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Työllisyyden 
kuntakokeilu



Työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevat kokeilualueet ja 
kunnat 1.3.2021 – 30.6.2023

• Espoon kuntakokeilu: Espoo

• Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu: Alavus, Isojoki, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, 
Teuva ja Soini

• Helsingin kuntakokeilu: Helsinki

• Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala

• Joensuun seudun kuntakokeilu: Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti

• Jyväskylän seudun kuntakokeilu: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski

• Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu: Jämsä, Keuruu, Saarijärvi

• Kainuun seudun kuntakokeilu: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomusalmi, 
Paltamo, Ristijärvi

• Kokkolan seudun kuntakokeilu: Kokkola, Kannus, Perho, Kaustinen, Veteli, Halsua, 
Toholampi, Lestijärvi

• Kuopion seudun kuntakokeilu: Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, 
Vieremä

• Lahden seudun kuntakokeilu: Lahti, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila

• Mikkelin seudun kuntakokeilu: Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, 
Puumala, Pertunmaa

• Oulun seudun kuntakokeilu: Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, 
Muhos

• Pirkanmaan kuntakokeilu: Tampere, Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, 
Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, 
Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi

• Porin seudun kuntakokeilu: Pori, Kokemäki, Ulvila

• Porvoon kuntakokeilu: Porvoo

• Raahen seudun kuntakokeilu: Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki

• Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu: Raasepori, Hanko

• Rovaniemen seudun kuntakokeilu: Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi, Sodankylä

• Salon seudun kuntakokeilu: Salo, Marttila, Koski Tl

• Savonlinnan kuntakokeilu: Savonlinna

• Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu: Seinäjoki, Ilmajoki

• Turun seudun kuntakokeilu: Turku, Laitila, Paimio, Sauvo, Uusikaupunki

• Vantaan ja Keravan kuntakokeilu: Vantaa, Kerava

• Ylivieskan seudun kuntakokeilu: Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen
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Työllisyydenhoidon haasteet Suomessa

• Monen erillisen toimijan malli (tieto asiakashistoriasta ei siirry)

• Hidas kohtaanto

• Osin passivoivat rakenteet ja puutteelliset kannusteet

• Ohjausresurssien puute (esim. koulutusneuvonta, uraohjaus)

• Syrjäytyminen

• Työllisyysaste jää pohjoismaisesta tasosta

• Työttömyysaste yhä EU:n keskiarvon yläpuolella

• Saumakohdat ja keskinäisen koordinaation haasteet ja viranomaiset saattavat helposti 
”kadottaa” asiakkaan eri palvelujen välillä

• Raha ja mittarit ohjaavat helposti osaoptimointeihin

Tarvitaan laajempi yhteistyön malli (ekosysteemi)





KAUPUNKIEN 
PALVELUMALLI

Asiakkuudet

Verkostot

Lupa-asiat

Palvelut   HUBit ja 

alustat ja 

toiminta-

ympäristöstöt

Tapahtumat

- Brändit
- Toimitilat 
- Työpaikka- ja 

yritysalueet 

- Uusyrityspalvelut ja start-up – palvelut 
- Kiihdytys- ja kasvuyrityspalvelut
- Rahoituspalvelut 
- Osaamisen kehittäminen 
- Koulutus- ja valmennuspalvelut 
- Osaavan työvoiman tarjonta, työnvälitys- ja 

rekrytointipalvelut 
- Kansainvälistymispalvelut 
- Talent-palvelut 
- Invest-in -palvelut

- Tapahtumatuotanto
- Tuotantotuet

- Henkilökohtaiset yritysasiakaspalvelut (elinkeino- ja yritysasiamiehet) 
- Henkilökohtaiset työnhakija-asiakaspalvelut (työllisyysasiantuntijat, koulutusasiantuntijat)

taustakuvan lähde: 
Helsingin kaupunki

Kansallinen ja kansainvälinen vetovoima 

Liikenne ja 
liikkuminen

Asunto-
tuotanto 

Maanhankinta

- Toimialat, klusterit, businessekosysteemit 
- Toimijaverkostot (allianssit ym.)

- konserniyhteisöt
- Valtiolliset toimijat 
- Oppilaitokset
- Elinkeinojärjestöt 
- Markkinatoimijat 

- Seutu- ja maakuntayhteistyö, kansallinen yhteistyö, 
kansainvälinen yhteistyö

- Verotus
- Työsuhde
- Elinkeinoluvat

Matkailun edistäminen 

Investoinnit ja isot 
hankkeet 

Koulutusalat, osaamisen 
kehittäminen, Jatkuva oppiminen

Markkinoiden 
edistäminen 

Maankäytön suunnittelu

Aluekehittäminen

Kuntien 
elinvoimaekosysteemi 
työn kysynnän, 
tarjonnan ja 
kohtaannon
edistämisessä
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Työnantajien ja työnhakijoiden 

TE-palvelut kuntien järjestämisvastuulle

Kuntien työllisyyden ratkaisumalli perustuu pohjoismaiseen työllisyydenhoidon malliin, 
kuntakokeilujen kokemuksiin ja on luotu kuntien edustajien kanssa vastaamaan erilaisten 
kuntien tarpeisiin.

Palvelut yhden luukun periaatteella sekä työnhakijoille että työnantajille
• Kunnissa vahvaa ymmärrystä mm. asiakasprosesseista ja elinkaaritarpeista. 
Lisäarvoa kuntaekosysteemistä 
• Kunnat voivat eri toiminnoissaan edistää uusien työpaikkojen luomista, työn kysyntää 

ja tarjontaa sekä ehkäistä työttömyyttä nykyistä laajemmin
Yhteistyö kuntien ja valtion välillä
• Kansalliset järjestelmätason palvelut, kuten digijärjestelmät, paikallisen työllisyyden 

hoidon tueksi
Yhteydet soten ja osaamisen palveluihin 
• Vahvistamalla yhdyspintoja asiakaslähtöinen ja toimiva kokonaisuus asiakkaille
Elinvoimainen ”uusi kunta”
• Kuntien työllisyyden ratkaisumalli yhdistää työnantajien ja työnhakijoiden palveluita 

kuntien elinvoiman edistämiseen osana sote-uudistuksessa tunnistettua uusi kunta –
ajattelua.



www.kuntaliitto.fi/tyollisyyden-ratkaisumalli

http://www.kuntaliitto.fi/tyollisyyden-ratkaisumalli


Työllisyyttä edistävä työllisyyspalvelujen 
rahoitusmalli kunnille (TEM, STM) 
• Valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille jatketaan. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka 

kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 
000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan 
kustannuksista laajennettaisiin sekä työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös 
poistettaisiin. Valtio ja kunnat jakaisivat työllisyyspalvelujen rahoitukseen liittyvää kustannusvastuuta, jolloin 
turvattaisiin kuntien kannusteet järjestää palveluja myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville. 
Jatkovalmistelussa selvitetään, mitkä tehtävät on tarkoituksenmukaista valtion järjestää valtakunnallisesti 
valtion toimesta kuitenkin niin, että valtiolle ei jää vastuu yksittäisten kuntien palveluista. Uudistuksessa 
huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Jatkovalmistelussa arvioidaan kunnille siirrettävien 
tehtävien rahoituksen sisällyttämistä valtionosuusjärjestelmään. Hallitun toimeenpanon varmistamiseksi 
hallituksen esitys valmistellaan siten, että tehtävät siirtyvät vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilulle säädetään 
jatko siihen asti. 

11 Hallituksen linjaukset puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021


