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Esittäjä

2

 Olli Päärnilä, YTM, JET

Johtava asiantuntija/tiiminvetäjä 

Uudenmaan ELY-keskuksessa

– 2009 alkaen Uudenmaan TE-toimistossa; 

6 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä

– 2016 alkaen ELY:ssä tehtävänä mm. 

Uudenmaan TE-toimiston (tulos-)ohjaus ja valvonta

 Erityisosaamisena toiminnan seuranta, 

työvoimapalveluiden lainsäädäntö, tietojärjestelmät 

 olli.paarnila@ely-keskus.fi / p. 02950 40648

mailto:olli.paarnila@ely-keskus.fi
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Esityksen tavoitteet
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1. Esitellä kasvupalvelu siten, kuin se on lakipykälissä muotoiltu.  

2. Selventää lain asettamia rajoja ja mahdollisuuksia palveluiden 

velvoittavuuden ja ulkoistetun tuottamisen näkökulmista. 

3. Hahmottaa muutosta ja nykyisen työvoimahallinnon 

mittakaavaa uuden kasvupalvelun järjestämiseen 

varautumiseksi. 

 Esityksessä oletetaan, että Uudellemaalle perustetaan 

pääkaupunkiseudun kaupunkien kasvupalvelukuntayhtymä. 
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Esityksen tunnistetut haasteet
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 Mitään uutta lakia ei ole vielä hyväksytty.

 Kasvupalvelulaki ja sen kolme sisältölakia on esitetty 

eduskunnalle huhti-kesäkuussa 2018. 

– Olisivat voimassa 1.1.2021 alkaen

 Työttömyysturvalain muutoksista, erityisesti maksajien 

tehtävien osalta, ei ole tarkkaa, hallituksen esityksiin, 

perustuvaa käsitystä. 

 Soveltamisohjeita ei ole käytettävissä. Tuleeko sellaisia 

edes tulevaisuudessa?

Hyväksyttyjä, toimeenpanoa 

odottavia lakeja voidaan 

myös muuttaa ennen vuotta 

2021. Esim. omatoimisen 

työnhaun malli
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Lähteet
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 HE 35/2018 5.4.2018: 

– Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista; 

– Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa

 HE 93/2018 27.6.2018: 

– Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämisenpalveluista; 

– Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta

 HE 96/2018 5.7.2018: 

– Laki kotoutumisen edistämisestä

 Lisäksi työttömyysturvalaki, ulkomaalaislaki, vuorotteluvapaalaki (?)

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180096
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305
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Lukuohje

6

Lakisääteinen, velvoittava 

tehtävä, joka on pakko hoitaa

Lain mahdollistama, mutta kuntayhtymän 

harkinnan varaan jäävä tehtävä

Kuntayhtymä ei 

vastaa näistä

Tehtävä, joka täytyy hoitaa kuntayhtymän 

omana viranomaistyönä

Tehtävä, joka voidaan hoitaa kuntayhtymän tai ostetun ulkoisen 

palveluntuottajan toimesta hankintasopimuksen mukaisesti.

Alalaidassa on viitattu dian sisältämien tietojen lähteisiin, luvun tai pykälän tasolla. 

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Valtion tehtäviä

Etuuden 

maksaja

Harmaassa pallukassa 

arvioidaan kevyesti 

muutosta nykyiseen 

lainsäädäntöön verrattuna. 



Johdanto: 

Uudenmaan mittakaava

7 Lähteet: Toikkanen J. & Båssar A., KEHA-keskus



Uusimaa 2017

Asukkaita

1 650 000
Ulkomaalaistaustaisia 

12 % (2016)

Työllisiä  

820 000

Työttömiä keskimäärin

80 000 
Pitkäaikaistyöttömiä

33 000
Yritysten toimipaikkojen määrä

112 000
Työllisyysaste

72,9 % 

27,3 %

Lähteet: TEM Työnvälitystilasto, Tilastokeskus väestörakenne, toimipaikkatilasto (2016)

