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• Yhteispalvelupistekokeilun kokemukset vuosina 2002-2003 (TEM) 
• Tarkoituksena kehittää kuntien, työhallinnon  ja Kelan yhteistä 

asiakaspalvelua (edistää työmarkkinatukea saavien työllistymistä, 
aktivointia sekä työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista)  
 

• Perustettiin 39 työvoiman palvelukeskusta 2004-2006 (TEM) 
• Sopimuksellinen yhteistyö (ei lakia) 
• Työnvälitys ja vaikeasti työllistyvien palvelut eriytettiin työvoiman 

palvelukeskuksiin 
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• Tavoitteita työvoiman palvelukeskuksille: 
• Rakenteellisen työttömyyden vähentäminen 

• Työttömyydestä johtuvien kustannusten alentaminen 

• Aktivointitoimenpiteiden ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen 
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• Vapaaehtoisuuteen ja s0pimuksellisuuteen perustuva toimintamalli ei taannut 
palvelua koko maassa (toiminta kattoi alle puolet kaikista kunnista) 

 

• Vaikka palvelukeskusten toiminnat poikkesivat  toisistaan, niistä alkoi muodostua 
osaamiskeskittymiä, jotka pystyivat tuottaamaan lisäarvoa vaikeimmin työllistyvien 
työttömien palvelujen järjestämisessä (mm. valtiontalouden tutkimuskeskus 2011) 

 
• Asiakkaan olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa yksilölliseen palveluun 

 
• Tarve erillislainsäädännölle 
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• Jyrki Kataisen hallitusohjelma 2011 
 

• ”Työ- ja elinkeinotoimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman 
palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan. 
Palvelukeskusten toimintamallista säädetään lailla ja niiden rahoitus 
turvataan.” 

 
• ”Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään 

hallituskauden kestävä määräaikainen kokeilu, jossa viimeistään 12 
kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu 
siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti.” 
 

• ”Kokeilun tulokset arvioidaan ja sen pohjalta tehdään päätökset 
kuntien ja valtion välisestä työnjaosta työllisyyden edistämisessä.” 
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Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä 
arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat 
työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelu-
kokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin 
etenemisestä ja seurannasta 
 
Tavoitteena edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla 
heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoima-
palveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja 
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• Kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen pitkäaikaistyöttömien 

palvelujen järjestämisessä 
 

• Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen 
 
• Pitkäaikaistyöttömien yhdenvertaisuuden parantaminen 

• samanlaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta 
 

• Palvelujärjestelmän toimivuuden parantaminen 
• pirstaleisen palvelujärjestelmän kokoaminen 

 

• Henkilökohtaisen, kasvokkain tapahtuvan palvelun tarjoaminen 
 

• => PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENEMINEN 
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