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Ajankohtaisia 

❖ Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli

❖ Kuntakokeilut

❖ Korona-ajan poikkeuslait päättyvät 30.11.2021



Pohjoismainen 
työvoimapalveluiden malli



Pohjoismainen 
työvoimapalveluiden malli
❖ Työnhakijan ja asiantuntijan ensimmäinen kohtaaminen 

tapahtuisi jo viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta.

❖ Työnhaun alkuvaiheessa työnhakija tapaisi TE-toimiston tai 
kuntakokeiluun osallistuvan kunnan virkailijan kahden viikon 
välein.

❖ Keskusteluissa arvioitaisiin nykyistä yksilöllisemmin jokaisen 
työnhakijan palveluntarve, osaaminen ja mahdollisuudet hakea 
työtä. Jos työnhakijan edellytyksissä hakea työtä ja työllistyä olisi 
puutteita, hänen pääsynsä palveluihin nopeutuisi.

❖ Jos edellytykset työllistyä olisivat kunnossa, työnhakijan tulisi 
hakea neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana. Tästä 
voitaisiin kuitenkin poiketa esimerkiksi, jos työnhakijan työkyky 
on alentunut tai alueella on vain vähän avoimia työpaikkoja.



Velvollisuus hakea työtä

❖ Työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä on aina 
ollut työnhaku.

❖ Jokaisen työnhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti.
❖ Työnhakijan kanssa tehdään työnhaun alkaessa 

henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan 
työnhakua tukevista palveluista ja johon kirjataan haettavien 
työmahdollisuuksien määrä.

❖ Lähtökohtaisesti työnhakijan tulisi hakea neljää 
työmahdollisuutta kuukauden aikana.
❖ Tästä voitaisiin poiketa muun muassa silloin, jos tämä ei ole 

mahdollista esimerkiksi työkyvyttömyyden takia.



Työnhaku mallissa

❖ Työmahdollisuuden hakemiseksi lasketaan 
esimerkiksi:
❖ työhakemusten tekeminen

❖ avoimen työhakemuksen laittaminen yritykseen, joka ei 
ole ilmoittanut haettavana olevista työpaikoista

❖ muut suorat työnhakuun liittyvät yhteydenotot 
työnantajiin.

❖ Haettavien työmahdollisuuksien on oltava sellaisia, 
joihin työnhakija voi perustellusti olettaa voivansa 
työllistyä.



Karenssit uudessa mallissa I

❖ Jos työtön ei ole hakenut hänelle tarjottua työpaikkaa, 
se on johtanut työttömyysetuuden menettämiseen 
määräaikaisesti eli niin sanottuun 60 päivän karenssiin. 
Toistuessa työttömyysturva on päättynyt toistaiseksi.

❖ Hallitus esittää:
❖ Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraisi 

muistutus.

❖ Jos menettely toistuu, TE-toimisto asettaa viiden etuuspäivän 
karenssin. Jos menettely toistuu toisen kerran, seuraa 10 
etuuspäivän karenssi. Tämän jälkeen työnhakija menettää 
toistaiseksi oikeutensa työttömyysetuuteen.



Karenssit uudessa mallissa II

❖ Työnhakijalle asetetaan 45 päivän korvaukseton 
määräaika, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy 
varmasta työpaikasta.
❖ Esimerkki: Työnhakija tulee valituksi työpaikkaan, jota 

hän on hakenut omatoimisesti tai saatuaan 
työtarjouksen, mutta kieltäytyy sen jälkeen työstä ilman 
pätevää syytä.

❖ Nykyisin varmasta työpaikasta kieltäytyminen 
ilman pätevää syytä johtaa siihen, että 
työnhakijalle asetetaan lähtökohtaisesti 90 päivän 
korvaukseton määräaika.



Kuntakokeilu

❖ Voimassa 1.3.2021-30.6.2023
❖ Asiakkaiden ohjaaminen kokeiluun päättyy 31.3.2023

❖Tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien 
vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan 
vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden 
edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja 
kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

❖ Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 
kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia.



