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1. Yhteenveto 
TE2024-uudistuksen järjestämisaluetarkastelu 

Päijät-Hämeessä 
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Yhteenveto Päijät-Hämeen kuntien päätavoitteista 
uudistukselle 
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• Yritysten kasvun ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen, 
toimivien yrityssuhteiden edistäminen ja elinvoiman vahvistaminen

• Kohtaannon parantaminen ja työttömyyden nopea katkaisu

• Alueen koulutustason nousu

• Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen ja tätä kautta 
työttömyysturvakustannusten pienentäminen 

• Lähipalvelut joka kunnassa, kuntien ja asiakkaiden tarpeisiin 
perustuvat (mahdollistavat) palvelut  

• Kustannustehokkuus
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Järjestämiskriteerit
Työvoimamäärä, maantieteellinen yhtenäisyys ja työssäkäynti

Kunta / alue Työvoima 2020

Asikkala 3246

Hartola 979

Heinola 7518

Hollola 10509

Iitti 2741

Kärkölä 1973

Lahti 55499

Orimattila 7173

Padasjoki 1060

Sysmä 1295

Päijät-Häme 91993

Päijät-Häme pl. Lahti 36494
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Rahoitusyhteenveto

Kunta / alue
PALVELUIDEN 

VALTIONOSUUS-
LISÄYS YHTEENSÄ

€ / LAAJA 
TYÖTTÖMYYS

NETTOVAIKUTUS 
LASKENNALLISEEN 
NYKYTILAAN (2019)

UUSI 
TYÖTTÖMYYSTURVA-
VASTUU YHTEENSÄ

(vuoden 2019 tasolla) 
€ 

Asikkala 731 448 1 579 66 346 676 259

Hartola 248 336 1 348 -92 172 270 838

Hollola 2 227 969 1 721 290 911 2 234 414

Heinola 1 911 015 1 304 -473 500 2 571 290

Iitti 627 365 1 502 -95 115 677 931

Kärkölä 458 113 1 462 -33 535 461 428

Lahti 14 745 609 1 298 -2 505 736 23 822 884

Orimattila 1 605 257 1 573 25 005 1 725 339

Padasjoki 245 582 1 490 9 464 189 754

Sysmä 313 408 1 434 17 311 316 814

Päijät-Häme 23 114 102 1367 -2 791 021 32 946 951

Päijät-Häme pl. Lahti 8 368 493 1510 -285 285 9 124 067

Manner-Suomi yht. 635 me 1560
0 

(520 me toteutuneilla 
kustannuksilla

711 571 884 Kuva: Valtionosuuslisäys euroa / työtön (laaja työttömyys) / vuosi



Skenaarioiden tunnuslukuvertailua    
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Lahti yksin Muut yhdessä Koko Päijät-Häme
Työvoimamäärä (2020) 55 499 36 494 91 993

Työvoimaennuste (2035) 54 027 29 553 83 579

Työikäisten 18-64 määrä / väestö (2021) 57 % 51 % 55 %

Laaja työttömyys / väestö (2021) 7 % 7 % 8 %

Palveluiden valtionosuuslisäys (635 me) 14,7 m€ 8,4 m€ 23,1 m€

Valtionosuuslisäys / laaja työttömyys 1298 1510 1367
Valtionosuuslisäyksen nettovaikutus 
laskennalliseen nykytilaan yhteensä € 
(2019 tilanteessa)

-2,5 m€ -0,3 m€ -2,8 m€

Siirtyvän TE- ja ELY-henkilöstön määrä yht. 116,7 55,6 172,4

Kannustinmalli € / as. yhteensä (2019) 204 109 164



Johtopäätökset työllisyysalueiden muodostamisen 
näkökulmasta 
• Järjestämiskriteerien näkökulmasta koko Päijät-Hämeen kattava työllisyysalue näyttäytyy toimivimmalta aluekokonaisuudelta. Tätä perustelee 

erityisesti työvoiman liikkuvuus ja työssäkäynnin tarkoituksenmukaisuus. 

• Asiakastarpeet puoltaisivat Lahden omaa järjestämisratkaisua, jotta se voisi keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla haastavan työttömyystilanteen 
hoitamiseen. Maakunnan muut kunnat eroavat asiakasrakenteen perusteella Lahdesta ja myös jonkin verran toisistaan. Näiden kuntien kesken olisi 
myös mahdollisesti tarvetta räätälöidä paikallisia palveluratkaisuja paikallisesti. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden pieni määrä muissa Päijät-
Hämeen kunnissa puoltaisi puolestaan joko koko maakunnan järjestämisratkaisua tai ainakin näiden tehtävien keskittämistä kahden järjestäjän välisen 
yhteistoiminnan avulla. Erityisesti hyvinvointialuepohjan yhteensopivuus korostuu Päijät-Hämeessä, jossa työttömyys on koko maan keskiarvoa 
korkeampi ja rakenne haastavampi. 

• Rahoituskokonaisuuden näkökulmasta suositeltavaa olisi perustaa Päijät-Hämeeseen kaksi työllisyysaluetta. Lahden tilanne on haastava sekä 
tehtävien rahoituksen että erityisesti työttömyysturvavastuun näkökulmasta. Koko maakunnan työllisyysalueen ongelmaksi saattaa muodostua 
kuntien välisten riittävän oikeudenmukainen ja läpinäkyvä kuntien välisten rahoitusperiaatteiden sopiminen: Lahden tulisi kyetä ratkaisemaan ja 
rakentamaan haastava työllisyystilanne riittävän suurella taloudellisella riippumattomuudella muista kunnista. Muiden kuntien intressi puolestaan olisi, 
että kuntien järjestäjälle maksama rahoitus ei kanavoidu Lahden oman työttömyystilanteen hoitamiseen. Suositeltavaa kuitenkin on, että kaksi 
järjestäjää keskittävät erityistehtäviä taloudellisen tehokkuuden ja muiden skaalaetujen aikaan saamiseksi. 

• Päijät-Hämeen joidenkin kuntien laskennallinen ”ylikulutustila” on selitettävissä pääosin kuntien sekä kuntien alueella yksityisten (ja näiden osalta järjestöjen) tällä hetkellä 
laajasti käyttämänä palkkatukena. Tämä tulisi ottaa huomioon työllisyysalueiden palveluntuotantoa sekä kuntien välisiä rahoitusperiaatteita suunniteltaessa. Järjestäjän tulisi 
huolehtia palkkatuen yhdenvertaisesta ja tarvelähtöisestä käytöstä ja varmistaa etteivät kunnat kuluta liikaa palkkatukea yhteisistä varoista. Kunnilla tulisi kuitenkin säilyttää 
oman kiintiönsä ylittävää palkkatukea halutessaan esimerkiksi palkkatuen kuntalisänä tai vastaavana. 

• Päijät-Hämeen kuntien tavoitteet uudistukselle ovat hyvin yhteneviä. Tämä tukee kaikkien työllisyysaluevaihtoehtojen muodostusta. On kuitenkin 
huomioitava, että kaikkien kuntien vastausten perusteella työllisyysalueen sisälle tulee luoda laaja ja mahdollisesti kuntakohtaisesti räätälöityvä TE-
tehtävien työnjaon malli (tuotanto – jaetut virat) järjestäjän ja kuntien välillä. Tämä vaade olisi mahdollista toteuttaa kaikissa 
työllisyysalueskenaarioissa. Samassa yhteydessä olisi huomioitava myös mahdollisen kahden järjestäjän kiinteä yhteistoiminta. Kuntien väliseen 
yhteistoimintamalliin ei ole automaattisesti toimivaa ratkaisua, kaikkiin vaihtoehtoihin näyttää sisältyvän enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia. 
Yhteistoimintamallin valintaa edellyttääkin ensin linjauksia työllisyysalueista sekä kuntien välisestä työnjaosta. 

• Yhdyspintatarkastelun näkökulmasta toimivin aluekokonaisuus olisi koko Päijät-Häme. Kahden järjestäjän mallissa on vaarana, että palvelut ja 
toimintamallit lähtevät eriytymään, jotka haastavat sekä palveluiden yhteensovittamista viranomaisyhteistyönä (erityisesti hyvinvointialue). Myös 
erityisesti yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta vastausten perusteella tavoitteena olisi lisätä alueellista palveluiden selkiyttämistä yrityksille.

8



Aluesuositus ja jatkovalmistelu
• Järjestämisvastuuselvityksen perusteella suositellaan Päijät-Hämeen kunnille koko maakunnan kattavaa 

(alueellista) kahden järjestäjän yhteistyömallia.  
• Alueellinen malli perustuu kahden järjestäjän laajaan yhteistoimintasopimukseen, jolla olisi kaikkien kuntien tuki. 

Yhteistoiminta kattaisi: 
• Päijät-Hämeen alueen yhdyspinnat alueellisena yhdenmukaisena kokonaisuutena: sote, koulutus, ja alueelliset yrityspalvelut 

sekä valtakunnalliset yhdyspinnat. 
• Vieraskielisten TE-palveluiden palveluiden keskittämisen. Erikseen olisi laadittava selvitys kotolain uudistuksessa kuntiin 

siirtyvien työllistymistä tukevien tehtävien kokoamisesta osaksi samaa kokonaisuutta. 
• Työvoiman liikkuvuutta edistävät työvoiman tarjontaa ja kysyntää edistävät palvelut. 

• Lahden kaupunki järjestäsi lakisääteiset TE-palvelut itse 
• Suurin peruste tulee rahoituskokonaisuuden kautta. Lahden tulisi kyetä resursoimaan erityisesti TE-palveluihin sekä vastata 

työttömyysturvasta riippumatta muiden kuntien tavoitteista ja rahoitusmahdollisuuksista. 
• Suositus perustuu siihen, että toimivan työssäkäynnin kriteeriin tulee tarkoituksenmukaisuusharkintaa sekä kunnallisen 

itsehallinnon että yllä kuvatun järjestäjien välisen yhteistoimintamallin pohjalta.

• Muut Päijät-Hämeen kunnat muodostaisivat työllisyysalueen keskenään. Yhteistoiminnalle ei ole selvityksen 
perusteella suositeltavaa yhteistoimintamallia. Ensin tulisi määritellä työnjako kuntien ja järjestäjän välillä ja tämän 
prosessin seurauksena päätyä joko vastuukunta- tai kuntayhtymämalliin. 

• Aluesuositukseen perustuen jatkovalmistelussa tulisi edetä alueellisella tasolla palvelusuunnitelmatasolle. Lahti voi 
jatkaa omaa valmistelua tämän rinnalla ja muiden Päijät-Hämeen kuntien tulisi tehdä jatkotarkastelua mahdollisesta 
vastuukunnasta. Tämän jälkeen tulisi määritellä työnjaon malli järjestäjän ja jokaisen kunnan kanssa sekä sopia 
rahoitusperiaatteet. Näiden jälkeen palvelusuunnittelua voidaan edistää muilta osin. Suositeltavaa on lisäksi kytkeä 
valmisteluun (aluetasolla) kaikki oleelliset sidosryhmät sekä jatkaa uudistuksen käsittelyä laajasti erilaisissa 
foorumeissa. 
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2. Toteutuskuvaus
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Selvityksen toteuttaminen 

• TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena on 
kasvattaa työllisyyttä edistämällä työn kysyntää ja tarjontaa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä 
asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. TE-palveluiden järjestämisvastuu siirretään kunnille tai kuntien muodostamille 
työllisyysalueille. Järjestämisvastuu edellyttää 20.000 työvoimamäärää (tietyissä poikkeustapauksissa 17.000), maantieteellisesti yhtenäistä sekä työssäkäynnin 
osalta tarkoituksenmukaista kuntaa tai aluetta. Järjestämisvastuun edellytyksenä on riittävän rahoituksen, kielellisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden 
turvaaminen. Mikäli kunta ei täytä kriteereitä, sen on muodostettava nk. työllisyysalue muiden kuntien kanssa. Työllisyysalueella joko kuntayhtymä tai vastuukunta 
vastaa TE-palveluiden järjestämisestä alueen kuntien puolesta. 

• Tämän selvityksen tavoitteena oli kuvata TE24-uudistuksen sisältöä ja koota tietopohja järjestämisalueeseen tai –alueisiin liittyvän suunnittelun tueksi Lahden 
kaupungille ja Päijät-Hämeen kunnille. Lisäksi selvityksen kuluessa tunnistettiin ja tuotiin esiin Lahden ja Päijät-Hämeen kannalta keskeisiä 
edunvalvontakysymyksiä tukemaan HE-esitysluonnoksen lausuntoja. 

• Selvitys on tehty kaksivaiheisesti helmi-kesäkuun 2022 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin järjestämismahdollisuuksia Lahden kaupungin näkökulmasta 
järjestämiskriteerien (työvoimamäärät ja työssäkäynti) sekä rahoituskokonaisuuden osalta. Toisessa vaiheessa tarkastelua laajennettiin selvittämällä kuntien 
lähtökohtia ja tavoitteita uudistukseen sekä tarkennettiin tietopohjaa palveluiden, rahoituskokonaisuuden sekä yhdyspintojen osalta. 

• Selvityksen laatimisen tukena oli käytettävissä monipuolinen uudistuksen valmisteluaineisto ja tähän liittyvät täydentävät keskustelut eri avainsidosryhmien 
kanssa mm. Kuntaliitossa, Valtiovarainministeriössä ja Työ- ja elinkeinoministeriössä. Selvitys perustuu hallituksen esitysluonnokseen, joka julkaistiin 
lausuntopalveluun 6.5.2022 (Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/558/2022), sekä tähän liittyviä Valtionvarainministeriön ja Työ- ja 
elinkeinoministeriön kuntakohtaisia laskelmia (https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus). 