Työttömyysaste

9,0 %
Helmikuu 2018

Palveluissa

31 000 koko Suomen 
työttömistä

Koko Suomi 69,6 %

28,3 %
koko Suomen 
toimipaikoista



91 000 
alkanutta työnhakua

250 000 
työllistymissuunnitelmaa

240 000 
työpaikkailmoitusta

1 200 
räätälöityä rekrytointia

6 000 
ammatinvalinta- ja 

uraohjausta

77 000 
asiakasta palveluihin

100 
rekrytointitapahtumaa

6 500 
palkkatukipäätöstä

1,9 miljoonaa 
yhteydenottoa työnhakija-asiakkaisiin

4 000 
osapäätöstä oleskelulupiin

72 000 
yhteydenottoa työnantajiin

Uudenmaan TE-palvelut 2017
Suurten volyymien palvelua

Työnhakijoille Työantajille

Lähde: Qlikview, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan TE-toimiston seurannat 



55 milj. €
palveluiden 
järjestäminen, 
ohjaus ja omat 
palvelut

63 milj. €
ostetut 
palvelut 

62 milj. € 
tuet

Panostus julkisiin 
TE-palveluihin Uudellamaalla

10 palvelupistettä 
14 ohjaamoa nuorille
6 monialaista 
yhteispalvelupistettä

Lähde: KEHA-keskus, Uudenmaan TE-toimisto

179 milj. €

780 henkilötyövuotta

Vuosi 2017



Kuntayhtymä kasvupalveluiden 

järjestäjänä
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Kasvupalvelun järjestämisvastuu Uudellamaalla
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 Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja 

Kauniainen voivat perustaa kuntayhtymän, jonka päävastuu 

olisi kasvupalveluiden järjestäminen Uudellamaalla. 

– Kuntayhtymällä voisi olla muitakin tehtäviä perussopimuksen 

mukaisesti. 

– Muut kunnat voivat liittyä mukaan myöhemmin.

 Muualla Suomessa kasvupalveluista vastaa maakunta.
Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Lähde: HE 35/2018 5.4.2018, Laki kasvupalvelun järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa 2-4, 9 §

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
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Kasvupalvelun velvoittavat perustehtävät
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 Turvattava työmarkkinoiden toimivuus

 Turvattava osaavan työvoiman saatavuus

 Edistettävä maahanmuuttajien kotoutumista

 Järjestettävä kasvupalveluja, jotka edistävät työttömien 

mahdollisuuksia saada työtä

 Laissa määriteltyjä painopisteitä: 

– Palveluita erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa oleville

– Ensisijaisesti digitaalinen palvelutarjonta ja sähköinen asiointi

Perustehtävät eivät 

muutu, mutta 

digitaalisuus on 

uusi korostus.

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Lähde: HE 35/2018 5.4.2018, Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 16, 19 §

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
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Toimialue ja yhteistyö
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 Kuntayhtymän tehtävä on turvata kasvupalveluja 

käyttävien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Uudenmaan maakunnassa. 

 Yhteistyön järjestämiseksi kuntayhtymän on 

solmittava yhteistyösopimus

1) Uudenmaan maakunnan kanssa

2) Sellaisten kuntien kanssa, jotka eivät liity 

kuntayhtymään.

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Lähde: HE 35/2018 5.4.2018, Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa 1 §, 10 §

Toimialue tai yhden-

vertaisuuden vaatimus ei 

muutu, mutta sopimis-

velvoitteet lisääntyvät

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf


Rahoitus

17
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Rahoituksen perusteet
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 Kuntayhtymä saisi valtiolta sen määrärahan, jonka Uudenmaan 

maakunta saisi kasvupalvelun järjestämiseksi. 

– Viimeisin laskelma 28.5.2018: Uudellemaalle 113 milj. €

– Valtiovarainministeriö vastaa rahoituslaskelmasta.

 Rahoitus on yleiskatteellista – mutta kuntayhtymän käytettävä 

se nimenomaan kasvupalvelun järjestämiseen (vrt. maakunta). 

 On odotettavissa, että rahoitus vähenee nykytilaan verrattuna. 

