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Tulevaisuuden kunta -selvitys

TE-palvelut siirretään vuoden 2025 alusta paikallistasolle. Tällöin valtion TE-toimistot lakkautetaan ja TE-palvelujen 
järjestämisestä tulevat vastaamaan kunnat. Vuodesta 2025 alkaen kunnan vastuulla ovat työllisyyspalvelut, kunnan 
koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden 
nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja 
monipuolisuutta. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. 

Pohjois-Savon kuntien valmistautumista muutokseen tuetaan Tulevaisuuden kunta –selvityksellä, jota hallinnoi Pohjois-
Savon liitto. 

Uudistukseen valmistautuessa keskeistä on kuinka palvelut järjestetään mahdollisimman hyvin henkilö- / työnantaja- ja 
yritysasiakkaiden näkökulmasta



Mitä selvityksessä tehdään

Tuotetaan lopputulos siitä, millä mallilla palvelut Pohjois-Savossa tulisi toteuttaa
Tuotetaan kunnille kattava tietopaketti siitä, millaisen kokonaisuuden kunnat ottavat 
vastaan kahden vuoden kuluttua, pääkohderyhmänä kuntien valmistelevat viranhaltijat
• Perusaineisto, josta löytyy tieto uudistuksen sisällöstä 

• lainsäädäntö, järjestämisvastuu, siirtyvät palvelut, rahoitus, resurssit, valtakunnalliset 
tietojärjestelmät, ohjaus ja roolit

• Tilastotietoa Pohjois-Savon kunnista 
• työvoima , työvoimaennuste , työikäinen väestö ja ennusteet, vieraskielinen väestö , laaja työttömyys , 

vieraskieliset työnhakijat , työttömyyden rakenne (myös koko työnhakija-asiakaskunnan rakenne?), 
tietoja työpaikoista ja pendelöinnistä

• Kuvataan nykyiset palvelut ja niiden toteutus Pohjois-Savossa
• Nykyiset resurssit 

• henkilöstö (htv) ja palvelutuotanto (€)



Mitä selvityksessä tehdään
Taustoittavan tiedon pohjalta tehdään 

• Mallinnukset työllisyysaluevaihtoehdoista
• Tässä tulee huomioida: maantieteellinen yhteys, työssäkäynnin toimivuus, kielellisten oikeuksien toteutuminen, 

riittävät resurssit, lisäksi olisi hyvä olla tietoa asiakkaiden palvelutarpeista ja käytetyistä palveluista

• Suosituksia palvelujen järjestämistavasta
• Oma tuotanto, ostopalvelut, kuntien välinen yhteistyö, lähi- ja etäpalvelut
• Kenen kanssa kokonaisuus saadaan toimimaan, yksityinen sektori / järjestöt / valtio / oppilaitokset ja millaisella 

roolituksella

• Laskelmia rahoituksesta

• Henkilöstö 
• Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen uudistukseen valmistautumisessa
• Henkilöstöresurssit ja henkilöstön osaamisen kehittäminen; kuvaus hallittavista asioista

• Uudistuksen tiekartta Pohjois-Savoon; missä aikataulussa asiat tulee käsitellä ja saada 
päätöksentekoprosessiin



Aikataulu
TE-2024 uudistus on laaja kokonaisuus ja selvitystyö on mitoitettu siihen nähden lyhyelle ajalle. Katson, että 
selvitystyökokonaisuudessa asioita tulee viedä limittäin eteenpäin. Koota koko ajan taustalla 
perusaineistoa, tilastoja ja rakentaa mallinnusta. Mielellään työhön ottaisi mukaan myös henkilöstöä ja 
sidosryhmiä myöhemmin. Tarkempaa aikataulua on vaikea rakentaa kuin, että selvitystyö on valmis 
karkealla tasolla helmikuun loppuun mennessä.