• Selvityksessä toteutettiin kuntakysely, johon vastasivat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa. Yhdyspintaselvityksen tueksi järjestettiin vuorovaikutteinen työkokous 
Lahden seudun kuntakokeilun ohjausryhmälle, jonka jälkeen osallistujat saivat myös vastata elinkeino- ja koulutusyhdyspintaan liittyvään kyselyyn. Tähän tuli 6 
vastausta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyspintatarkastelussa tehtiin yhteistyötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Selvityksessä hyödynnettiin 
PHHYKY:n hyvinvointialuevalmisteluun liittyvää yhdyspintakyselyn tuloksia. Kaksivaiheisen selvityksen aikana on järjestetty myös työkokouksia ja esittelyjä alueen 
kuntiin. 
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3. TE2024–uudistuksen 
yleiskuvaus
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UUDISTUKSEN TAVOITTEET 

Lakiehdotuksen mukaiset tavoitteet 

• Kasvattaa työllisyyttä edistämällä työn kysyntää ja tarjontaa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä. 

• Vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä 
kuntaekosysteemin mahdollisuuksia.  

• Kannustaa kuntia huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä järjestämään työttömille työnhakijoille 
mahdollisimman tehokkaita palveluita, jotka johtavat työllistymiseen.  

• Uudistuksella tavoitellaan 7000-10000 henkilön työllisyysvaikutuksia   

Valtioneuvosto asettaa palvelujärjestelmälle lisäksi vuosittaisia ohjaavia tavoitteita, jotka voivat 
liittyä esimerkiksi

• Yhdenvertaisuuteen

• Vaikuttavuuteen

• Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen

• Yhteistyöhön ja kehittämiseen
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Palvelut

Rahoitus-
kokonaisuus

Järjestämis-
vastuu

UUDISTUKSEN OLEELLISET OSATEKIJÄT

• Voiko ja kannattaako palvelut 
järjestää itse? 

• Millä yhteistoimintapohjalla 
vastataan parhaiten 
tavoitteisiin?

• TE-palveluiden 
rahoitusmallin 
muutos ja 
vaikutukset  

• Rahankäyttö ja 
kohdentaminen 

• Rahoitus-
periaatteet 
työllisyysalueella

• Työttömyysturva-
vastuu 

• Millä palveluilla 
edistetään parhaalla 
mahdollisella tavalla 
asetettuja tavoitteita

• Miten palvelut 
yhteensovitetaan 
muihin kunnan 
elinvoimatehtäviin

• Työnjakokysymykset 
• Vaikuttavuus ja 

kustannustehokkuus



Järjestämisvastuu julkisissa työvoima- ja yrityspalveluissa
Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisen yleisperusteet 

• Vastaaminen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeisiin, muutosten ennakointiin sekä asiakkaiden palvelutarpeisiin. 

• Palvelut on suunniteltava ja toteutettava sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve edellyttää. 

• Palvelutarpeen arvioi työvoimaviranomainen yhdessä asiakkaan kanssa ja palveluiden tehtävä on turvata työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta, edistää 
henkilöasiakkaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä edistää yritystoiminnan käynnistymistä. 

Julkisina työvoima- ja yrityspalveluina järjestetään 

• Työvälitystä, 

• Kansainvälisen rekrytoinnin palveluita, 

• Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, 

• Valmennusta, 

• Työvoimakoulutusta sekä muutosturvakoulutusta. 

• Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin kuuluu myös henkilöasiakkaan palveluprosessi:
• Palvelutarpeiden arviointi ja tähän liittyvät asiantuntija-arvioinnit 
• Asiakassuunnitelmat, työnhakukeskustelut ja täydentävät työnhakukeskustelut
• Viranomaispäätökset ja –lausunnot 

• Työ- ja koulutuskokeilut, 

• Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoiseen koulutukseen liittyvä päätöksenteko ja ohjaus, 

• Työnantajille ja henkilöasiakkaille myönnettävät tuet, avustukset ja korvaukset (esim. palkkatuki, starttiraha, kulukorvaus, työvoimapoliittinen avustus) 

• Kunnan työllistämisvelvoite. 

• Henkilöasiakkaan työvoimapalveluita ja asiakkaan palveluprosessia toteutetaan myös monialaisessa yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden kanssa esimerkiksi 
TYP-työnä mm. monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisen, KOTO-suunnitelmien laatimisen sekä aktivointisuunnitelmien osalta. 
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Järjestämisvastuu kuntiin 
Järjestämisvastuu TE-palveluista annetaan joko yhdelle kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle 
yhteistyöalueelle (työllisyysalue), jonka yhteenlaskettu työvoimamäärä on oltava vähintään 20.000 henkilöä. 
Poikkeustilanteissa myös vähintään 17.000 työvoimamäärän alue voi saada järjestämisvasuun esimerkiksi kielellisten 
oikeuksien tai tarkoituksenmukaisen työllisyysalueen muodostumisen perusteella. Työllisyysalueen tulee lisäksi 
muodostaa maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen kannalta toimiva alue. Alueen on 
huolehdittava lisäksi rahoituksen riittävyydestä ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta. 

• Kuntien välinen yhteistoiminta tulee toteuttaa joko yhteisen toimielimen (vastuukunta) tai kuntayhtymän muodossa.  

• Valtioneuvostolla on päätöksenteko-oikeus (nk. perälauta) päättää työllisyysalueen muodostamisesta, kunnan kuulumisesta yhteystyöalueeseen sekä 
kustannustenjaosta, hallintomallista ja tehtävien järjestämisestä mikäli kunta tai kunnat eivät pääse yhteisymmärrykseen työllisyysalueesta. Sama oikeus 
koskee tilanteita, jossa järjestämisvastuussa oleva kunta tai alue ei enää täytä 20.000 työvoimakriteeriä kolmena peräkkäisenä vuotena tai jos joku kunta 
irtautuu yhteistoiminta-alueesta. 

• Järjestämisvastuussa oleva taho voi päättää palveluiden tuotantotavasta. Palvelut voidaan päättää tuottaa itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen 
muulta palveluntuottajalta muiden kuin lakisääteisten, virkavastuulla tehtävien palvelujen tuotantotavasta.

• Lain mukaiset työllistymistä edistävät ostopalvelut ovat asiakkaita velvoittavia, jos niistä on sovittu asiakassuunnitelmassa. Asiakkaalla on tietyin ehdoin oikeus 
korotettuun etuuteen sekä kulukorvauksiin. Viranomainen voi myös siirtää tehtäviin edellyttämää asiakastietoa ja edellyttää sitä myös palveluntuottajilta.

• Myös muita kuin lain mukaan hankittuja palveluita voidaan hyödyntää TE-palveluissa. Palvelut ovat myös asiakasta velvoittavia, jos niistä on sovittu 
asiakassuunnitelmassa. Lain mukaisiin kulukorvauksiin tai asiakastiedon välittämistä nämä palvelut eivät kuitenkaan mahdollista. 

• Järjestämismallissa huomioitavaa: 
• Vain järjestäjävastuussa oleva kunta tai yhteistoimintaelin saavat tehtävät. Mikäli muut kunnat haluavat palveluiden tuottamistehtäviä ja virkatehtäviä itselleen, 

se edellyttää sopimusmallia yhteistyöelimen ja yhteistyökuntien välillä. Järjestämisvastuuta ei sopimuksella voi siirtää. Yhteistyömalleja järjestäjänä ja 
jäsenkunnan välillä ovat palvelutuotannon yhteistoiminta sekä yhteinen virka

• Rahoituksen näkökulmasta Järjestäjävastuulliselle taholle siirtyy sekä tehtävät että kustannukset (mm. siirtyvä henkilöstö, sopimukset), kun tehtävien tulopuoli 
sekä kannustinmalli tulee kaikille kunnille. 

• Yhteistoimintamallissa edellytetään sopimista yhteistyöelimen rahoituksen riittävyydestä, jotta sen kustannukset katetaan sille koko työllisyysalueen puolesta 
siirtyvistä kustannuksista ja tehtävistä. Lisäksi riittävän rahoituksen määrittelyssä olisi huomiota se, että yhteistyöelin voi turvata kaikissa tilanteissa palvelun 
saatavuus yhdenvertaisella tavalla koko työllisyysalueen kaikissa yhteistyökunnissa. Kuntalain 8§ 3 mom. mukaisesti jokainen kunta vastaa palveluidensa 
riittävästä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu olisi siirretty toisaalle. 

• Myös järjestäjävastuussa olevat tahot voivat sopimuksellisesti jakaa tehtäviään keskenään. 
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Kunta Järjestäjä

Toimivalta 
tehtävistä

Mahdollinen tarve jakaa tehtäviä, jotta 
saadaan alueen kokonaisvoimavarat 
hyödynnettyä järjestämisvastuulla 

oleviin palveluihin, tämä lisää kuitenkin 
mm. valvontavastuuta

Kustannukset ja 
vastuu tehtävistä
Tarve saada täysimääräinen 

rahoitus koko työllisyysalueen 
tehtävien hoitamiseksi ja 

kustannusten kattamiseksi kaikista 
kunnista

Kannustinmalli
Mahdollinen tarve saada 

toimivaltaa ja 
palveluntuotantotehtäviä, jolla voi 

vaikuttaa työllisyyteen ja 
työttömyysturvakustannuksiin 

omassa kunnassa

Valtionosuusrahoitus 
tehtävistä

Mahdollinen tarve pitää osa 
rahoituksesta itsellään, joilla voi 

vaikuttaa työllisyyteen ja 
kannustinmalliin 

Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka 
järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai 

kuntayhtymälle.
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YHTEISTOIMINTA JA SOPIMUKSELLISUUS KUNTIEN JA JÄRJESTÄJIEN KESKEN

Tehtävänjako
palvelun-
tuotannossa /  
jaettu virka

Riittävä

rahoitus

Toinen 
järjestäjä

Erityistehtävien 
kokoaminen vielä 
laajemmalle 
yhteistyöpohjalle 
esimerkiksi 
tehokkuuden ja 
yhdenvertaisuuden 
parantamisen 
perusteella

Työllisyysalue
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Kunnille siirtyvät (noin 100) TE-tehtävää sekä valtiolle jäävät tehtävät, 
yhteisarvo 700 me  

Henkilöasiakkaan palvelut Yritys- ja työnantajapalvelut (TA) Valtion tehtäviä 

Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut
Työnvälitys (ml. kansainvälinen työnhaku)

• Kansallisten suuryritysten työnvälitys
• Äkillisten rakennemuutostilanteiden 

palvelut
• KV-rekrytointi (Work In Finland) ja 

EURES
• Työlupatehtävät
• TE-live
• TE-digi 
• Oikeudellisen tuen palvelut
• Työttömyysturvatehtävät (vaativat 

asiantuntijalausunnot) ja 
valtakunnallinen 
työttömyysturvaneuvonta

• Palkkaturvatehtävät
• TE-ASPA
• Onni - matalan kynnyksen mielen 

hyvinvoinnin palvelut nuorille
• Toimivien PK-yritysten

kehittämispalvelut ja BF-palvelut 

• Työnhakijan lakisääteinen palveluprosessi (POMA) 
• Palvelutarpeen arviointi, työnhakukeskustelut 

ja asiakassuunnitelmien laatiminen sekä 
palveluohjaus:

• Asiantuntija-arvioinnit
• Työ- ja koulutuskokeilu, työvoimakoulutus, 

omaehtoinen opiskelu, palkkatuki ja 
oppisopimus

• Valmennuspalvelut
• Viranomaispäätökset ja –lausunnot
• Kulukorvaukset 
• Monialaiset yhteispalvelut TYP
• Aktivointisuunnitelma
• Kotopalvelut
• Työkykykoordinaattorin palvelut 
• Muutosturvapalvelut 

Alkavan yrityksen palvelut 
• Starttiraha
• Valmennus- ja koulutuspalvelut

Työnantaja- ja yrityspalvelut
• Työnantaja- ja yrityskäynnit 
• Työpaikkailmoitukset (ml. EURES ja kolmansien 

maiden työnhaku)
• Ehdokashaku, esittely ja ehdokasasettelu
• Työtarjoukset
• Rekrytointitilaisuudet ja kampanjat
• Yhteishankintakoulutukset
• Palkkatuki
• Työkokeilu (sopimukset)
• Työolosuhteiden järjestelytuki
• Vuorotteluvapaa 
• Muutosturvapalvelut 

Johtaminen ja kehittäminen
Hallinto- ja tukipalvelut

Digitaaliset palvelut 



Rahoituskokonaisuus: Tehtävät 
• Kunnille siirretään pääosa nykyisin TE-toimiston vastuulla olevasta henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista, 

työllisyysmäärärahat sekä palkkatukimäärärahat. Myös osa ELY-keskusten E-vastuualueiden sekä KEHA-keskuksen 
tehtävistä siirtyy kuntiin. 

• Valtiolle jää palvelujärjestelmän toimivuuden varmistaminen, ylialueellisia toimintoja (mm. ELY-keskuksissa eri toimialojen tuki), sekä palvelut jotka vaativat 
merkittävää soveltamis- ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaisuutta (mm. työttömyysturvaan liittyvät sanktiot, muutosturva). 

• Kunnille siirtyvien tehtävien kokonaiskustannus on arviolta 650-700 miljoonaa (TA2022), joka jakautuu nykyisin: 
• n. 30-40% % TE-toimistojen toimintamenoja ml. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin nettolisäys
• n. 20-25% % työllisyysmäärärahat (Ostopalvelut, TYPO ja kulukorvaukset pl. TEM:n momentin palkkatuki ja starttirahat)  
• n. 30-40 % Palkkatuki ja starttiraha 
• Huom. Toteutuneet kustannukset vaihtelevat verrattain paljon vuosien välillä. HE:ssä käytetty vuoden 2019 kustannustietoja

• Siirtyvät tehtävät rahoitetaan kunnille täysimääräisesti yleiskatteisena valtionosuusrahoituksena. 
• Valtionosuus määrittyy valtionosuuskriteerien mukaisesti. Valtionosuuskriteerinä on 70% painoarvolla työikäisten määrä ja 30 % painoarvolla laaja työttömyys. 
• Kotoutumisen tehtäväkokonaisuudesta (n. 30 me) rahoitetaan vieraskielisyyskertoimen perusteella ja pakolaisten ja kansainvälistä suojelua vaativien 

kotoutumiskoulutus (n. 20 me) erillisen laskennallisen korvauksen kautta.