– Kuntayhtymän jäsenten panostukset vielä avoinna

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Lähde: HE 35/2018 5.4.2018, Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

https://alueuudistus.fi/maakuntien-rahoituslaskelmat (ks. Erit. Maakuntien muiden tehtävien rahoituslaskelmat)

Yleiskatteellisuus on 

mullistava ajatus 

momentteihin sidotulle 

työhallinnolle. Haastaa 

talousjohtamista! 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
https://alueuudistus.fi/maakuntien-rahoituslaskelmat
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Yleiskatteellisuus käytännössä
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 Rahoituksen yleiskatteellisuus tarkoittaisi, 

että esim. 4000 €:lla voi joko

– Ostaa 20 työnhakijalle 5 pv työnhakuvalmennusta.

– Työllistää palkkatuella yksi maahanmuuttaja 6 kk:ksi.

– Myöntää yrittäjälle yksi 6 kk starttirahajakso.

– Ostaa yhdelle kasvuyritysasiakkaalle n. 3 konsultointipäivää

– Maksaa yhden kasvupalveluvirkailijan yhden kuukauden 

palkkauskulut.

– Vuokrata pari neliötä toimitilaa pk-seudulta vuodeksi.

– Järjestää henkilöstön pikkujoulut 50:lle. Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Harkinnan-

varainen

Vuoden 2021 alussa 

merkittävä osa rahoituksesta 

on valmiiksi sidottu hankittuihin 

palveluihin, tukipäätöksiin, 

toimitiloihin ja henkilöstöön.

Lähde: HE 35/2018 5.4.2018, Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Viranomais-

tehtävä

Velvoittava

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf


Tuotantostrategia: 

Palveluiden oma tuotanto & ostaminen

20



OP/UUDELY

Palvelujen tuotannon järjestäminen
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 Kuntayhtymä päättää palveluiden tuotantotavasta. 

Palvelut voi erilaisina vaihtoehtoina tai yhdistelminä:

1) tuottaa itse tai 

2) ostaa palveluntuottajilta (tietyin rajoituksin)

 Joka tapauksessa palvelut oltava asiakkaalle saatavilla 

tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina

 Esim. yhteen sovitettuna maakunnan, kunnan tai muun 

tahon palveluihin. 

 Palvelun tuottamisen ehdot määriteltävä koskemaan 

tasapuolisesti niin omaa kuin ostettua tuotantoa. 

Lähde: HE 35/2018 5.4.2018, Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 21-22 §, 24-25 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Yhteensovittamisen 

vaatimus ja palvelun-

tuottamisen yleiset 

ehdot ovat uusia 

ajatuksia.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
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Palvelujen tuottaminen itse
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 Kaikki kasvupalvelu, mitä laeista löytyy, voidaan 

tuottaa itse kuntayhtymän toimesta. 

 Jos tuotetaan palvelut itse, on palvelutuotanto eriytettävä 

kirjanpidossa (tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma)

 Omaa tuotantoa ei ole pakko yhtiöittää, ellei toimita 

kilpailutilanteessa

– Kilpailutilannetta ei ole lakisääteisten tehtävien hoitamisessa

– Kilpailutilanteessa ollaan ainakin silloin, jos omaa tuotantoa 

yritetään myydä esim. tarjoamalla tarjouskilpailuissa. 

Lähde: HE 35/2018 5.4.2018, Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 22-23 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Periaatteessa tässä 

ei ole muutosta, 

mutta määrärahoitus 

on rajoittanut omaa 

TE-tuotantoa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
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Palveluiden ostaminen
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 Palveluiden ostaminen on aina harkinnanvaraista 

kuntayhtymän päätöksellä. 

– Ostamalla ulkoistettavissa olevat pykälät on erikseen 

määritelty – kaikkea ei voi ulkoistaa. 

 Mahdollisuuksia, esim: yksi koulutuskurssi, laajempi 

palveluprosessi, vain tietylle asiakasryhmälle, vain tiettyyn 

paikkaan jne…

 Kunnilta tai niiden sidosyksiköiltä ei voi ostaa kasvupalveluita, 

paitsi markkinapuutetilanteessa.

