamisen ammattilaisia



Potentiaaliset toimialat ja asiakkaat

Toimialat

• voimakas kausivaihtelu (rengaspalvelu, puutarha-ala, marjanpoiminta)

• työvoimapula-alat (vaihtelee eri aikoina)

• kasvualat, joihin syntyy työtilaisuuksia, esim. kiertotalous

• työvoimaintensiiviset alat (ei voida automaatiolla poistaa)

Asiakkaat

• yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityiset kuluttajat, jotka tarvitsevat 

työvoimaa ja jotka haluavat ”tehdä hyvää” = imago

• isot, monipaikkaiset yritykset, esim. S-ryhmä, K-ryhmä, Fazer, kunnat ja 

kuntayhtymät, seurakunnat, ICT-alan yritykset, kahvipaahtimo, 

rakennusala, Stockmann, logistiikka, Posti, hoiva, L&T



Kiitos