• TE-palveluiden kustannukset kohdentuvat tällä hetkellä eri tavoin eri kuntien välillä, kuin miten rahat jakautuvat 
valtionosuuksina. HE-luonnoksessa laskennallisia kustannuksia on esitetty vuoden 2019 toteutumatietojen ja vuosien 2017-
2019 tilastojen perusteella arvioiden kustannusten kohdentuminen kuntatasoiseksi. 

• Kuntakohtaiset erot nykytilan ja tulevan tilan välillä ovat joissain tapauksissa suuret henkilötyövuosien osalta sekä erityisesti järjestöjen ja kuntien palkkatuen käytössä. 

• Tehtävänrahoituksiin tullee siirtymävaihe (2), jona aikana kunnat voivat sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. (1. vuonna tulorahoitus 50% VOS, 50% laskennallinen 
nykykustannus, 2. vuonna 75% VOS, 25% laskennallinen nykykustannus.)

• Siirtyvät kustannukset (henkilöstö, sopimukset) siirtyvät (nykyinen ELY/TE rahoitus) järjestäjälle
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Rahoituskokonaisuus: Työttömyysturvan uusi 
vastuunjakomalli eli uusi kannustinmalli
• Työttömyysturvavastuu

• Kunta vastaa ansiopäivärahan perusosan, peruspäivärahan sekä työmarkkinatuen rahoittamisesta 
• Vastuu porrastetaan työttömyyspäivien kertymään 100-199 pv = 10 %; 200-299 pv = 20 %; 300-399 pv = 30 %; 400-699 = 40 %; yli 699 pv = 50 % 
• Etuuspäivien kertymä harmonisoidaan etuuslajeittain ja etuuspäivät kertyvät sekä työttömyyspäiviltä että aktiivipäiviltä
• Pakolaistaustaisten osalta työttömyyspäiväkertymä jäädytetään 3 vuodeksi ja muiden maahanmuuttajien osalta 1 vuodeksi.
• Kunnan vastuu poistuu, kun henkilön tarve työttömyysturvalle poistuu.

• Uuden vastuunjakomallin kustannukset kuntatalouteen
• Nykyisten arviolaskelmien pohjalla oleva työmarkkinatukivastuu on 386 me. (2019) 
• Työttömyysturvan uusi vastuunjakomalli tuottaa kunnille 350 me lisäkustannukset (vuoden 2019 menojen ja vuoden 2022 etuustason mukaisesti).
• Yhteensä kuntien yhteenlasketut työttömyysturvamenot olisivat tällöin n. 750 me. Kunnat vastaisivat jatkossa n. 20 % Suomen 

työttömyysturvamenoista, kun nykyinen osuus on n. 11 %. 
• Lisäkustannuksia syntyy sekä vastuun aikaistamisesta ja ulottamisesta kaikkiin työttömyysetuihin (vähäinen lisäkustannus) 
• Lisäkustannuksista isoin osaa syntyy nk. palveluiden irtikytkennästä: Etuuspäivät kertyvät myös aktiivipäiviltä ja vastuu poistuu vasta 

työttömyysturvan tarpeen poistuessa (ts. aktiivipalvelut eivät poista kunnan maksuvastuuta). 

• Kustannusten hyvittäminen kunnille (kuntakompensaatio)
• Uuden kannustinmallin lisäkustannukset hyvitetään sekä kuntatalouteen että joka kunnalle täysimääräisesti. 
• Kompensaatio toteutetaan valtionosuusjärjestämän kautta, lisäämällä hyvityssumma kuntien perusvaltionosuuden pohjaan työikäisten kriteerillä. 

Kuntakohtaiset erot tasataan muutostasauksella muutoshetken tilanteella. 
• Sekä perusvaltionosuus että muutostasaus jää voimaan sellaisenaan muutoshetkellä (2022) eikä niitä muuteta jälkikäteen. 
• Kompensaatio korostuu niillä kunnilla, joille palveluiden irtikytkentä ja etuuspäivien kertymä tuottaa muutoshetkellä eniten kustannuksia 

(=aktivointipalveluissa on suuri määrä työttömiä). Ajan kuluessa myös työikäisten kehitys vaikuttaa kompensaation tasapainoon (käänteisesti) 
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TE24 – uudistuksen rahoituskokonaisuus 

b) UUSI KANNUSTINMALLI
(Työttömyysturvamaksujen vastuunjako valtion ja kuntien välillä)

a) Kunnille siirtyvien TE-tehtävien ja –
palveluiden rahoitus  

TULOT
Kohdistuu joka kunnalle

MENOT
Kohdistuu joka kunnalle 

Yhteensä 350 me
Vuoden 2019 menojen ja 2022 

etuustason mukaisesti

Maksetaan jokaiselle 
kunnalle muutoksen 

todellisten kustannusten 
mukaisesti

• Määritellään v. 2022 tasosta. 
• Lisätään peruspalveluiden 

valtionosuuteen työikäisten 
kriteerillä, kuntakohtaiset erot 
tasataan +/-). 

• Maksetaan vuosittain 
samansuuruisena, ei tarkisteta 
myöhemmin.

Koko kuntatalouden vastuu n. 22 % 
Suomen työttömyysmenoista. 

Vaihtelee kunnittain. 
Nykyisin n. 11 %. 

Maksuvastuu kaikista etuuslajeista: 
ansiopäivärahaa saavien perusosasta sekä, 
peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta. Ei 

vastuuta korotusosista. Summa yhteensä n. 740 
euroa /kk, josta porrasteinen vastuu.

Maksun suuruus maksupäivien 
kertymän perusteella porrasteisesti. 0-
100 pv = 0 %; 100-199 pv = 10 %; 200-

299 pv = 20 %; 300-399 pv = 30 %; 
400-699 = 40 %; yli 699 pv = 50 %

Vain työttömyysetuuden 
loppuminen päättää kuntien 

maksuvastuun. 
Palvelut eivät poista vastuuta. Palveluaika kerryttää 

etuuspäiviä (portaita).   

TULOT
Kohdistuu joka kunnalle

MENOT (tehtävät)
Kohdistuu järjestäjälle

600-700 me 
v. 2022 TA-tasossa

Rahoitetaan 
yleiskatteisena 

valtionosuutena (VOS) 

Valtionosuuskriteerit: 
• Työikäiset (70%) 
• Laaja työttömyys (30%)
• Vieraskielisyys 

(n. 30 me 
kotoutumiskoulutuksen 
osalta)  

• Henkilöstö, toimintamenot 30 % 
• Palkkatuet ja starttirahat 49 % 
• Työvoimakoulutus (ml. koto), 

valmennukset ja asiantuntija-
arvioinnit 21% 
Vuoden 2019 tasolla, kunnille siirtyvien 
kustannusten arvio 520 me

Liikkeenluovutuksena 
Henkilöstö
Sopimukset 

Avustuspäätökset

Sopeutumisaika 2 vuotta
50 % VOS – 50 % menokehys
75 % VOS – 25 % menokehys



TE24 uudistus suhteessa TE-palveluiden kehittämiseen ja muihin 
uudistuksiin 
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KUNTIEN 
TE-PALVELUT 

2024 

Uusi asiakas-
palvelumalli 

Kuntakokeilut

Palkkatuki-
uudistus

TYP-uudistus

Hyvinvointi-
alueuudistus

Jatkuvan 
oppimisen 
uudistus

Koto-uudistus

Osatyökykyisten 
Työkanava Oy

Väliaikaiset muutokset TE-
hyvinvointialue, KELA

Pysyvät muutokset 
asiakasprosessien 

yhteensovittamisesta, 
asiakaskriteereistä sekä TYP 

verkostosta 

Koulutustarpeet ja 
ennakointi
Hankinnat

Koulutuksenjärjestäjä-
yhteistyö 

Asiakasohjaus

Valmistautumis-
prosessi

Jatketaan TE-
uudistukseen asti 

Tulevaisuuden 
elinvoimakunta 

Työllisyyden edistäminen jopa 13-15 % käyttötalousmenoista
Suhdannekehityksen, työllisyys- ja talouspolitiikan ja esim. 

sosiaaliturvan kehittämisen vaikutus kuntiin on korostuneempi



UUDISTUKSEN AIKATAULU JA VALMISTELU  

23

Lisätietoa Kuntaliiton uudistuksen tiekartta 4/2022: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2022/kuntaliitto-tukee-kuntia-te2024-uudistuksessa

5 – 6 / 2022

HE 
LAUSUNNOILLA

9 / 2022

HE 
EDUSKUNNALLE

3 / 2023

LAIT 
VAHVISTETAAN

8 / 2023

VALTION
VALTAKUNNALLISET
YT:T

10/2024

VIRASTOKOHTAISET 
YT:T PÄÄTTYVÄT

12/ 2024

JÄRJESTÄMISVASTUU 
SIIRTYY

11 / 2023

KUNTIEN 
SOPIMUKSET

Työ- ja elinkeinoministeriö 4/2022:

• Lausunnot lakipaketista

• TE-uudistus talousarviossa 2023 ja 
taloussuunnitelmissa 2024-25

• Päätökset kuntien välisestä yhteistyöstä

• Yhteistoimintaan hallinnollinen malli ja 
kuntasopimukset

• Työllisyys- ja palvelustrategioiden hyväksyminen

• Toimeenpanovalmistelua tukevien suunnitelmien 
hyväksyminen

• Taloussuunnitelmat

• Henkilöstösuunnitelmat

• Palvelusuunnitelmat

• Palvelukanavat ja toimipisteet 

• Seuraavan vuoden talousarvion hyväksyminen 
uudistuksen valmistelun ja työllisyystehtävän osalta

• Kuntayhteistyön yhteistyöelimen perustaminen

• Mahdolliset työnjako- ja resurssisopimukset kuntien
kesken sekä uusien organisaatioiden luominen

• Muutokset hallintosääntöön 

• Henkilöstö- ja toimitilaratkaisut 

• Sopimus hyvinvointialueyhteistyöstä, monialaiset 
palvelut

• Kumppanuussopimukset

• Seuraavan vuoden talousarvion hyväksyminen 
työllisyystehtävän osalta  

Selvitykset työllisyysalueista

Palvelustrategian valmistelu

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2022/kuntaliitto-tukee-kuntia-te2024-uudistuksessa


4. Kuntiin ja työllisyysalue-
vaihtoehtoihin liittyviä 

taustatietoja Päijät-Hämeessä
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a) Järjestämiskriteerit: Työvoimamäärät ja työssäkäynti 
b) Työvoimapalveluiden asiakasrakenne
c) Rahoitus



ympäröiviin 
kuntiin voisi laittaa 
karttaan laittaa 
työvoimamäärät

779

276 1639

616

2179

35789

1163852
891

10147

3866

31031

Pälkäne 2766

Kangasala 15464
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A. Järjestämiskriteerit 

• Työvoimamäärä 20.000,  
17.000 poikkeustapauksissa 

• Maantieteellisesti yhtenäinen

• Työmarkkinoiden ja 
työssäkäyntialueen kannalta 
toimiva alue

• Kielelliset oikeudet ja 
riittävät resurssit 
(yhdenvertaisuus)

• 27 kuntaa voisi periaatteessa 
järjestää palvelut itse

• Muut kunnat järjestävät 
palvelut lakisääteisenä 
yhteistoimintana, joko 
kuntayhtymän tai 
vastuukuntamallin avulla

• Valtioneuvostolla on 
päätöksentekomahdollisuus 
(nk. perälauta) 
työllisyysalueiden 
muodostamiseen

Kunta / alue Työvoima 2020

Asikkala 3246

Hartola 979

Heinola 7518

Hollola 10509

Iitti 2741

Kärkölä 1973

Lahti 55499

Orimattila 7173

Padasjoki 1060

Sysmä 1295

Päijät-Häme 91993

Päijät-Häme pl. Lahti 36494



A. Järjestämiskriteerit: työvoimamäärä
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Kunta / alue Työvoima 2020 Ennuste 2025 Ennuste 2030 Ennuste 2035 Ennuste 2040

Asikkala 3246 -5 % 3078 -11 % 2897 -15 % 2766 -17 % 2699

Hartola 979 -18 % 803 -27 % 713 -33 % 657 -35 % 635

Heinola 7518 -11 % 6703 -19 % 6060 -25 % 5634 -28 % 5398

Hollola 10509 -5 % 9957 -10 % 9439 -15 % 8973 -17 % 8697

Iitti 2741 -9 % 2495 -16 % 2298 -20 % 2188 -23 % 2116

Kärkölä 1973 -10 % 1780 -17 % 1644 -22 % 1539 -24 % 1497

Lahti 55499 -1 % 55132 -1 % 54748 -3 % 54027 -4 % 53312

Orimattila 7173 -5 % 6798 -10 % 6465 -13 % 6213 -16 % 6044

Padasjoki 1060 -13 % 923 -23 % 818 -28 % 758 -31 % 732

Sysmä 1295 -18 % 1067 -29 % 914 -36 % 825 -39 % 784

Päijät-Häme 91993 88735 85997 83579 81912

Päijät-Häme pl. Lahti 36494 33603 31248 29553 28600

Taulukko: Työvoimamäärä ja -ennuste on laadittu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston (115b) sekä väestöennusteen 2021 (139f) perusteella. Työvoimaan lasketaan kaikki 18-74–
vuotiaat työlliset ja työttömät vuoden viimeisen päivän perusteella. Ennuste on laadittu erikseen vertaamalla 18-64–vuotiaiden työvoimamäärän ja väestönmäärän suhdetta sekä 65-
74–vuotiaiden vastaavaa suhdetta ennustettuihin samoihin ikäluokkiin.

Työvoimakriteerin perusteella Päijät-Hämeeseen voi syntyä enintään kaksi työssäkäyntialuetta. Päijät-Hämeen
kunnissa ennustetaan verrattain suurta työikäisten määrän vähenemistä. Mikäli työllisyysalueen työvoimamäärä on
kolmena peräkkäisenä vuotena alle työvoimakriteerin, sen tulee liittyä toiseen työllisyysalueeseen. Kunnat voivat
muodostaa työllisyysalueen myös Päijät-Hämeen maakuntaa ympäröivien muiden kuntien kanssa, huomioiden
maantieteellinen ja työssäkäynnin kannalta tarkoituksenmukainen alue. Tässä selvityksessä tarkastelu toteutuu vain
Päijät-Hämeen kuntien välisenä tarkasteluna.