Lähteet: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 3 §; 

HE 35/2018 5.4.2018 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 22-23 §, 

Palvelutuotteita on ostettu 

paljon, mutta työnhakija-

palveluprosessin osittai-

nenkin ulkoistaminen olisi 

iso muutos

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Uudenmaan ELY:llä

70 palveluntuottajaa

600 palvelusopimusta

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
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Viranomaistehtävät
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 Kuntayhtymä toimii viranomaisroolissa useissa palveluprosesseihin 

sisältyvissä asioissa, mm.:

– Työnhaun voimassaolo

– Työttömyysturvalausunnot

– Koulutusvalinnat

– Palkkatuki- ja starttirahapäätökset

– Yritystukipäätökset

– Muutoksenhaku

 Viranomaistehtäviä ei voi ulkoistaa tai ostaa. Tämä rajoittaa 

merkittävästi ostopalveluiden ”kokonaisvaltaisuutta”. 

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Vuonna 2018 alkavat 

kasvupalvelupilotit koettelevat 

laajennetun ostopalvelun ja 

viranomaistehtävien rajoja



Työnhakijan palveluprosessi
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Työnhaun aloitus ja voimassaolo
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 Työnhakija voi valita maakunnan, jonka asiakkaaksi hän 

rekisteröityy

 Työnhaun aloitus pääsääntöisesti verkkopalveluna, 

mutta oltava mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin

– Myös päätöksen antaminen, mikäli asiakasta ei voida rekisteröidä 

työnhakijaksi työoikeuden puutteen takia. 

 Työnhaku päättyy asiakkaan ilmoituksen tai viranomaisen 

toteamien menettelyrikkeiden takia. 

– Ostettu palveluntuottaja vain ilmoittaa menettelyrikkeistä 

viranomaiselle, joka kuulee asiakasta ennen työnhaun päättämistä!

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 8-9 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

KasvuDigi / 

Valtion virasto

Työnhaun voimassaolo 

säilyy vain viranomaisen 

käsissä. Ostopalvelusta 

voi siksi tulla raskasta. 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Työnhakijan informointi
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 Työnhakijaa on työnhaun aloituksen 

yhteydessä tiedotettava oikeuksista, 

velvollisuuksista, palveluista jne. 

 Työttömyysetuuden hakijaa on lisäksi 

tiedotettava etuuksista ja niiden 

hakemisesta. 

 Informoinnin tavat vapaasti valittavissa.

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 10 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

KasvuDigi / 

Valtion virasto

?

Ei muutosta 

nykyiseen

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093


OP/UUDELY

Työttömyysturva
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 Kuntayhtymä vastaa työttömyysturvalain määrittelemistä 

viranomaistehtävistä, kuten: 

 Työttömyysturvalausuntojen antaminen

 Palveluiden käyttöön liittyvä seuraamusmenettely

 Edellisiin liittyvät muutoksenhakuvastineet

 Mahdollisille palveluntuottajille tulee ilmoitusvelvollisuuksia 

työnhakijoiden menettelyrikkeistä, minkä perusteella 

kuntayhtymä kuulee ja sanktioi asiakasta. 

 Joitain nykytehtäviä siirtynee työttömyysetuuden maksajille.

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, perustelut s. 68, 107. Luonnosta tai esitystä 

työttömyysturvalaiksi ei ole saatavilla.

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Etuuden 

maksajat

Työttömyysturva ei ole 

katoamassa, mutta 

tehtävänjako maksajien 

kanssa on uusiutumassa.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Henkilökohtainen käyntiasiointi
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 On järjestettävä henkilöasiakkaille palvelupisteitä, 

jotka ovat esim. kuntayhtymän tai muun julkisen 

toimijan toimipaikkoja ympäri maakuntaa. 

– Vähintään tarjottava henkilökohtaisesti kuntayhtymän 

virkailijan toimesta työnhaun aloitus sekä 

– Neuvontaa ja ohjausta

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 5 §, erityisesti perustelut s. 109

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Lakitasolla paljon ei 

muutu, mutta yhteis-

palvelun henki 

voimakas

 Erityisesti huomioitava: 

1. Ohjaamot yhteistyössä maakunnan, kuntien jne. kanssa

2. Monialainen yhteispalvelu maakunnan, KELA:n & Co:n kanssa.

3. Maahanmuuttajat yhteistyössä kuntien tms. kanssa

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Palveluiden tarjonta ja 

valinnanvapaus

31

 Palvelut oltava maksuttomasti tarjolla 

1) omatoimisesti käytettävinä palveluina sekä 

2) henkilökohtaisena palveluna. 

