
Tulevaisuuden kunta -selvitys 1.9.2022 - 28.2.2023

Tehdyt toimenpiteet ja jatkotoimenpiteet
Ohjausryhmän kokous 26.10.2022



Tehdyt toimenpiteet

Selvitystyöraporttiin tähän mennessä koottua
• Perustietietoa uudistuksesta ja sen tarkoituksesta
• Aikataulu
• Käsitteitä
• Keskeinen voimassa oleva lainsäädäntö (luettelo)
• Hallituksen lainsäädäntöhankkeet syysistuntokaudella 2022
• Valmistelussa olevaa lainsäädäntöä



Tehdyt toimenpiteet

Selvitystyöraporttiin tähän mennessä koottua
• Avattu tärkeimpiä kohtia järjestämislaista (kesken)

• Voimaantulot 1.4.2023 ja 1.1.2025
• Järjestämisvastuu ja siihen liittyvät poikkeukset
• Siirtyvien TE-palvelujen rahoittaminen
• Kannustava rahoitusmalli
• Palvelut ja valtakunnalliset tietojärjestelmät
• Valtion rooli ja tehtävät
• Voimaanpanosäännökset

• Avattu tärkeimpiä kohtia kotoutumislaista (kesken)
• Maahanmuuton merkitys
• Kotoutumista edistävien palveluiden kohderyhmät ja tärkeimmät palvelut
• Keskeisimmät muutokset ja mitä tarkoittaa kunnan kannalta (palvelujen järjestäminen ja rahoitus)



Tehdyt toimenpiteet

Tilastokooste kunnittain (mustalla valmiit)
1. Kuntien työvoima  vuodet 2018, 2021, 2022

2. Työvoimaennuste  vuosille 2025, 2030, 2035, 2040

3. Työikäinen väestö kunnittain vuosi 2021 ja ennuste vuosille 2025, 2030, 2035 

4. Vieraskielinen väestö 

5. Laaja työttömyys 

6. Laaja työttömyys vieraskieliset työnhakijat 

7. Työttömyyden rakenne 

8. Työnhakija-asiakkaat rakenne?

9. Tietoja työpaikoista ja pendelöinnistä 



Tehdyt toimenpiteet

• Mallinnus työllisyysalueista (aloitettu)

• Pidetty kaksi epävirallisen tukiryhmän kokousta, joissa tarkennettu hankesuunnitelmaa ja keskusteltu 
jatkotoimenpiteistä

• Tehty tiedote selvitystyön käynnistymisestä Pohjois-Savon liiton kuukausikirjeeseen

• Valmistelussa kysely Pohjois-Savon kunnille, jossa kartoitetaan alustavasti kuntien tahtotilaa TE2024 –
uudistuksen toimeenpanosta Pohjois-Savossa

Kysymykset
1) Mikä on näkemyksenne, kuinka Pohjois-Savossa tulisi työllisyysalue/-alueet perustaa? Työllisyysalueet voivat muodostua 

myös yli maakuntarajojen
2) Mikä on näkemyksenne palvelujen järjestämisestä? Mitkä ovat sellaisia palveluja, jotka kunta haluaa järjestää itse / 

työllisyysalueen sisällä / työllisyysalueiden kesken / maakunnan tasoisesti? Miten näette palveluntuottajien roolin palvelujen 
kokonaisuudessa?

3) Terveisiä valmisteluun, mitä oma kuntanne toivoo?

 



Jatkotoimenpiteitä ja niistä sopiminen

• Selvitysraporttiin perustiedon koostaminen
• Työllisyysalueiden mallinnuksen jatkaminen
• Tilastotiedon koostamisen jatkaminen
• Kyselyn tekeminen kunnille
• Koulutuksiin osallistuminen

• TE-2024 –uudistu – Työkalupakki kunnille 23. – 24.11 2022 (Professio)
• TE-2024 Rahoitus –valmennusohjelma, itse opiskelu ja teams-valmennus (Mikko Kesä Oy)

-> Tarvitaan taustamateriaalin kokoamista ja työstämistä, jotta mallinuksia voidaan rakentaa 