A. Järjestämiskriteeri: Maantieteellinen yhtenäisyys ja työssäkäynti
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Kuva: Tilastokeskuksen luokittelun mukaiset 
työssäkäyntialueet 2022

Päijät-Hämeessä on yksi Tilastokeskuksen 
luokittelema selkeä työssäkäyntialue: 
Lahden työssäkäyntialue. Iitti kuuluu 
Kouvolan työssäkäyntialueeseen ja Sysmä 
ja Hartola eivät kuulu tilastolliseen 
mihinkään työssäkäyntialueeseen. 

Kuva: Keskeiset pendelivirrat Päijät-Hämeen alueen sisällä, lähde 
Tilastokeskus 2019 

Pendelöintiliikenne Päijät-Hämeen sisällä keskittyy 
Lahden, Hollolan, Orimattilan, Heinolan ja Asikkalan 
väliseen pendelöintiin.

Kunta Omassa kunnassa 
työssäkäyviä

Työpaikka-
omavaraisuusaste

Asikkala 48 % 75 %

Hartola 64 % 99 %

Heinola 69 % 95 %

Hollola 31 % 64 %

Iitti 51 % 82 %

Kärkölä 46 % 88 %

Lahti 77 % 107 %

Orimattila 46 % 73 %

Padasjoki 57 % 75 %

Sysmä 69 % 84 %

Alueella työssäkäyviä 86 % alueen työllisistä

Alueen työpaikkaomavaraisuus yhteensä 95 %



A. Työssäkäyntialue työvoimapalvelulainsäädännössä

Henkilön tosiasiallisen asuinpaikan perusteella määritellään työvoimapalvelulaissa työssäkäyntialue. Tämän alueen 
perusteella määräytyvät työttömän työnhakijan velvollisuudet (työnhaku ja osallistuminen palveluihin, 80 km) sekä 
oikeudet mm. kulukorvauksiin. Tällä voi olla suuntaa-antava vaikutus järjestämiskriteerinä olevaan työssäkäyntialueen 
tarkoituksenmukaisuuteen.
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Työllisyyspalvelulain mukainen työssäkäyntialue (Päijät-Hämeen sisällä) – seuraavalla sivulla kuntakohtainen listaus ml. muut kunnat

Asuinpaikka ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA KÄRKÖLÄ LAHTI ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ YHT.

ASIKKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 8

HARTOLA 1 1 1 3

HEINOLA 1 1 1 1 1 1 1 7

HOLLOLA 1 1 1 1 1 1 1 7

KÄRKÖLÄ 1 1 1 1 1 5

LAHTI 1 1 1 1 1 1 1 7

ORIMATTILA 1 1 1 1 1 1 6

PADASJOKI 1 1 1 1 4

SYSMÄ 1 1 1 1 4

YHT. 8 3 7 7 5 7 6 4 4

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091153



A. Työssäkäyntialue työvoimapalvelulainsäädännössä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Päijät-Häme), 2009 aluejaolla. 

• Asikkala: Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Lammi, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä

• Hartola: Hartola, Heinola, Joutsa, Luhanka, Pertunmaa, Sysmä

• Heinola: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Jaala, Lahti, Mäntyharju, Nastola, Orimattila, Pertunmaa, Sysmä

• Hollola: Artjärvi, Asikkala, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Lammi, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, 
Tuulos

• Hämeenkosken alue (Hollola): Asikkala, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Hollola, Hämeenkoski, Hämeenlinna, Janakkala, Kärkölä, Lahti, Lammi, Nastola, Orimattila, Padasjoki, 
Riihimäki, Tuulos

• Kärkölä: Asikkala, Askola, Hausjärvi, Hollola, Hämeenkoski, Janakkala, Kärkölä, Lahti, Lammi, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Riihimäki

• Lahti: Artjärvi, Asikkala, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Kärkölä, Lahti, Lammi, Lapinjärvi, Liljendal, 
Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Tuulos

• Nastolan alue (Lahti): Artjärvi, Asikkala, Elimäki, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Liljendal, Myrskylä, Nastola, 
Orimattila, Pukkila

• Orimattila: Artjärvi, Asikkala, Askola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Liljendal, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, 
Pukkila

• Artjärven alue (Orimattila): Artjärvi, Askola, Elimäki, Hollola, Iitti, Kouvola, Kuusankoski, Lahti, Lapinjärvi, Liljendal, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, Porvoo, Pukkila

• Padasjoki: Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Lahti, Lammi, Padasjoki, Pälkäne, Tuulos

• Sysmä: Asikkala, Hartola, Heinola, Joutsa, Luhanka, Pertunmaa, Sysmä
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Kunta / alue
Työttömyys

-aste 
2019/2021 ka.

Alle 25-vuotiaat 
työttömät 

2019/2021 ka., % 
työttömistä

Ulkomaalaiset 
työttömät 

2019/2021 ka., % 
työttömistä

Osatyökykyiset 
työttömät 2019/2021 

ka., % työttömistä

Laaja 
työttömyys 

2021 (% työvoimasta)

Laaja rakenne-
työttömyys 
2021, % laajasta 
työttömyydestä

TMT yli 300-
päiväiset 

2021, % laajasta 
työttömyydestä

Asikkala 9,8 % 7,4 % 4 % 16 % 14 % 47 % 35 %

Hartola 11,0 % 7,7 % 7 % 22 % 18 % 42 % 36 %

Heinola 13,9 % 10,7 % 5 % 20 % 19 % 54 % 39 %

Hollola 8,5 % 8,7 % 5 % 16 % 12 % 50 % 41 %

Iitti 9,5 % 9,7 % 2 % 19 % 15 % 42 % 32 %

Kärkölä 10,6 % 11,0 % 5 % 15 % 16 % 47 % 38 %

Lahti 14,6 % 14,2 % 10 % 15 % 21 % 52 % 46 %

Orimattila 10,0 % 11,3 % 5 % 15 % 14 % 46 % 41 %

Padasjoki 11,3 % 5,9 % 3 % 13 % 15 % 50 % 29 %

Sysmä 9,8 % 5,9 % 4 % 14 % 16 % 40 % 27 %

Päijät-Häme 12,9 % 12,7 % 8 % 15 % 18 % 51 % 43 %

Päijät-Häme 
pl. Lahti 10,4 % 9,6 % 5 % 17 % 15 % 48 % 38 %

Koko maa 10,3 % 12,2 % 11 % 12 % 16 % 44 % 37 %

B. Työvoimapalveluiden asiakasrakenne

Lähteet: Tilastokeskus, TEM (12r5, 12u4 ja 12ua) ja Kela, Kelasto
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Työttömyysaste 2019/2021 ka.
(Tilastokeskus, TEM)

B. Työvoimapalveluiden asiakasrakenne

Nuoret alle 25-vuotiaat työttömät, 
2019/2021 ka., % työttömistä 
(Tilastokeskus, TEM)

Ulkomaalaiset työttömät, 2019/2021 
ka., % työttömistä 
(Tilastokeskus, TEM)

Koko maa=11% 

2 – 4 %

4 – 6 %

6 – 8 %

8 – 10 %

10 – 10 %

Koko maa=12,2%

6 – 6 %

6 – 7 %

7 – 8 %

8 – 9 %

9 – 10 %

10 – 11 %

11 – 12 %

12 – 13 %

13 – 14 %

14 – 14 %
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Laaja rakennetyöttömyys laajasta 
työttömyydestä 2021, %.
(Tilastokeskus, TEM)

Yli 300pv työmarkkinatuella olevat 
laajasta työttömyydestä 2021, %. 
(Kela, Tilastokeskus, TEM)

B. Työvoimapalveluiden asiakasrakenne 

Osatyökykyiset työttömät 2019/2021 ka., 
% työttömistä (Tilastokeskus, TEM)



C. Rahoitus 

C1. Valtionosuuslisäys 
Kuntien valtionosuuslisäyksenä on laskelmissa käytetty kuntiin siirtyvien tehtävien kustannusarviota 600 me muiden siirtyvien tehtävien ja 35 me 
kotouttamiskoulutuksen (pl. pakolaiset) perusteella. Tämä summa on lähempänä tämän hetken tiedossa olevaa siirtyvien tehtävien arvoa, kuin HE-luonnoksessa 
vuoden 2019 perustuva n. 491 + 29 me. Kotouttamiskoulutuksen valtionosuuslisäys määräytyy vieraskielisten perusteella ja muiden tehtävien valtionosuuslisäys 70 % 
työikäisten (18-64) perusteella ja 30 % laajan työttömyyden perusteella. 

C2. Siirtyvät kustannukset kuntakohtaisesti
Kuntakohtainen laskennallinen nykytila perustuu TEM:n tekemiin arvioihin, joissa valtion sekä ELY/TE-toimistokohtaiset toteutuneet kustannukset on kohdennettu 
kuntiin esimerkiksi palveluihin osallistuvien asiakkaiden kotikuntatietojen pohjalta: Kohdennuksissa on osittain käytetty keskiarvotietoja useammalta vuodelta (2017-
2019) vuosittaisten vaihteluiden tasoittamiseksi. Nettovaikutus on laskettu VM:n v. 2019 kustannusten mukaisen valtionosuuslisäyksen ja kuntakohtaisen laskennallisen 
nykytilan perusteella. 

C3. Työttömyysturvakustannukset (kannustinmalli)
Uuden kannustinmallin pohjatietona on käytetty Valtionvarainministeriön julkaisemia kuntakohtaisia arvioita vuoden 2019 toteutuneen työttömyysturvamenojen 
perusteella. 
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C1. TE-palveluiden valtionosuuslisäys Päijät-Hämeessä 
600+35 laskennallisilla kustannuksilla

Kunta / alue YHTEENSÄ € / LAAJA 
TYÖTTÖMYYS

Erotus Päijät-Hämeen 
keskiarvoon 

Erotus Manner-
Suomen keskiarvoon

Asikkala 731 448 1 579 212 19

Hartola 248 336 1 348 -19 -212

Hollola 2 227 969 1 721 354 161

Heinola 1 911 015 1 304 -63 -256

Iitti 627 365 1 502 135 -58

Kärkölä 458 113 1 462 95 -98

Lahti 14 745 609 1 298 -69 -262

Orimattila 1 605 257 1 573 206 13

Padasjoki 245 582 1 490 123 -70

Sysmä 313 408 1 434 67 -126

Päijät-Häme 23 114 102 1367 -193

Päijät-Häme pl. Lahti 8 368 493 1510 143 -50

Manner-Suomi yht. 1560

Kaavio: Valtionosuuslisäys, yhteensä ja suhteutettuna laajaan työttömyyteen.

Laskelmat on laadittu 600me perustehtävän sekä 35 me maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laskennallisilla kustannusarvioilla sekä vuoden 2021 laajan 
työttömyyden tilastoilla.

Kuva: Valtionosuuslisäys euroa / työtön (laaja työttömyys) / vuosi
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C2. Valtionosuuslisäyksen nettovaikutus laskennalliseen nykytilaan ja arvio
siirtyvästä henkilöstöstä

Kunta / alue
Nettovaikutus laskennalliseen
kuntakohtaiseen nykytilaan 

(2019) €

Nettovaikutus
% valtionosuus-

lisäykseen (2019) 

Negatiivisen 
nettovaikutuksen selittävät 

nk. ylikulutustekijät

Arvio siirtyvästä TE-
palveluiden 

henkilöstöstä

Arvio siirtyvästä
henkilöstöstä (ELY, KEHA,

TE-ASPA yhteensä)

Asikkala 66 346 11 % 4,5 0,2

Hartola -92 172 -41 % Palkkatuki, kunnat +188 % 
palkkatuki, yksityinen +72 % 1,7 0,1

Hollola 290 911 16 % 12,0 0,6

Heinola -473 500 -29 % Palkkatuki, kunnat +122 % 
palkkatuki, yksityinen +35 % 16,1 0,8

Iitti -95 115 -17 % Palkkatuki, kunnat +43 % 
palkkatuki, yksityinen +34 % 4,0 0,2

Kärkölä -33 535 -8 % Työvoimakoulutus +44 % 
palkkatuki, kunnat +21 % 3,0 0,2

Lahti -2 505 736 -20 % Palkkatuki, yksityinen +74 % 
toimintamenot (TE+ELY) +23 % 115,1 5,7

Orimattila 25 005 2 % 9,7 0,5

Padasjoki 9 464 4 % 1,9 0,1

Sysmä 17 311 6 % 1,9 0,1

Päijät-Häme -2 791 021 -14 % 169,9 8,5

Päijät-Häme pl. Lahti -285 285 -4 % 54,8 2,7

Manner-Suomi yht. 0 4000 210

Nettovaikutus on laskettu VM:n v. 2019 kustannusten mukaisen valtionosuuslisäyksen ja kuntakohtaisen laskennallisen nykytilan perusteella. Kuntakohtainen laskennallinen nykytila perustuu TEM:n tekemiin arvioihin, 
joissa valtion sekä ELY/TE-toimistokohtaiset toteutuneet kustannukset on kohdennettu kuntiin esimerkiksi palveluihin osallistuvien asiakkaiden kotikuntatietojen pohjalta: Kohdennuksissa on osittain käytetty 
keskiarvotietoja useammalta vuodelta (2017-2019) vuosittaisten vaihteluiden tasoittamiseksi. 