 Asiakas ohjataan palveluun arvioidun palvelutarpeen 

perusteella

 Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja, jos tarjolla. 

– Tuotettava asiakkaille tietoa palveluntuottajista 

– Neuvottava palveluntuottajan valinnassa, tarvittaessa 

osoitettava palveluntuottaja.

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 4, 7 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Periaate 

palvelutarpeesta ei 

muutu, eikä valinnan-

vapauskaan ei ole 

enää uusi idea.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Työttömän määritelmä

32

 Työttömällä tarkoitetaan työnhakijaa, joka ei tee 

kokoaikaisesti työtä yhdenjaksoisesti yli kahta viikkoa 

tai opiskele päätoimisesti.

– Työttömiä olisivat siis myös osa-aikatyötä tekevät, 

nollatuntisopimukset, sivutoimiset yrittäjät jne. 

(työn tekemisen muodolla ei ole väliä). 

– Työttömyyden kertymä alkaa aikaisintaan vasta 

työnhaun aloituksesta. 

 Määritelmä vaikuttaa mm. palvelutarpeen 

arviointivelvoitteisiin ja palkkatuen myöntämiseen.

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 2 § 3. kohta; ks. myös perustelut s. 104

Suurimmasta osasta 

työssä olevista 

työnhakijoista tulee 

osa-aikatyöttömiä!

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Palvelutarpeen arvioiminen
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 Tehtävä 2 viikon kuluessa työnhaun aloittamisesta ja

 Uudestaan tarvittaessa ja

 Uudestaan aina ennen kuin kertyy 3 kk yhtäjaksoista työttömyyttä.  

 Monialaisen yhteispalvelun tarve on arvioitava, kun: 

1) alle 25-v. työnhakija on ollut yhtäjaksoisesti työtön 6 kk

2) 25 vuotta täyttänyt työnhakija on ollut yhtäjaksoisesti työtön 12 kk

3) työnhakija on saanut 300 päivää työmarkkinatukea (pl. palveluista) 

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 11 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Haastattelusta tulee 

joustavampi arviointi, 

mutta uusi työttömän 

määritelmä lisää 

arviointimääriä

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Työllistymissuunnitelma
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 Työttömällä ja muutosturvan piiriin 

kuuluvalla on oikeus

työllistymissuunnitelmaan 

 Laadittava palvelutarpeen arvioimisen 

yhteydessä, sisältäen vähintään:

– Työnhausta sopimisen & tavoitteet

– Palvelutarpeen mukaiset palvelut 

(palveluohjaus)

– Toimet työkyvyn selvittämiseksi

– Suunnitelman seurannasta sopiminen

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 12 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Ei muutosta 

nykyiseen.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Omatoimisen työnhaun malli

35

 Työttömyysetuutta hakevan olisi haettava 4 työpaikkaa 

kuukaudessa. 

– Sovittaisiin tarkemmin palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä 

tehtävässä työllistymissuunnitelmassa. 

– Korvaisi velvoittavat työtarjoukset

 Raportointi 30 vrk välein verkkopalvelussa 

tai muuten sovitulla tavalla. 

– Ostetulle palveluntuottajalle ei-digitaalisesti raportoitu 

laiminlyönti ilmoitettaisiin kuntayhtymälle, joka kuulisi ja 

sanktioisi asiakasta. 

 Rikkeistä porrastetut karenssit, ”varoituksesta” alkaen.

Lähde: TEM:n luonnos HE:ksi 28.6.2018. https://www.slideshare.net/TEM_esitykset/omatoimisen-tynhaun-malli

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

KasvuDigi / 

Valtion virasto

Remontoisi koko 

työttömyysturvan 

seuraamusjärjestelmän; 

digitaalisuus tuskin säästäisi 

valtavalta työmäärältä.

https://www.slideshare.net/TEM_esitykset/omatoimisen-tynhaun-malli
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Työnhakijan palveluprosessin tunnuslukuja 2017

36
Lähteet: TEM, Työnvälitystilasto

TE-toimiston raportointijärjestelmä

59 000 
työttömyysturvalausuntoa ja 

11 000 
käsiteltyä selvitystä / kk

21 000
palvelutarpeen arviointia 

(=työllistymissuunnitelmaa) / 

kk, joka on kuitenkin vain n. 75 

% vaaditusta määrästä.  

