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TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN MINISTERITYÖRYHMÄ – ALATYÖRYHMIEN 2 - 5 YHDISTÄMINEN 

Asettaminen 

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt muuttaa työllisyyden edistämisen 
ministerityöryhmän yhteydessä toimivien alatyöryhmien tehtäviä ja kokoonpanoja 
siten, että alatyöryhmät 2 - 5 (palkkatuki ja etuudet, työkyvyn edistäminen ja 
osatyökykyisten työllistäminen, osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto sekä 
työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen) lopetetaan ja niiden tilalle 
asetetaan uusi alatyöryhmä 2 Palvelut, etuudet ja osallisuus valmistelemaan 
työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. 
 
Asia on ollut 16.6.2020 ja 17.8.2020 käsiteltävänä mainitussa ministeri-
työryhmässä. 

Toimikausi 

Alatyöryhmän toimikausi on toistaiseksi. 

Tausta 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman keskeiset työllisyyspolitiikan 
tavoitteet ovat työllisyysasteen nostaminen ja työllisten määrän lisääminen sekä 
julkisen talouden tasapaino.  
 
Valtioneuvosto on 10.12.2019 tekemällään päätöksellä asettanut työllisyyden 
edistämisen ministerityöryhmän, joka ohjaa hallitusohjelman toteuttamista 
työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön 
kehittämisen osalta. 
 
Hallituksen 2.6.2020 esittämän kannanoton mukaan hallitus valmistelee julkisen 
talouden kestävyyden vahvistamisen tiekartan. Sen osana hallitus tarkastelee 
työllisyyden lisäämistä ja työttömyyden vähentämistä. Työllisyyttä vahvistavat 
toimet ovat keskeinen osa kestävyystiekarttaa. Hallitus jatkaa työllisyys-
toimenpiteiden valmistelua hallitusohjelman mukaisesti nostaen kunnianhimon 
tasoa ja huomioiden koronakriisin vaikutukset toimintaympäristöön.  
 
Työllisyystoimien arvioinnista vastaa valtiovarainministeriö käyden tieteellistä 
vuoropuhelua työ- ja elinkeinoministeriön asettaman riippumattoman 
tutkijatyöryhmän kanssa. 
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Tehtävät ja organisointi 

Alatyöryhmä 2. Palvelut, etuudet ja osallisuus 
 
Tehtävät: 
 

 Valmistella palkkatuen käyttöä ja uudistamista lisäävät ehdotukset. 
Palkkatuen uudistamisessa tavoitteena on kytkeä osaamisen kehittäminen 
nykyistä tiiviimmin palkkatukeen.  

 

 Valmistella ehdotuksia työttömyysturvan työvoimapoliittisten edellytysten, ml. 
seuraamusjärjestelmän, uudistamiseksi hallitusohjelman mukaisesti. 

 

 Valmistella ehdotuksia palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla 
osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 
työllisyyttä edistetään. Lisäksi työryhmä valmistelee ehdotuksia monialaisten 
palveluiden vahvistamisesta ja palvelujen yhteensovittamisesta.  

 

 Tarkastella kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja 
valmistella työmarkkinoiden kohtaantoa tehostavia ehdotuksia osaavan 
työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Erityisesti on huomioitava erityis-
ryhmien osaamisen kehittämismahdollisuudet ja monialaisten ohjaus-
palvelujen saatavuus. Alatyöryhmä edistää digitaalisten osaamisen kehittä-
misen palvelujen ekosysteemin rakentamista. Valmistelussa painotetaan työ-, 
elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä koulutus- ja maahanmuuttopolitiikan 
parempaa yhteensovitusta työllisyyden edistämiseksi. 

 

 Valmistella toimenpiteet työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi kiinnittäen 
erityisesti huomiota työperäisen maahanmuuton esteenä olevien pullon-
kaulojen nopeaan poistamiseen. Alatyöryhmä valmistelee toimenpiteet 
kotouttamisen uudistamiseksi hallitusohjelman linjausten mukaisesti. 

 

 Ikääntyneiden työntekijöiden, nuorten ja vastavalmistuneiden, osatyö-
kykyisten sekä maahanmuuttajien työllisyyden ja työkyvyn edistämistä tulee 
tarkastella läpileikkaavasti eri toimenpiteiden valmistelussa. 

 
Alatyöryhmän tulee yhteensovittaa ehdotuksensa alatyöryhmässä 1 
(työvoimapolitiikan palvelurakenne) tehtävän valmistelun kanssa. 

 
 Kokoonpano:  
 
 Puheenjohtaja 
 
 työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth 
 työ- ja elinkeinoministeriö 

 
Varapuheenjohtaja 
 
hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti 
sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Jäsenet 
 
työmarkkinaneuvos Teija Felt 
hallitusneuvos Jan Hjelt  
erityisasiantuntija Ville Heinonen 
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen 
 
työ- ja elinkeinoministeriö 
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erityisasiantuntija Ritva Partinen 
(asiantuntija Jere Päivinen) 
sosiaali- ja terveysministeriö 
 
suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta 
(opetusneuvos Kaisu Piiroinen) 
opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen 
(budjettineuvos Taina Eckstein) 
valtiovarainministeriö 
 
juristi Inka Douglas 
(asiantuntija Riina Nousiainen) 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
 
työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen 
(neuvottelupäällikkö Oili Marttila) 
Kirkon työmarkkinalaitos 
 
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén  
(ei nimetty varajäsentä) 
Suomen Yrittäjät 
 
kehittämispäällikkö Erja Lindberg 
(erityisasiantuntija Ellen Vogt) 
Suomen Kuntaliitto ry 
 
neuvottelupäällikkö Jorma Palola 
(osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu) 
KT Kuntatyönantajat 
 
neuvottelujohtaja Sari Ojanen 
(hallitusneuvos Risto Lerssi) 
Valtion työmarkkinalaitos 
 
johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari 
(asiantuntija Mikko Räsänen) 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
 
ekonomisti Heikki Taulu 
(johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause) 
Akava ry 
 
työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu 
(koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski) 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  
 
kehittämispäällikkö Lea Nikula 
Nuorten Ystävät ry 
(erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry) 
 
työelämäpalvelujen päällikkö Taru Tammi 
Näkövammaisten liitto ry 
(työllisyys- ja koulutusasiantuntija Anne Mäki 
Invalidiliitto ry) 
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Sihteerit 
 
neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen 
erityisasiantuntija Minna Nieminen 
erityisasiantuntija Anna Toni 
 
työ- ja elinkeinoministeriö 
 
erityisasiantuntija Joni Rehunen 
sosiaali- ja terveysministeriö 
 
opetusneuvos Tiina Polo 
opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Pysyvät asiantuntijat 
 
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen  
hallitusneuvos Timo Meling 
erityisasiantuntija Patrik Tötterman 
 
työ- ja elinkeinoministeriö 
 

  
 
 
Tuula Haatainen 
työministeri 
 
 
 
Antti Neimala 
ylijohtaja 

 

 

 
Jakelu Valtiovarainministeriö  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
Valtion työmarkkinalaitos 
KT Kuntatyönantajat  
Kirkon työmarkkinalaitos 
Suomen Yrittäjät 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Akava ry 
Suomen Kuntaliitto ry 
Nuorten Ystävät ry 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Näkövammaisten liitto ry 
Invalidiliitto ry 
 
  
         

 
Tiedoksi TEM osastot ja yksiköt 

Elinkeinoministeri, valtiosihteeri, erityisavustajat 
Työministeri, valtiosihteeri, erityisavustajat 
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