Työtön työnhakija

TAI

Työllistettynä oleva

TAI

Työllistymistä edistävässä 
palvelussa oleva

Kuntakokeilun asiakas

Kuukausikatsaus 9/2021

Kotikunta on kokeilualueella

Ei täytä ansiopäivärahan saamisen 
edellytyksiä

TAI

Alle 30-vuotias

TAI

Maahanmuuttaja tai vieraskielinen 
(äidinkielenä muu kuin suomi, 

ruotsi tai saame)

JA JA



Kunnille siirtyvät tehtävät

Työnhakijan haastattelut 
ja niihin liittyvät tehtävät 

• mm. palvelutarpeen 
arviointi

Henkilöasiakkaan 
palvelujen neuvonta, 
ohjaus- ja 
palvelutehtävät

• työnvälityspalvelut, 
tieto- ja 
neuvontapalvelut sekä 
ammatinvalinta- ja 
uraohjaus,

• ohjaus asiantuntija-
arviointeihin, työnhaku-, 
ura- ja työhön-
valmennukseen, työ- ja 
koulutuskokeiluun ja 
työvoimakoulutukseen,

• kotoutumisen 
edistämisestä annetun 
lain 10 §:ssä tarkoitetut 
toimenpiteet ja palvelut

Eräiden 
harkinnanvaraisten 
etuuksien myöntämistä 
koskevat tehtävät

• palkkatuki (lukuun 
ottamatta kokeilu-
kunnalle itselleen 
myönnettävää 
palkkatukea),

• starttiraha ja

• palveluihin ja 
asiantuntija-arviointeihin 
sekä työttömän matka- ja 
yöpymiskustannuksiin 
liittyvä harkinnan-
varainen kulukorvaus

Eräiden 
työvoimapoliittisten 
lausuntojen antaminen 

• TE-palveluihin 
osallistuminen ml. 
omaehtoinen opiskelu, ei 
kuitenkaan 
työvoimakoulutus

Kuukausikatsaus 11/2020



Tärkeät perusasiat kunnan asiakkaana

• Asiakkaan henkilökohtainen palvelu kunnasta -> yhteydenotot 
kuntaan

• Sähköiseen asiointiin ei muutoksia

• Ei vaikuta ansiopäivärahan hakemiseen tai maksamiseen kassasta

• Kuntatoimiston asiakkaiden on tärkeää

• noudattaa kuntatoimiston kanssa laadittuja suunnitelmia

• osallistua kuntatoimiston kanssa sovittuihin tapaamisiin

• hakea kuntatoimiston ohjeiden mukaisesti työpaikkoja ja 
koulutuksia.

Kuukausikatsaus 11/2020



Väliaikaiset lakimuutokset

❖ Osana korona-ajan lakimuutospaketteja

❖ Suurin osa poikkeuslainsäädännöstä vanhentunut 
(mm. lomautusten yt-neuvotteluajat, 
omavastuupäivien ajalta päivärahanmaksu)

❖ Osa vielä voimassa 30.11.2021 asti

❖ Pyrkimyksenä helpottaa tuen saamista 
poikkeustilanteessa



Suojaosan korotus

• Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja 
voi pääsääntöisesti ansaita 500 euroa kuukaudessa 
ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 euroa 
ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä 
palkkaeuroa kohden. Ilman korotusta suojaosan suuruus 
on 300 euroa kuukaudessa.

• Suojaosa on 300 euroa 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavien 
hakujaksojen kohdalla.

• Huom! Päivärahan ja työtulon yhteenlaskettu summa ei 
voi ylittää ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa.



Liikkuvuusavustuksen ehtojen 
kevennys
• Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa 

työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana 
nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen 
määrä on 726-1 045 euroa kuukaudessa ja avustusta 
maksetaan enintään kahden kuukauden ajalle.

• Edestakainen työmatkaedellytys on lyhennetty 
kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Kahden tunnin 
työmatkaedellytys täyttyy, kun yhdensuuntainen 
työmatka on yli tunnin.

• Jos työsuhde alkaa 1.12.2021, työmatkaedellytys on 
jälleen kolme tuntia.



Yrittäjillä oikeus työmarkkinatukeen

• Yrittäjät voivat saada Kelasta työmarkkinatukea 
silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on 
laskenut koronan vuoksi. Oikeus 
työmarkkinatukeen jatkuu 30.11.2021 asti.



Ansiopäivärahan ikärajan nousu 18 
vuoteen
• Oikeus ansiopäivärahaan 17-vuotiaalle, jos tämän 

oppivelvollisuus on täyttynyt.
• Muussa tapauksessa ansiopäivärahan ikäraja on 18 vuotta.
• Oppivelvollisuuden on voinut täyttää 1.1.2021 asti 

suorittamalla peruskoulun ja tämän jälkeen suorittamalla 
ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

• Lisäksi noin kuuden kuukauden työskentelyä sellaisessa 
työssä, jossa maksetaan työttömyysvakuutusmaksu. 
Työttömyysvakuutusmaksu on tällä hetkellä pakollinen 17 
vuotta täyttäneiden henkilöiden kohdalla.

• 1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksua aletaan periä 
vasta 18-vuotiailta. Näin ollen 17-vuotias voi kerryttää 
ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloaikaa vain 
1.8.2022 asti. Tämän jälkeen ansiopäivärahan 
työssäoloedellytys alkaa kertyä vasta 18 vuoden iässä.