20
omaa tai yhteistä 

toimipaikkaa 

ympäri 

Uuttamaata

7600
työnhakijaksi rekisteröintiä / 

kk, joista 

4400 työttömiä

78 % 
työnhaun 

aloituksista 

verkossa

167 500 
työnhakija-asiakasta, joista 

85 000
työttömänä. 



Kotoutuvan työnhakijan 

palveluprosessi



OP/UUDELY

Kasvupalveluna järjestettävän 

kotoutumisen tunnuslukuja 2017

41
Lähteet: Työnvälitystilasto, TEM

1400 
kotoutumis-

suunnitelmaa / kk

37 000 
ulkomaalaista työnhakijaa 

(22 %) kuukauden lopussa

3900

ulkomaalaista

maahanmuuttaja-

koulutuksissa / kk

30 milj. € 
kotokoulutus-

hankintoja / vuosi



Työnhakijoiden palvelutuotteet

42



OP/UUDELY

Ammatinvalinta- ja uraohjaus

43
Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 17 §

 On järjestettävä palvelua, jolla tuetaan henkilöasiakasta

– Ammatinvalinnassa

– Ammatillisessa kehittymisessä

– Työllistyvyyden edistämisessä

– Työelämään sijoittumisessa

– Urasuunnitelman teossa

– Elinikäisessä oppimisessa

 Henkilöasiakkaalla tarkoitetaan muitakin kuin työttömiä 

työnhakijoita, mutta palvelukapasiteetin minimitasoa ei ole 

määritelty.  

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Sisällössä ei 

muutosta nykyiseen, 

mutta jatkossa 

velvoittava tehtävä.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Kasvupalvelukoulutus

44

 On järjestettävä (ilman minimivaatimusta): 

– Ammatillinen koulutus

– Yrittäjyyskoulutus

– Kotoutumista edistävä koulutus

 Voidaan järjestää yhteishankinta-

koulutusta, josta työnantaja maksaa osan.

 Kuntayhtymä tekee opiskelijavalinnat koulutuksiin. 

 EI saa järjestää: tutkintoon tai sen osaan johtava 

koulutus (vrt. OKM), mutta koordinoitava VOS-

koulutukset

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 3. luku 

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Vain otsikko muuttuu 

(ent. työvoimakoulutus). 

Yhteishankintakoulutusten 

valmiit tuotenimet poistuvat 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

45

 Harkinta, hyväksyntä ja hylkääminen jäänee kuntayhtymän 

viranomaistehtäväksi. 

– Sääntelyä ei tätä kirjoittaessa (1.8.2018) löydy minkään uuden lain 

luonnoksesta, mutta OMO siirtyy työttömyysturvalakiin. 

Lähde: Tuleva esitys työttömyysturvalaiksi. 

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Ei tietoa 

sääntelyn 

muutoksista.
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Työkokeilu

46

 Henkilöasiakas voidaan ohjata 

työkokeiluun:

– ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen 

selvittämiseksi

– työmarkkinoille paluun tukemiseksi

 Ei pidä huomioida yrityksen/työnantajan 

tarvetta työkokeilijalle; tarve lähtee 

henkilöasiakkaasta. 

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 4. luku

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Ei sisällöllistä 

muutosta 

nykyiseen

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Muut palvelut

47

 Julkisina rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluina 

voidaan järjestää myös muita palveluita, joilla:

1) Tuetaan rekrytointeja ja työnhakua

2) Kartoitetaan ja kehitetään henkilöasiakkaiden 

osaamista

3) Lisätään henkilöasiakkaiden työnhakuvalmiuksia 

ja tuetaan heidän työllistymistään. 

 Edellä mainittuja ei ole tarkemmin määritelty pykälissä. 