Siirtyvät HTV-arviot on muodostettu v. 2019 TE-toimiston, ELYn ja KEHA-keskuksen laskennallisten kuntakohtaisten toimintamenojen suhteessa sekä vuosien 2021 / 2022 siirtyvien henkilötyövuosien KEHA-
keskuksen raportoiduilla tiedoilla. Siirtyvien henkilöiden arviomäärissä on huomioitu määräaikaisten koronalisäresurssien poistuminen sekä uuden asiakaspalvelumallin (POMA) lisäresurssit. Henkilöstö siirtyy vain 
järjestäjälle. Niiden kuntien osalta, jotka eivät järjestä palveluitaan itse, siirtyy taulukossa oleva HTV-lisäys järjestäjälle.
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C2. Vertailu kuntakohtaisista kustannuksista

Kunta Työvoima-
koulutus

Valmen-
nukset

Asiantuntija-
arvioinnit

Kuntien 
palkkatuki

Josta velvoite-
työllistäminen Starttiraha

Yksityinen 
palkkatuki (ml. 

järjestöt)

Toimintamenot 
(TE+ELY) KEHAn menot Yhteensä 

Asikkala 0,5 0,8 1,1 0,8 2,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 

Hartola 0,4 0,7 1,1 2,9 2,6 1,2 1,7 1,0 1,1 1,4 

Hollola 0,6 0,6 1,0 0,9 1,9 0,8 1,0 0,8 0,9 0,8 

Heinola 0,6 1,0 1,3 2,2 1,5 0,4 1,3 1,3 1,2 1,3 

Iitti 1,1 1,2 1,1 1,4 1,1 1,0 1,3 1,0 1,1 1,2 

Kärkölä 1,4 0,8 1,1 1,2 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 

Lahti 1,0 1,1 1,3 0,8 1,3 0,7 1,7 1,2 1,3 1,2 

Orimattila 0,4 0,6 1,1 0,5 1,0 0,7 1,8 1,0 1,0 1,0 

Padasjoki 0,4 0,6 1,3 1,2 3,3 0,6 1,1 1,2 1,1 1,0 

Sysmä 0,2 0,3 1,0 1,4 2,6 1,1 1,2 0,9 1,2 0,9 

Taulukko kuvaa palveluiden nykyisiä toteutuneita kustannuksia verrattuna valtionosuuslisäykseen. Jokaiselle kunnalle on laskettu valtionosuuskriteeristä nk. kombiluku. 
Tällä arvolla kerrotaan kyseisen palvelun valtion kokonaiskustannusta. Saatua lukua verrataan Työ- ja elinkeinoministeriön laskemaan palveluiden kuntakohtaiseen 
toteutumaan v. 2019. Mikäli arvo on yli 1, kertoo se siitä, että kuntakohtainen toteutuma on suurempi kuin laskennallinen valtionosuuslisäys. Mikäli arvo on pienempi 
kuin 1, kertoo se päinvastaisesta. 

Yksinkertaistettuna selkeästi 1 yläpuolella olevat arviot kuvaavat palveluiden ylikulutusta verrattuna tulevaan valtionosuusrahoitukseen. Vertailussa on kuitenkin 
otettava huomioon, että palveluiden tarjonta perustuu asiakastarpeisiin ja erot voivat osittain selittyä kuntien erilaisilla asiakasrakenteilla. Yhteensä-luku vastaa 
edellisellä esitettyjä euromääräisiä nettovaikutuksia. 
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C3. Työttömyysturvavastuu eli kannustinmalli

Kunta / alue

Kuntien 
rahoitusvastuu 

nykytilassa
€/as (2019)

Muutos 
rahoitus-
vastuussa

€/as (2019)

Uudistuksen mukainen 
rahoitusvastuu yhteensä

€/as (2019)

KUNTIEN TMT-OSUUS 
(vuoden 2019 tasossa)

€

UUDISTUS YHTEENSÄ
(vuoden 2019 tasolla) 

€ 

Asikkala 38 49 87 303 955 676 259

Hartola 61 42 103 164 340 270 838

Hollola 47 52 99 1 096 253 2 234 414

Heinola 85 56 141 1 581 225 2 571 290

Iitti 50 54 104 338 508 677 931

Kärkölä 43 66 109 188 827 461 428

Lahti 128 76 204 15 287 994 23 822 884

Orimattila 66 45 111 1 051 494 1 725 339

Padasjoki 40 27 67 115 690 189 754

Sysmä 26 65 91 93 872 316 814

Päijät-Häme 98 66 164 20 222 158 32 946 951

Päijät-Häme pl. Lahti 57 52 109 4 934 164 9 124 067

Manner-Suomi yht. 70 63 133 386 121 955 711 571 884 

Kaavio: Rahoitusvastuu työttömyysetuudesta perustuu Valtiovarainministeriön julkaisemiin vuoden 2019 tietoihin. Lähde: VM/KAO ja TEM. 
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Työmarkkinatuen kuntaosuus 2015-2021 Manner-Suomi yht

Työmarkkinatuen kuntaosuus 2015-2021 Lahti yht

Työmarkkinatuen kuntaosuus 2015-2021 Muu Päijät-Häme yht
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C3. Työttömyysturvavastuun teoreettinen kehitys ja ennuste 2025

Kuva: Teoreettinen skenaario työttömyysturvavastuun kehityksestä, kehitys % suhteessa 
lähtövuoteen. 

Kehitystrendi uudistuksen kehityksestä suhteessa lähtövuoteen on muodostettu kertomalla kunnittain toteutunut 
työttömyysturva yhteensä  kuntakohtainen vastuuosuudella (v. 2019 tilanne). Vertailuvuoteen 2006 on tehty vuosittainen 1,5 
% indeksikorotus. Uudistuksen kehitys seuraa koko työttömyysturvan kehitystä sekä kuntakohtaisesti että valtakunnallisesti 

Työmarkkinatuen kuntaosuuskehitys perustuu toteutuneisiin kuntakohtaisiin kustannuksiin. Lähtövuotena pidetään 2015, 
jolloin työmarkkinatuen kuntaosuusjärjestelmä uudistui. Vertailuvuoteen 2015 on tehty vuosittainen 1,5 % indeksitarkistus, 
johon seuraavien vuosien kehitys suhteutuu. 

Kunta / alue
UUDISTUS YHTEENSÄ
(vuoden 2019 tasolla) 

€ 

ARVIO (vuoden 2025 
tasolla)  €

Asikkala 676 259 874 149

Hartola 270 838 359 435

Hollola 2 234 414 3 365 845

Heinola 2 571 290 3 245 704

Iitti 677 931 830 202

Kärkölä 461 428 595 906

Lahti 23 822 884 29 159 211

Orimattila 1 725 339 2 205 913

Padasjoki 189 754 230 445

Sysmä 316 814 383 688

Arvio kuntakohtaisesta työttömyysturvavastuusta on laadittu 
vuoden 2019 ja vuoden 2021 keskiarvoilla. Vuoden 2021 tila on 
muodostettu työttömyysturvan kuntakohtaisista 
kokonaiskustannuksista kertomalla se vuoden 2019 
prosenttiosuudella (kuntavastuu/työttömyysturva yhteensä). 
Tulos kuvaa paremmin eri suhdannetilanteita. Muodostettua 
keskiarvoa on korotettu yhteensä 6 % (indeksikorotus) 
ennustamalla vuoden 2025 tilaa. 

Uudistukseen perustuvien 
arvioiden poikkileikkaustilanne



5. Kuntien tavoitteet 
Kuntakysely

a) Päätavoitteet
b) Kuntien omat palvelut ja työnjako
c) Aluevaihtoehdot 
d) Yhteistoimintamalli
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A. TE2024-uudistuksen päätavoitteet
Mitkä ovat oman kuntanne päätavoitteet TE2024-uudistuksen suhteen?

Tulokset 
• Yritysten kasvun osaavan työvoiman 

saatavuuden sekä kohtaannon edistäminen
• Työttömyyden nopea katkaisu
• Työllisyysasteen nostaminen

• Toimivien yrityssuhteiden ja yritysyhteistyön 
lisääminen 

• Koulutusratkaisuiden kehittäminen osana 
työllisyyden hoitoa ja alueen koulutustason 
nosto

• Koulutus- ja oppilaitosyhteistyön lisääminen ja 
kehittäminen

• Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen ja 
työttömyysturvakustannusten pienentäminen

• Ratkaisut myös niille työllisyystyön asiakkaille, jotka 
eivät ole työmarkkinoilla mutta ovat 
työmarkkinatukikuluissa mukana

• Elinvoiman vahvistaminen
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Palvelut, järjestelmä ja toimintatavat 
• Palvelujen vaikuttavuuden parantaminen ja palveluiden 

hyvä saatavuus paikallisesti, lähipalveluna
• Palvelujen toteutuminen lähipalveluina kustannustehokkaasti
• Kunnan olemassa olevan palvelurakenteen ja ekosysteemin 

hyödyntäminen työllisyydenhoidossa kustannustehokkaasti
• Varmistaa työnhakijoiden laadukkaat ja kohdennetut palvelut 

paikallisesti
• Edistää työttömän työnhakijan sekä yritysten asemaa 

tuottamalla heille paikallisesti räätälöityjä palveluita

• Oikein kohdistetut tukitoimet, yhteistyö 
sosiaalitoimen ja työllisyyspalveluiden välillä (so. 
hyvinvointialueen ja kunnan)

• Vaikeasti työllistettävät muiden palveluiden piiriin, 
työkyvyttömille eläkepäätökset

• Tiedon kulkeminen tehokkailla tietojärjestelmillä 
asiakastyössä kaikkien käytössä vastuualalla

• Asiakkaiden aktiivinen kontaktointi
• Yhteyshenkilöiden pidempiaikainen pysyvyys
• Säilyttää kunnan järjestämisvastuu 

työllisyyspalveluissa, jotta kunnalla on mahdollisuus 
kohdentaa, kokeilla ja kehittää työllisyyspalveluja 
työttömien profiilia vastaaviksi ja näin lisätä palvelujen 
vaikuttavuutta sekä integroida työllisyyspalveluja ja 
yrityspalveluja kiinteäksi toimintakokonaisuudeksi



B. Kuntien omat palvelut ja työnjako

Mitä työllistymistä edistäviä omia palveluita 
kunnassanne on sote-uudistuksen jälkeen 2023?
• Kotoutumislain mukaiset palvelut
• Nuorisopuolen työpajat(/työpaja) sekä 

työllisyyspalvelujen pajatoiminnot
• Monialainen työelämäpalvelu sisältäen TYP-luontoisen 

työn asiakkaalle järjestettynä samasta toimipaikasta
• Palkkatukityöllistäminen, työllistämisen kuntalisä, 

nuorten kesätyöllistämistuki
• Työkokeilut
• Kuntouttavan yhteistuotanto sotealueen kanssa
• Etsivä nuorisotyö
• Työllisyyspalvelut
• Työkykykokeilu
• Asiakasneuvonnan kaikki muodot
• Maahanmuuttokoordinaattori / Työllisyyskoordinaattori 

/ Työllisyyssihteeri / Kunnontiimi ja työvalmentajat
• Yhteistyöhankkeet työllistymisen edistämiseksi
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Mitä TE-palveluista voisitte itse tuottaa kunnassanne?
• Kaikki TE-palvelut

• Henkilöasiakkaiden TE-palvelut kokonaan tai osittain ja itse tai 
yhteistyössä

• Yritys- ja työnantajapalvelut

• Monialaiset yhteispalvelut TYP

• Työpajat

• Työkykykokeilut

• Asiakasneuvonta ja -ohjaus

Mitä muita kunnan palveluita voisi yhteensovittaa TE-palveluiden kanssa?
• Elinkeinopalvelut
• Nuorisopalvelut

• Työpajat, työpajatoimintaan ohjaus
• Työllistämishankkeet
• Etsivä nuorisotyö

• Lahden seurakuntayhtymän kanssa yhteinen toimintakeskus Takatasku 
sopimukseen perustuen

• Hyvinvoinnin edistäminen
• Henkilöstöpalvelut
• Yrittäjyyskasvatus/TET-sivistyspalvelut



C. Mahdolliset työllisyysalueet
Mikä olisi mielestänne tämän hetken tietojenne perusteella mahdollinen työllisyysalue tai työllisyysaluevaihtoehdot, joka tukisi
parhaiten uudistuksen tavoitteita kuntanne kannalta? 

• Lahti itse 

• Lahti omanaan ja muu Päijät-Häme omanaan

• LADEC-pohja (Lahti, Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Orimattila, Padasjoki)

• Lahden ympäryskunnat

• Koko Päijät-Häme 

• Kaikki kunnat itse (edunvalvonta: järjestämisvastuun saaminen kuntiin)

• Itä-Hämeen kokonaisuus (mahd. maakunnan ulkopuolelta täydennettynä)
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D. Yhteistoimintamallien hyvät ja huonot puolet
Mitkä ovat mielestänne seuraavien yhteistoimintamallien hyvät ja huonot puolet TE-palveluiden järjestämiseksi kuntien välillä? Voit 
tarvittaessa tutustua yhteistoimintamalleihin esim: https://www.kuntaliitto.fi/laki/kuntien-ja-kuntayhtymien-yhteistoiminta

43

Yhteinen toimielin (nk. vastuukuntamalli)
Hyvät puolet, vahvuudet Huonot puolet, epäluulot

• Parhaimmillaan joustava ja ketterä ja hallinnollisesti kevyt ja selkeä
• Järjestämisresurssit ja lisäosaamista
• Avoimuuden ja yhteisen keskustelun sekä läpinäkyvyyden ja 

yhteistyön lisääntyminen
• Mikäli päätöksentekovalta ei ole yksin yhdellä kunnalla on 

mahdollisuus arvioida kuntien erilaisia tarpeita
• Kustannustehokkuus pienivolyymisissä palveluissa ja palveluissa, 

joiden ei ole välttämätöntä olla lähipalveluita
• Lähipalveluote, henkilökohtaisen palvelun mahdollisuus, 

asiakasohjaus ei katoa
• Yhdenvertaiset palvelut asiakkaalle
• Helpompi saada mukaan kunnan elinkeino- ja nuorisopalvelut
• Vahva tuki asiantuntijoilla ja heillä on yhteys päättäjiin
• Kuntakohtaiset tavoitteet ja niiden seuranta
• Viestintä on tehokasta ja ketterää
• Yhteinen tilastointi ja seuranta
• Ei vastuuta