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista 18 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Valmiit palvelutuotteet 

poistetaan pykälistä 

mahdollistaen entistä 

mielikuvituksellisemman 

palveluhankinnan.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Työnhakijoiden palvelutuotteiden tunnuslukuja 2017

49
Lähteet: Työnvälitystilasto, TEM

TE-toimiston raportointijärjestelmä & oma seuranta

1200 alkanutta 

työkokeilua / kk

1000
uutta omaehtoista 

opiskelijaa  / kk

1350
työvoimakoulutuksissa 

aloittanutta asiakasta / kk

6000
päättynyttä AVO-

asiakasprosessia / vuosi 

1000
muutosturvan yt-

ilmoitusta, joista 

120
yritykselle järjestettiin 

TE-palveluinfotilaisuus. 



Palvelut työnantajille, yrityksille ja 

yrittäjille



OP/UUDELY

Työnantajapalvelun tunnuslukuja 2017

54
Lähde: QlikView sovellukset 11 ja 12, ELY:n & TE-toimiston omat seurannat

yli 6000
kontaktia 

työnantajiin / kk

20 000 
työpaikka-

ilmoitusta / kk

97
rekrytointitapahtumaa itse tai 

yhteistyössä järjestettynä

100
räätälöityä 

rekrytointi-

toimeksiantoa / kk 

(2018)

joihin tarjotaan 

n. 500
työnhakijaa / kk

Oleskeluluvat:

3320 TTOL-osapäätöstä

461 YRI-osapäätöksiä 



Tuet

55
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Palkkatuki

57

 Tuki työttömän työnhakijan työllistymisen 

edistämiseksi.

 Määrärahoja on varattava palkkatuen myöntämiseen

– Varauksen suuruutta ei ole kuitenkaan määritelty.

 Päätöksen palkkatuesta tekee aina kasvupalvelun 

viranomainen

– Tuen ehdot, määrät ja kestot säännelty lailla. 

Lähteet: HE 35/2018 5.4.2018 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta 16 §;

HE 93/2018 27.6.2018 Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamiseksi 4. luku

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Vielä ei muutoksia 

palkkatuen sisältöön tai 

ehtoihin, mutta TEM 

aloittaa uuden sääntelyn 

pohtimisen 2018 alkaen. 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180035.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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58

 Tuki päätoimisen yritystoiminnan 

aloittavan henkilöasiakkaan 

toimeentulon turvaamiseksi. 

 Päätöksen starttirahasta tekee aina 

kasvupalvelun viranomainen

– Tuen ehdot, määrät ja kestot 

säännelty lailla

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamiseksi 4. luku

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Starttiraha

Ei muutosta 

nykyiseen, 

ainakaan vielä. 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Työolosuhteiden järjestelytuki

59

 Tuki työantajalle palkattavan tai työssä olevan työvälineiden 

hankintaan tai työpaikalla tehtäviin muutoksiin johtuen henkilön 

vammasta tai sairaudesta. 

– Myönnetään vain, mikäli tuki olisi työnantajan taloudelle merkittävää. 

 Tarkemmat ehdot määritellään valtioneuvoston asetuksella. 

Lähde: HE 93/2018 27.6.2018 Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamiseksi 31 §

Viranomais-

tehtävä

Voidaan tuottaa 

itse tai ostaa

Velvoittava

Harkinnan-

varainen

Ei muutosta 

nykyiseen.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180093
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Yrityspalvelut ja tuet lukuina

63

6000
uutta 

palkkatukipäätöstä 

eri sektoreille (yksit., 

kunnat, valtio)

2000
uutta 

starttiraha-

yrittäjää

Kehittämispalvelut: 

62 analyysia

91 koulutusta

309 Konsultointia

Kehittämis-

avustuksia 45

yht. 3,4 milj. €n. 12 milj. €n. 51 milj. €

Muuta valtakunnallista Business Finland -rahoitusta Uudellemaalle 

216 milj. €

Alueelliset palvelut 

kalpenevat BF-

rahoituksen rinnalla
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 Olli Päärnilä, YTM, JET

Johtava asiantuntija/tiiminvetäjä 

Uudenmaan ELY-keskuksessa

 olli.paarnila@ely-keskus.fi / 

p. 02950 40648

mailto:olli.paarnila@ely-keskus.fi