• Päätöksentekomalli, kaukana omasta kunnasta ja isäntäkunnan 
poliittinen päätösvalta ulottuu myös muiden kuntien alueelle

• Kasvotonta johtamista
• Kustannusten jako monimutkaista ja haaste tasapuolisuudessa
• Erilaiset tavoitteet ja toimintalinjat eri kuntien välillä
• Onko muilla kunnilla riittävät vaikutusmahdollisuudet
• Määrärahat ja velvollisuus tuottaa palvelut ovat eri tahoilla
• Reuna-alueiden palvelujen laatu- ja saatavuusriski
• Henkilövaihdosten kannalta herkkä
• Riittääkö yhteinenkään osaaminen kaikkiin lakisääteisiin 

velvoitteisiin?
• Palveluissa tarvitaan yhteistyömalleja ja työnvälitys sekä 

asiakasrekisteriasiat järjesteltävä
• Pienen kunnan tarpeet voivat jäädä pimentoon
• Vaikuttaa raskaalta ja byrokraattiselta; kunnan omien 

asiantuntijoiden ääni ei kuulu
• Jos enemmistövalta on yhdellä kunnalla, muiden kuntien 

vaikutusvalta erilaisten tarpeiden osalta vähäinen/olematon, 
muodostuu näennäistoimielin, missä toimiminen ei ole motivoivaa 
tai mielekästä

• Lisää byrokratiaa



D. Yhteistoimintamallien hyvät ja huonot puolet
Mitkä ovat mielestänne seuraavien yhteistoimintamallien hyvät ja huonot puolet TE-palveluiden järjestämiseksi kuntien välillä? Voit 
tarvittaessa tutustua yhteistoimintamalleihin esim: https://www.kuntaliitto.fi/laki/kuntien-ja-kuntayhtymien-yhteistoiminta
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Kuntayhtymä
Hyvät puolet, vahvuudet Huonot puolet, epäluulot

• Hallinnollisesti selkeä, strukturoitu rakenne
• Päätöksentekomalli on tiedossa, demokraattinen
• Tunnistaa paremmin erilaisten jäsenkuntiensa tarpeita
• Palvelun laatu saattaa parantua
• Erikoistumisen mahdollisuus
• HR

• Raskas, lisää byrokratiaa ja vähentää ketteryyttä
• Kallis toteutusmalli
• Rahoitusongelmat, määrärahat ja velvollisuus tuottaa 

palvelut ovat eri tahoilla
• Tuloshyödyn jakohaasteet
• Riskinä hallinnollisten kulujen kasvu ja palveluiden 

heikkeneminen
• Työn kohdentumisen tasapuolisuushaaste
• Jaettu asiakasvastuu heikentää henkilökohtaisen palvelun 

mahdollisuuksia
• Jos enemmistövalta on yhdellä kunnalla, muiden kuntien 

vaikutusvalta erilaisten tarpeiden osalta 
vähäinen/olematon, muodostuu näennäistoimielin, missä 
toimiminen ei ole motivoivaa tai mielekästä

• Tehtävät hoitaa muu kuin peruskunta à pitäisi olla 
kustannustehokasta, mutta alueella esimerkkejä, että ei ole 
edes kustannustehokasta



D. Yhteistoimintamallien hyvät ja huonot puolet
Mitkä ovat mielestänne seuraavien yhteistoimintamallien hyvät ja huonot puolet TE-palveluiden järjestämiseksi kuntien välillä? Voit 
tarvittaessa tutustua yhteistoimintamalleihin esim: https://www.kuntaliitto.fi/laki/kuntien-ja-kuntayhtymien-yhteistoiminta
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Sopimuksellinen yhteistoiminta (mahdollista sopia työnjaosta, ei järjestämisvastuusta)
Hyvät puolet, vahvuudet Huonot puolet, epäluulot

• Hallinnollisesti kevyin malli. Mahdollistaa 
tarkoituksenmukaisen, joustavan ja selkeän toimintamallin

• Kustannusten jako selkeä
• Kunnat keskenään yhdenvertaisia
• Laajat, omat vaikutusmahdollisuudet

• Kaikesta pitäisi voida sopia
• Voi reagoida asiakasrakenteiden eroihin, kuntien erilaiset 

palvelutuotantokyvyt käyttöön paikallisen palvelumallin ja 
tarpeiden hyväksi

• Jokaisella kunnalla olisi järjestämisvastuu ja kunnat voisivat 
keskenään vapaaehtoisten sopimuksien avulla järjestää ne 
palvelut, joita ei ole syystä tai toisesta mahdollista tai 
järkevää tuottaa itse
• Suurempi mahdollisuus vaikuttaa palveluiden laatuun 

ja sijaintiin

• Päätöksenteko voi olla vaikeaa, kun toimitaan tasa-
arvoisuusperiaatteella

• Haasteena tarkoituksenmukaisesta tehtävänjaosta, 
resursseista ja rahoituksesta sopiminen

• Saadaanko pieniin kuntiin oikeasti sopimuksella sovittua 
palveluista, joita ei ole tarkoituksenmukaista järjestää 
pienessä yksikössä

• Järjestämisvastuu ei ole kaikilla kunnilla
• Sopimusviidakon monimutkaisuus ja perässä pysyminen 

muuttuvassa maailmassa ja toimintakentässä
• Byrokratiaa/paperitöitä
• Kokonaisvastuu ja näkemys puuttuvat, kehittäminen?



6. Yhdyspinnat 
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a) Elinkeino- ja yrityspalvelut 
b) Osaamis- ja koulutuspalvelut
c) Sote-palvelut 
d) Koto-palvelut
e) Muut valtakunnalliset palvelut ja yhdyspinnat 



Yhdyspintatarkastelu

• Yhdyspintatarkastelu perustuu kuntien kyselyssä esiin tuomiin vastauksiin 
sekä alueellisten sidosryhmien näkemyksiin elinkeino-, osaamis- ja 
sotepalveluiden osalta. 

• Yhdyspintatarkastelussa on huomioitu myös Kotoutumisen edistämisen 
uudistus siitä annetun hallituksen esitysluonnoksen (2.5.2022) perusteella 
(Lausuntopalvelu Dnro: VN/31974/2021). 

• Valtakunnallisina yhdyspintoina tarkastellaan sekä TE-lain että kunta- ja 
sidosryhmävastausten perusteella sellaisia valtion viranomaisten ja 
organisaatioiden palveluita, joilla on vaikutusta kuntien TE-palveluihin
• Muina yhdyspintoina tuodaan esiin kuntien ja sidosryhmien vastauksissa esiintyneitä 

muita tahoja. 
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A. Elinkeino- ja yrityspalvelut
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Kuntien näkökulmasta Alueellisten toimijoiden 
näkökulmasta

• Laaja-alainen toiminta-alue tärkeä tältä näkökulmalta
• Keskeistä monialainen ja aktiivinen yhteistyö
• Oltava vahvasti alueittain/paikkakunnittain räätälöityä yhteistyötä
• Tärkeintä onkin turvata yritysten toimintakykyisyys ja kehittymismahdollisuuden kun kysymys on työvoiman 

tarpeesta. Palvelun tulee toimia yli kuntarajojen ja huomioida suuryritysten tarpeiden lisäksi kehittyvien ja 
kasvuhakuisten pk- ja mikroyritysten työvoimatarpeet. Tähän tarvitaan niin yrityskentän tuntemusta, 
kenttätyötä kuin myös vahvaa alueellista yhteistyötä.

• Yhteistyö muiden kuntien kanssa yritysten hakiessa työvoimaa, myös yritysten elinvoimaa tukien.
• Muutosturvan toteuttamisessa iso rooli
• Elinkeinoyhtiön kanssa kanssa CRM-järjestelmän yhteiskäyttö. 
• Uudistuksessa tulee sallia riittävä liikkumavara yrityspalveluiden ja työllisyyspalveluiden 

yhteistyölle eli laki ei saisi rajata kaupunkien mahdollisuuksia luoda uusia toimintamalleja esim. 
yhdessä kehittämisyhtiöiden kanssa

• Rohkeita ratkaisuja uuden toimintamallin toteuttamiseksi. Ei vanhojen toimintamallien siirtoa sellaisenaan 
vaan toimimattomat, tarpeettomat toimintamallit lopetetaan, luodaan tarpeita vastaaviin uusia ”Vähemmän 
on enemmän” periaatteella. 

• Miten henkilötietojen vaihtamista olisi mahdollista sujuvoittaa organisaatiorajat ylittävästi?
• Kunnan omien palveluiden organisointi järkevällä tavalla hyödyntäen kunnan omaa 

ekosysteemiä: Panostaminen paikallisiin palveluihin yrityksille, mutta samaan aikaan kaikkien 
yrityspalvelujen turvaaminen (mm. starttiraha, palkkatukipäätökset, muutosturva-asiat) 
keskittämällä/ostopalveluilla hankittuna.

• Kysynnän ja tarjonnan yhdistäminen paikallisesti
• Yrityspalvelu on mallinnettava

• Paikallisen palvelun malli ei toimi ilman laajempaa min. työssäkäyntialueelle ulottuvaa palvelutuotannon 
järjestelyä, yrityspalvelut on eroteltavissa kuitenkin niin, että helposti voidaan säilyttää paikallisen 
työllisyydenhoidon malli

• TE24-uudistuksessa tulee ottaa huomioon muuntautunut työelämä
• Päijät-Hämeen alueella nykytilanne on hajanainen ja epäselvä yrityksille, ja toimijoille 

itselleenkin. Vaatii erityisen paljon ennakkosuunnittelua ja yhteistyötä siinä, mukaan lukien 
myös olemassa olevat elinkeinoyhtiön palvelut

• Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työn kysynnän ja 
tarjonnan parempi ja nopeampi kohtaaminen

• Erityistä huomiota tulisi kiinnittää työvoimapulasta kärsiviin 
aloihin, kuten sote-ala

• Yrittäjyyden ja  elinvoiman edistäminen
• Palveluiden selkeys, helppo saavutettavuus ja niiden riittävä 

resursointi on keskiössä – yhden luukun malli
• Elinkeinoyhtiön näkökulmasta tulee uudistuksessa varmistaa se, 

että asiakasohjaus toimii Yrittäjyysneuvontaan (starttiraha, 
yrityksen perustamisen neuvonta)

• Yritysrajapinta tulisi järjestää niin, että yritysasiakasohjaus 
toteutetaan elinkeinoyhtiön (mikäli on kunnassa ja mikäli ei niin 
siinä tapauksessa kunnan elinkeinopalveluiden kautta) kautta, 
jotta yritysten tarpeet voidaan arvioida laajemmin. Tarvelähtöisyys 
tulisi olla toiminnan kehittämisen keskiössä, ei järjestäjän tarpeet 
tai prosessiohjaus.

• Tulee huolehtia saumattomasta rajapintayhteistyön sujuvuudesta 
– myös työllisyysalueiden yli

• Huomioida palveluiden joustava siirtyminen kunnille, jossa 
huomioidaan myös riittävät resurssit ja selkeät vallan, vastuun ja 
rahoituksen roolit

• Yhteistyötä tulisi rakentaa myös yli työllisyysalueen, jotta 
työvoiman siirtyminen (ja saatavuus) on joustavaa



B. Osaamis- ja koulutuspalvelut
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Kuntien näkökulmasta Alueellisten toimijoiden näkökulmasta

• TE2024 lakiesityksessä mahdollisuus omaan 
palvelutuotantoon? Kotoutumislain mukaiset 
koulutusten toteuttaminen joko omana palveluna ja 
palveluhankinta (kilpailutus).

• Salpauksen osalta inhouse-asema ei yksiselitteinen
• Koulutuksen järjestäjiä tarvitaan yhä tiiviimpään 

yhteistyöhön kuntien työvoima- ja elinkeinopalveluiden 
kanssa

• Alueelliset/paikalliset tarpeet tulee huomioida ja 
tarvittavan koulutuksen järjestämistä myös paikallisesti

• Kohtaannon ongelmat ja oikea-aikaisten koulutusten 
tarjoaminen asiakkaille sekä yritysten ja työnantajien 
tarpeisiin vastaaminen

• Erilaisten koulutusten, oppimistapojen ja tilanteiden 
huomioiminen ja niiden (yhteis)kehittäminen

• Hankintaprosessin pitäisi olla tasapuolista ja ketterää 
raskaiden ja hitaiden hankintojen sijaan

• Tärkeää katsoa alueita riittävän isossa kuvassa

• Osaavan työvoiman turvaaminen
• Paikallisten osaamistarpeiden ennakointi ja 

tarjonnalla reagointi
• Tulisi huomioida, että koulutusta järjestetään 

joustavasti ja monimuotoisesti.
• Korkea-asteen koulutukset voivat keskittyä 

isompiin kaupunkeihin, mutta osaamista 
täydentävää, lyhyitä kursseja, Rekry-koulutuksia 
tulisi olla saatavilla eri paikkakunnilla laaja-alaisesti 
ja matalalla kynnyksellä sekä yrityksen että 
työnhakijan näkökulmasta.

• Palveluiden tuottajalle tämä merkitsee 
jalkautumista, joten sen huomioiminen palvelujen 
joustavassa tuottamisessa ja hinnoittelussa on 
oleellista

• Monet tarvitsevat myös muita työnhaun tai 
oppilaitokseen hakeutumisen ohella olevia 
palveluita liittyen valmennukseen, työn tai 
opiskelupaikanhakutaitoihin tai terveyden- ja 
sosiaali-alan ja oppilashuollon palveluihin.

• Tulee huolehtia entistä vahvemmasta ja 
vaikuttavammasta yhteistyöstä ja tiedonkulusta 
kuntaorganisaatioiden suuntaan



C. Hyvinvointialueyhdyspinta – kuntien tavoitteet
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YHTEISTEN TOIMITAMALLIEN KEHITTÄMINEN 

• TYP-TOIMINNAN KEHTTÄMINEN: Käytännön tason yhteistyö: työkäytännöt, asiakasprosessit ja 
toiminnan tehostaminen

• Tietojärjestelmätason yhteistoiminta, tiedolla johtamisen käytännöt 

• Hyvinvointialueen sitoutuminen yhteiseen toimintaan, työllistyjien palvelut eivät saa jäädä taka-alalle ja 
toiminnan tulee lähteä siitä, että ehkäistään työttömyyden pitkittyminen. Kannusteet ja ohjauskeinot 
tähän liittyen. 

PALVELUIDEN SAATAVUUS JA TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEET: 

• Kuntouttavan työtoiminnan palvelut, työttömien terveystarkastukset 

• Asiakkaan tulee saada palveluita palvelukokonaisuutena riippumatta kumman organisaation vastuulla 
nämä oivat. 

• Työkyvyttömien ja osatyökykyisten palvelut 

• Lähipalveluiden toteutuminen 



C. Hyvinvointialueyhdyspinta - yhteenveto
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Lakisääteiset yhteensovittamistehtävät 
(HVA <-> työvoimaviranomainen), KELA

Työllistymistä edistävien palveluiden 
tuotannollinen yhteistyö 
(HVA <-> kunnat)

Kuntien (muita) lakisääteisiä tehtäviä sekä 
yleisen toimialan perusteella työllistymistä 
edistäviä palveluita, joissa yhteensovittamisen 
mahdollisuuksia hyvinvointialueen kanssa

TYP (työllistymistä edistävä monialaisen tuen 
yhteistoiminta)

• Työttömien terveystarkastukset
• Työkyvynarviointi & lausunnot
• Työhön paluun edellyttämä kuntoutus 
• Kuntouttava työtoiminta
• Ammatillinen kuntoutus
• Sosiaalinen kuntoutus
• Eläke-edellytysten selvitykset
• Työkyvyn tuki työttömille

NUORTEN TYP –lisäksi: 
• Analyysi alueen nuorten monialaisen tuen tarpeesta 

ja tähän perustuvan yhteispalvelun ja 
palvelupisteiden perustaminen yhteistyössä 
työvoimaviranomaisen, hyvinvointialueen ja 
koulutuksenjärjestäjien kanssa. 

Lisäksi yhteistyössä kuntien hyvinvointialueen ja 
KEHA-keskuksen kanssa nuorten hyvinvoinnin ja 
pärjäävyyden tuen (Onni) toteuttaminen  

• Kunta voi tarjota sopimukseen perustuen kuntouttavan 
työtoiminnan palvelua hyvinvointialueella osallistumalla 
kilpailutuksiin. Kunta myy palvelun hankinta- ja 
kilpailuoikeudelliset seikat huomioiden. 

• Kunta voi hankkia hyvinvointialueelle palveluita 
tuottavilta yksityisiltä palveluntuottajilta 
työllistymistä edistäviä palveluita (yhteiset tai 
yhteensovitetut hankinnat hyvinvointialueen 
kanssa)  

• Yhteiset palvelulliset toimitilat, toimintaympäristöt 
ja  alustat, joissa molemmat osapuolet järjestävät 
moniammatillisessa yhteistyössä palveluita 
rinnakkain. Asiakkaille tarjottava 
palvelukokonaisuus on yhtenäinen ja laaja-alainen: 
Esim: Kuntouttava työtoiminta, nuoriso- ja 
koulutuspalvelut, kotopalvelut,  Työllistymistä 
edistävät palvelut 

• Pidemmällä aikavälillä (edunvalvonta): Hankintalain 
horisontaalisen yhteistyön periaatteiden mukainen 
viranomaisten välinen sopimukseen perustuva 
tuotantoyhteistyö. 

• Nuorisopalvelut 
• Kotopalvelut (kotolain uudistus, 

työikäisten ei työvoimaan kuuluvien 
osalta)

• Asumispalvelut (sosiaalinen ja 
erityisryhmien asumistuotanto)

• Ehkäisevä päihdetyö
• Perhekeskus-toimintamalli 

(vanhemman työllistymisen 
mahdollistaminen)

• Kansalaisjärjestöjen toiminnan 
edistäminen (avustukset)

• Tiedolla johtaminen (laaja-alaisesti)
• Työpajat 

Lähteet: Pirkanmaan hyvinvointialuevalmistelun yhdyspintajaoston loppuraportti, Kuntaliitto 



D. KOTO-palvelut
• Kotolain uudistuksella pyritään edistämään kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja tätä kautta 

vahvistamaan maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena olisi myös 
edistää maahanmuuttajien työllistyvyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

• Kotoutumispalveluiden kokonaisvastuu paikallistasolla tulisi kunnille. TE2024 uudistuksessa TE-palvelut 
kattavat työvoimaan kuuluvien henkilöiden koto-palvelut. Koto-uudistuksen ja TE24-uudistuksen 
yhdyspintatarkastelu liittyy työikäisten ei työvoimassa olevien palveluihin. Yhteensovittamista on myös 
hyvinvointialueen palveluiden osalta. 

• Kunnan tehtävänä olisi
• Laatia kotouttamisen erillinen toimenpideohjelma tai huomioida kotolain tehtävät osaksi muita kunnan ohjelmia ja suunnitelmia sekä 

tarjota vähimmäispalveluina:
• Osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi
• Kotoutumissuunnitelma
• Monikielinen yhteiskuntaorientaatiopalvelu (uusi)
• Kotoutumiskoulutus
• Muut palvelutarpeeseen perustuvat kotoutumista ja työllistymistä edistävät palvelut
• Ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä jatko-ohjaus ohjelman päättyessä

• Kotopalveluiden osalta yhdyspinnat rakentuisivat kuntakohtaisesti ja olisivat muidenkin kuin TE-
palveluiden piirissä olevien työikäisten asiakkaiden lisäksi sekä hyvinvointialueen että TE-palveluiden 
järjestäjien suuntaan. Tarkoituksenmukaista olisi järjestää nämä tehtävät sopimukseen perustuen samalle 
aluetasolla sekä TE-palveluissa (työnhakijoina) että muiden työikäisten osalta. Tämä parantaisi 
integraatiota työllistymistä ja osaamista kehittämisen palveluihin kaikkien kotoasiakkaiden osalta.
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E. Muut valtakunnalliset palvelut ja yhdyspinnat
KEHA-keskus 
• Kansainvälisen rekrytoinnin edistäminen (ml. Work in 

Finland yhteistyössä Business Finland Oy:n kanssa)
• Palkkaturvatehtävät
• Harkintaa vaativat työttömyysturvatehtävät 
• Nuorten hyvinvoinnin ja pärjäävyyden tuen toteuttaminen 

(sote-yhdyspinta) 
• Tiedolla johtamisen valtakunnalliset palvelut
• TYP-palveluiden valtakunnalliset tukipalvelut

ELY-keskus
• Alueelliset työllisyyden edistämisen yhteistyö- ja 

seurantakeskustelut
• Työelämän koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi 
• Pk-yritysten kehittämispalvelut ja Business Finland–

palveluväylä

Maahanmuuttovirasto
• Työskentelijän oleskelulupa
• Saatavuusharkinta

Aluehallintovirasto: laillisuusvalvonta
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• Päijät-Hämeen maakuntaliitto: Aluekehittäminen ja 
rakennerahoitus 

• Yrittäjäjärjestö ja kauppakamarit: Alkavan ja toimivan yrityksen 
palvelut, osaavan työvoiman saatavuuden ennakointi

• Kehitysyhtiöt: LADEC ja Lahti Region
• Valtakunnalliset muut toisen ja korkea-asteen koulutuksen 

järjestäjät
• Kolmas sektorit: Yhdistysten, säätiöiden ja seurakuntien palvelut 
• Yksityiset työnvälityksen palvelut ja palveluntuottajat 

Lahden seudun työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilu (sidosryhmineen) tukee, tuottaa 
hyviä käytäntöjä ja osaamista TE2024-
uudistukseen. Kokeilulakia on jatkettu TE2024 
uudistuksen käynnistymiseen asti. 

https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/tyollisyyspalvelut-kuntakokeilu/

https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tyollisyyspalvelut-kuntakokeilu/


7. Johtopäätökset
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a) Työllisyysalueskenaariot ja tunnusluvut
b) Johtopäätökset osa-alueittain 
c) Aluesuositus ja jatkovalmistelu



A. Työllisyysalueskenaariot 
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• Selvityksen tietopohjan perusteella johtopäätöksissä tarkastellaan Päijät-
Hämeeseen muodostuvaa kolmea mahdollista alueskenaariota: 

• Lahti järjestää palvelut yksin 
• Muut Päijät-Hämeen kunnan järjestävät palvelut yhdessä 
• Kaikki Päijät-Hämeen kunnat järjestävät palvelut yhdessä 

• Osa-alueittain on esimerkinomaisesti nostettu esiin myös näistä poikkeavia 
aluevaihtoehtoja vaikutuksineen. 



A. Skenaarioiden tunnuslukuvertailua    
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Lahti yksin Muut yhdessä Koko Päijät-Häme
Työvoimamäärä (2020) 55 499 36 494 91 993

Työvoimaennuste (2035) 54 027 29 553 83 579

Työikäisten 18-64 määrä / väestö (2021) 57 % 51 % 55 %

Laaja työttömyys / väestö (2021) 7 % 7 % 8 %

Palveluiden valtionosuuslisäys (635 me) 14,7 m€ 8,4 m€ 23,1 m€

Valtionosuuslisäys / laaja työttömyys 1298 1510 1367
Valtionosuuslisäyksen nettovaikutus 
laskennalliseen nykytilaan yhteensä € 
(2019 tilanteessa)

-2,5 m€ -0,3 m€ -2,8 m€

Siirtyvän TE- ja ELY-henkilöstön määrä yht. 116,7 55,6 172,4

Kannustinmalli € / as. yhteensä (2019) 204 109 164



B. Johtopäätöksiä osa-alueittain 

Järjestämiskriteerit

• Työvoimamäärillä mitattuna Päijät-Hämeeseen muodostuisi yksi isompi tai kaksi melko 
samankokoista työllisyysaluetta.  

• Työssäkäynnin kannalta toimivan alueen vaatimus asettaa Lahden oman 
järjestämismahdollisuuden haastavaan asemaan. Päijät-Hämeen kuntien työssäkäynnistä 
merkittävä osa suuntautuu Lahteen ja myös Lahdesta muihin kuntiin. Omassa kunnassa työssä 
käyviä on Lahden ympäryskunnissa selvästi vähemmän ja näissä myös työpaikkaomavaraisuus 
on pienempää. Molemmat tekijät kasvavat mitä etäämpänä kunta on Lahtea. 

• Lahden Tilastokeskuksen luokittelemaan työssäkäynnin vaikutuspiiriin kuuluu myös Heinola.  

• Iitistä kuitenkin suuntaudutaan tämän luokituksen mukaan Kouvolan työssäkäyntialueeseen ja Hartola ja 
Sysmä eivät kuulu minkään keskuskaupungin työssäkäynnin vaikutuspiiriin. 

• Maakunnan ulkopuolisista kunnista suurin osa on selvästi pienempiä ja toimivia riittävän 
työvoimamäärän omaavia aluekokonaisuuksia on vaikea hahmottaa. Mahdollisia maakunnan 
ylittäviä yhteyksiä voisivat kuitenkin olla Iitistä Kouvolan suuntaan sekä Sysmästä ja Hartolasta 
Joutsan ja mahdollisesti Pertunmaan suuntaan. 

• Järjestämiskriteerien näkökulmasta koko Päijät-Hämeen kattava työllisyysalue näyttäytyy 
toimivimmalta aluekokonaisuudelta. Tätä perustelee erityisesti työvoiman liikkuvuus ja 
työssäkäynnin tarkoituksenmukaisuus. 

57



B. Johtopäätöksiä osa-alueittain 

Asiakasrakenne

• Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden asiakasrakennetta on tarkastelu työttömien kuntakohtaisen rakenteen 
perusteella. Vaikka TE-palvelut suuntautuvat myös työnantajiin, yrityksiin ja muihin kuin työttömänä oleviin 
työnhakijoihin, on työttömien rakenteella suurin vaikutus mm. palveluiden yhdenvertaisuuden ja riittävän rahoituksen 
arvioinnin kannalta. Työttömien kuntakohtaisilla palvelutarpeilla on vaikutusta myös työllisyysalueen palveluvalikoimaan. 

• Työttömyyden perusteella koko Päijät-Häme on koko maahan verrattuna vaativampi alue. Työttömyys on Päijät-
Hämeessä korkea erityisesti Lahdessa ja Heinolassa. 

• Lahdessa sekä nuorisotyöttömien että ulkomaalaisten työttömien osuus kaikista työttömistä on selvästi muita suurempi

• Asiakasrakenteen perusteella näyttäisi siltä, että Lahden kaupungin asiakastarpeet eroavat suurimmasta osasta 
maakunnan muita kuntia. Tämä perustelisi sitä, että Lahden tulisi pystyä määritellä palveluvalikoimaa omiin tarpeisiinsa. 

• Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden pieni määrä muissa kunnissa perustelisi myös tarvetta koota näiden asiakkaiden 
palveluita yhteen

• Maan keskiarvoa korkeampi ja haastavampi työttömyysrakenne koko Päijät-Hämeessä korostaa työllisyyspalveluiden 
rinnalla myös yhteensovitettuja sosiaali- ja terveys – sekä osaamisen kehittämisen palveluita. Koulutus- ja 
hyvinvointialueyhdyspintojen merkitys korostuu. 

• Asiakastarpeet puoltaisivat Lahden omaa järjestämisratkaisua, jotta se voisi keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla 
haastavan työttömyystilanteen hoitamiseen. Maakunnan muut kunnat eroavat asiakasrakenteen perusteella Lahdesta ja 
myös jonkin verran toisistaan. Näiden kuntien kesken olisi myös mahdollisesti tarvetta räätälöidä paikallisia 
palveluratkaisuja paikallisesti. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden pieni määrä muissa Päijät-Hämeen kunnissa 
puoltaisi puolestaan joko koko maakunnan järjestämisratkaisua tai ainakin näiden tehtävien keskittämistä kahden 
järjestäjän välisen yhteistoiminnan avulla. Erityisesti hyvinvointialuepohjan yhteensopivuus korostuu Päijät-Hämeessä, 
jossa työttömyys on koko maan keskiarvoa korkeampi ja rakenne haastavampi. 
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B. Johtopäätöksiä osa-alueittain 

Rahoitus
• Koko Päijät-Hämeen yhteenlaskettu valtionosuuslisäys on noin 23,1 m€, jos laskennallisena kustannuksen pidetään 600+35 m€. Tästä Lahden kaupungin osuus on 

14,7 m€ ja muiden Päijät-Hämeen kuntien yhteenlaskettu osuus on 8,4 m€. Molempien mahdollisten järjestäjäpohjien kokonaisrahoitus on riittävä, mikäli tämä 
kuntien yleiskatteisena valtionosuutena saama summa käytetään TE-palveluiden rahoittamiseen. 

• TE-palveluiden valtionosuuslisäys on Päijät-Hämeessä maan keskiarvon alapuolella, kun se suhteutetaan laajan työttömyyden määrään. Kuntakohtaisesta erityisesti 
Lahti, Heinola ja Hartola ovat tässä suhteessa haastavassa asemassa. 

• Päijät-Hämeen kunnat ovat myös keskenään hyvin erilaisessa asemassa. Hollola saa laajan työttömyyden määrään suhteutettuna enemmän raha sekä Päijät-Hämeen että koko maan 
vertailussa. Myös Orimattila ja Asikkala ovat erityisesti Päijät-Hämeen sisäisessä vertailussa saamassa muita kuntia suhteellisesti enemmän valtionosuuslisäystä laajan työttömyyden määrään 
mitattuna. 

• Kuntien erilainen rahoituksellinen asema tulee ottaa huomioon työllisyysalueen järjestäjän riittävän rahoituksen määrittelyssä. 

• Päijät-Hämeen kuntien yhteenlaskettu valtionosuuslisäys on selvästi vähemmän, kun sitä suhteutetaan nykytilaan (2019), miten TE-palveluiden rahoitus 
laskennallisesti kohdentuu kuntiin. Kuntakohtaiset erot ovat Päijät-Hämeen sisällä suuret. Prosenteissa suurin pudotus on Hartolassa, Heinolassa ja Lahdessa.  

• Negatiivinen nettovaikutus johtuu pääasiassa kunnallisen sekä yksityisen (ja tämän sisällä todennäköisesti järjestöjen palkkatuen) nk. ylikulutustilanteesta. Lahden kaupungin osalta myös TE-
toimiston ja ELY-keskuksen toimintamenot (henkilöstö) on suurempi kuin laskennallinen valtionosuuslisäys.

• Lahden osuus nettovaikutuksista on suurin. Sillä on siten vaikutusta koko Päijät-Hämeen tilanteeseen työllisyysalueen näkökulmasta. 
• Palveluntuotantoa olisi sopeutettava ennen järjestämisvastuun siirtoa. Ylikulutus ei saisi vaarantaa palveluiden yhdenvertaisuutta. Järjestäjän tulisi mm. jatkossa huolehtia palkkatuen 

yhdenvertaisesta ja tarvelähtöisestä käytöstä ja varmistaa etteivät kunnat kuluta liikaa palkkatukea yhteisistä varoista. Kunnat voivat kuitenkin myöntää kiintiönsä ylittävää palkkatukea 
halutessaan esimerkiksi palkkatuen kuntalisänä.

• Siirtyvän TE-henkilöstö arvion perusteella Lahteen siirtyisi noin 120. Muut kunnat saisivat yhdessä vajaat 60 ja koko Päijät-Häme yhdessä noin 180. Siirtyvän 
henkilöstön määrä on hieman suhteellisesti suurempi Lahdessa. Mikäli muut kunnat muodostaisivat työllisyysalueen, voisi tiettyä haastetta tulla työvoiman 
saatavuudesta erityistehtäviin. 

• Työttömyysturvan uuden vastuunjakomallin osalta Päijät-Hämeen kunnat ovat hyvin erilaisessa asemassa. Lahden kaupungin osuus on sekä koko maahan että 
Päijät-Hämeeseen verrattuna erittäin korkea. Merkille pantavaa on, että Päijät-Hämeen asukasmäärään suhteutettuna kuntamaksimin (Lahti) ja kuntaminimin 
(Padasjoki) ero on suurempi kuin koko maan yhteenlaskettu kustannuskeskiarvo / as.

• Rahoituskokonaisuuden näkökulmasta suositeltavaa olisi perustaa Päijät-Hämeeseen kaksi työllisyysaluetta. Lahden tilanne on haastava sekä tehtävien rahoituksen 
että erityisesti työttömyysturvavastuun näkökulmasta. Koko maakunnan työllisyysalueen ongelmaksi saattaa muodostua kuntien välisten riittävän 
oikeudenmukainen ja läpinäkyvä kuntien välisten rahoitusperiaatteiden sopiminen: Lahden tulisi kyetä ratkaisemaan ja rakentamaan haastava työllisyystilanne 
riittävän suurella taloudellisella riippumattomuudella muista kunnista. Muiden kuntien intressi puolestaan olisi, että kuntien järjestäjälle maksama rahoitus ei 
kanavoidu Lahden oman työttömyystilanteen hoitamiseen. Suositeltavaa kuitenkin on, että kaksi järjestäjää keskittävät erityistehtäviä taloudellisen tehokkuuden ja 
muiden skaalaetujen aikaan saamiseksi. 

• Päijät-Hämeen joidenkin kuntien laskennallinen ”ylikulutustila” on selitettävissä pääosin kuntien sekä kuntien alueella yksityisten (ja  näiden osalta järjestöjen) tällä hetkellä laajasti käyttämänä palkkatukena. Tämä tulisi 
ottaa huomioon työllisyysalueiden palveluntuotantoa sekä kuntien välisiä rahoitusperiaatteita suunniteltaessa. Järjestäjän tulisi huolehtia palkkatuen yhdenvertaisesta ja tarvelähtöisestä käytöstä ja varmistaa etteivät 
kunnat kuluta liikaa palkkatukea yhteisistä varoista. Kunnilla tulisi kuitenkin säilyttää oman kiintiönsä ylittävää palkkatukea halutessaan esimerkiksi palkkatuen kuntalisänä tai vastaavana. 
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B. Johtopäätöksiä osa-alueittain 

Kuntien tavoitteet

• Kunnat tavoittelevat uudistuksesta laajoja elinvoima- ja työllisyysvaikutuksia, jotka syntyvät 
yritysyhteistyön ja osaamisen kehittämisen avulla. Toimintatavoissa haetaan vaikuttavuutta ja 
aktiivista työotetta. Lähipalveluiden merkitys korostuu kuntien tavoitteissa. 

• Kunnilla säilyy myös sote-uudistuksen jälkeen merkittäviä nk. yleisen toimialan mukaisia 
työllistymistä ja elinvoimaa edistäviä tehtäviä. Nämä halutaan kytkeä osaksi TE-palveluita. Kunnat 
toivovat työnjaon mallia, jossa suurin osa haluaa laajan tuotantotehtävät ja toimivallan itselleen. 

• Toimintamallien osalta jokaisessa mallissa nähtiin useita huonoja puolia ja ongelmia. Nämä 
vaikuttavat kokonaisuutena vahvuuksia suuremmilta. Taustalla voi heijastua TE24-lakiluonnoksen 
mukainen nk. yhteistyöpakko, johon ei olla tyytyväisiä. 

• Päijät-Hämeen kuntien tavoitteet uudistukselle ovat hyvin yhteneviä. Tämä tukee kaikkien 
työllisyysaluevaihtoehtojen muodostusta. On kuitenkin huomioitava, että kaikkien kuntien 
vastausten perusteella työllisyysalueen sisälle tulee luoda laaja ja mahdollisesti kuntakohtaisesti 
räätälöityvä TE-tehtävien työnjaon malli (tuotanto – jaetut virat) järjestäjän ja kuntien välillä. Tätä 
vaade olisi mahdollista toteuttaa kaikissa työllisyysalueskenaarioissa. Samassa yhteydessä olisi 
huomioitava myös mahdollisen kahden järjestäjän kiinteä yhteistoiminta. Kuntien väliseen 
yhteistoimintamalliin ei ole automaattisesti toimivaa ratkaisua, kaikkiin vaihtoehtoihin näyttää 
sisältyvän enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia. Yhteistoimintamallin valintaa edellyttääkin 
ensin linjauksia työllisyysalueista sekä kuntien välisestä työnjaosta. 

60



B. Johtopäätöksiä osa-alueittain 

Yhdyspinnat 

• Yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta kunnat korostivat sekä alueellisia tehtäviä, että riittävää liikkumavaraa ja 
vapausastetta kuntakohtaisissa palveluissa. Sekä kunnat että alueelliset toimijat korostivat yhteneviä saumattomia ja 
selkeitä palveluita ja palvelukokonaisuuksia. 

• Osaamis- ja koulutuspalveluiden osalta huomiota kiinnitettiin sekä paikalliseen että alueelliseen tarjontaan, jonka tulisi 
olla monipuolista. Mahdollisuuksia nähdään hankinnoissa. Yhteistyöhön halutaan koko laaja koulutuksenjärjestäjäkenttä 
sekä muut osaamispalveluiden tuottajat.

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyspintatyössä tuleva TYP-mallin toiminta nähtiin oleellisena. Siltä odotetaan erityisesti 
työkäytäntöjen ja prosessien sujuvuutta. Tuotannollista yhteistoimintaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteensovitettujen 
palveluiden piirissä olevien asiakkaiden osalta voi toteuttaa sekä yhteisissä työpajaympäristöissä. Myös yhteiset 
hankinnat palveluntuottajilta voisi olla toimiva ratkaisu.

• Kotolain uudistuksen kautta kuntiin siirtyvät tehtävä myös muidenkin kuin työvoimaan kuuluvien työikäisten henkilöiden 
osalta tulisi sovittaa yhteen TE-palveluiden piirissä olevien koto-asiakkaiden palveluihin ja aluepohjaan. Tätä kautta 
palveluita voitaisiin yhteensovittaa laajemmin myös hyvinvointialueen kanssa. 

• Valtakunnan tason yhdyspinnoista erityisen tärkeä on KEHA-keskus. TE-uudistuksen myötä valtion KEHA-keskukseen 
keskitettäisiin monia kuntien vastuulle tulevien asiakkaiden erityispalveluita sekä kuntajärjestäjiä palvelevia toimintoja. 
Tämän yhdyspinnan muodostumisesta tulee keskeinen osa palvelurakennetta jolla parannettaisiin myös palveluiden 
yhdenvertaisuutta. Elinkeinopalveluiden yhdenmukaisuuden tavoitteisiin vastattaisiin parhaiten kehittämällä alueellista 
yrityspalvelutarjontaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa. 

• Yhdyspintatarkastelun näkökulmasta toimivin aluekokonaisuus olisi koko Päijät-Häme. Kahden järjestäjän mallissa on 
vaarana, että palvelut ja toimintamallit lähtevät eriytymään, jotka haastavat sekä palveluiden yhteensovittamista 
viranomaisyhteistyönä (erityisesti hyvinvointialue). Myös erityisesti yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta vastausten 
perusteella tavoitteena olisi lisätä alueellista palveluiden selkiyttämistä yrityksille.
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C. Aluesuositus ja jatkovalmistelu
• Järjestämisvastuuselvityksen perusteella suositellaan Päijät-Hämeen kunnille koko maakunnan kattavaa 

(alueellista) kahden järjestäjän yhteistyömallia.  
• Alueellinen malli perustuu kahden järjestäjän laajaan yhteistoimintasopimukseen, jolla olisi kaikkien kuntien tuki. 

Yhteistoiminta kattaisi: 
• Päijät-Hämeen alueen yhdyspinnat alueellisena yhdenmukaisena kokonaisuutena: sote, koulutus, ja alueelliset yrityspalvelut 

sekä valtakunnalliset yhdyspinnat  
• Vieraskielisten TE-palveluiden palveluiden keskittämisen. Erikseen olisi laadittava selvitys kotolain uudistuksessa kuntiin 

siirtyvien työllistymistä tukevien tehtävien kokoamisesta osaksi samaa kokonaisuutta. 
• Työvoiman liikkuvuutta edistävät työvoiman tarjontaa ja kysyntää edistävät palvelut. 

• Lahden kaupunki järjestäsi lakisääteiset TE-palvelut itse 
• Suurin peruste tulee rahoituskokonaisuuden kautta. Lahden tulisi kyetä resursoimaan erityisesti TE-palveluihin sekä vastata 

työttömyysturvasta riippumatta muiden kuntien tavoitteista ja rahoitusmahdollisuuksista. 
• Suositus perustuu siihen, että toimivan työssäkäynnin kriteeriin tulee tarkoituksenmukaisuusharkintaa sekä kunnallisen 

itsehallinnon että yllä kuvatun järjestäjien välisen yhteistoimintamallin pohjalta.

• Muut Päijät-Hämeen kunnat muodostaisivat työllisyysalueen keskenään. Yhteistoiminnalle ei ole selvityksen 
perusteella suositeltavaa yhteistoimintamallia. Ensin tulisi määritellä työnjako kuntien ja järjestäjän välillä ja tämän 
prosessin seurauksena päätyä joko vastuukunta- tai kuntayhtymämalliin. 

• Aluesuositukseen perustuen jatkovalmistelussa tulisi edetä alueellisella tasolla palvelusuunnitelmatasolle. Lahti voi 
jatkaa omaa valmistelua tämän rinnalla ja muiden Päijät-Hämeen kuntien tulisi tehdä jatkotarkastelua mahdollisesta 
vastuukunnasta. Tämän jälkeen tulisi määritellä työnjaon malli järjestäjän ja jokaisen kunnan kanssa sekä sopia 
rahoitusperiaatteet. Näiden jälkeen palvelusuunnittelua voidaan edistää muilta osin. Suositeltavaa on lisäksi kytkeä 
valmisteluun (aluetasolla) kaikki oleelliset sidosryhmät sekä jatkaa uudistuksen käsittelyä laajasti erilaisissa 
foorumeissa. 
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