REFORMEN AV ARBETS- OCH NÄRINGSTJÄNSTERNA 2024

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅERNAS, NTM-CENTRALERNAS OCH UF-CENTRETS UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS FRÅN
STATEN TILL KOMMUNERNA
Tjänster/Uppgifter

Beskrivning (vad ingår i tjänsten/uppgiften hos staten)

Tjänster för nya företagare

Informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för nya företagare, rådgivning
om att grunda företag.
Beviljande av/avslag på startpeng (för arbetslösa, icke-arbetslösa) samt utbetalning
och efteråtgärder.
Organisering av tränings- och utbildningstjänster, kundkommunikation,
tjänsteupphandlingsuppgifter, studerandeurval, beslut om avbrytande, uppföljning,
studentresponssystem, utbetalning och efteråtgärder.

Arbetsgivar- och företagstjänster

Informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för arbetsgivare och företag.
Arbetsgivar- och företagsbesök, bedömning av servicebehov och presentation av
tjänster.
Mottagning och granskning av platsannonser (inkl. havsförmedling).
Platsannonser, vid mottagandet och publiceringen av jobb inom EU-/EES-området
följs samma principer och kvalitetskriterier som för jobb i Finland. För publiceringen
av jobb ansvarar EURES-sakkunniga.

Kundserviceuppgifterna
överförs från arbets- och
näringsbyråerna,
utbetalningsuppgifterna från
UF-centret och
upphandlingsuppgifterna för
nya företagare från NTMcentralerna.

Kundserviceuppgifterna
överförs från arbets- och
näringsbyråerna,
utbetalningsuppgifterna från
UF-centret och de nämnda
upphandlingsuppgifterna i
anslutning till arbetsgivar- och
företagstjänsterna från NTMcentralerna.

EURES-tjänster (kundarbete), EURES hjälper arbetsgivare att hitta arbetstagare i
Europa.
Arbetsförmedlingsservice åt arbetsgivare som söker arbetstagare från en stat som
inte är avtalsslutande enligt 6 § till arbete i Finland, om tillhandahållandet av service
är ändamålsenligt med tanke på tillgången på arbetskraft.
Sökning av kandidater – presentation av lämpliga kandidater för arbetsgivare, inkl.
havsförmedling.
Arbetserbjudanden, informering av arbetssökande eller arbetserbjudanden som
gäller lediga jobb, inkl. havsförmedling.
Organisering av rekryteringsträffar och rekryteringskampanjer där arbetsgivarna har
möjlighet att presentera företagets verksamhet och de lediga jobben för dem som
söker arbete.
Organisering av gemensamt anskaffad utbildning (RekryteringsUtbildning,
PrecisionsUtbildning, OmställningsUtbildning) utifrån arbetsgivarnas förslag,
studerandes försäkringsskydd, förvaltningsbeslut om anskaffning av utbildning,
tjänsteupphandling, utbetalning, uppföljning, studentresponssystem, efteråtgärder.
Lönesubvention, beviljande av/avslag på lönesubvention samt utbetalning och
efteråtgärder.
Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen; arbetsgivaren kan ansöka om stöd
för specialarrangemang på arbetsplatsen om en person har en skada eller sjukdom
som påverkar sysselsättningen eller möjligheterna att hålla kvar ett arbete. Beslut,
beviljande/avslag samt utbetalning och efteråtgärder.
Arbetsprövning; ett företag eller en annan arbetsgivare kan stödja en ung person
eller en person som byter yrke genom att skapa klarhet i yrkesval och
karriäralternativ eller hjälpa en person som återvänder till arbetsmarknaden genom
att erbjuda möjlighet till arbetsprövning på arbetsplatsen. Utvärdering i anslutning till
arbetsprövning, avtal om arbetsprövning, uppföljning, försäkringsskydd för den som
deltar.

En del av uppgifterna enligt
den nya lagstiftningen.

Arbets- och näringstjänsternas uppgifter vid tillämpning av lagen om
alterneringsledighet.
Omställningsskydd i samband med omställningsförhandlingar (uppsägningar och
permitteringar).

Tjänster för personkunder

Informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för arbetssökande och
arbetssökning, informationstjänster, utbildningsrådgivning, handledning för
arbetssökning.
Anmälan som arbetssökande, registrering som arbetssökande och tillhörande
uppgifter, inkl. havsförmedling.
Uppgifter i anslutning till serviceprocessen för arbetssökande.
Uppgifter i anslutning till utkomstskydd för arbetslösa, arbetskraftspolitiska
utlåtanden (s.k. grundutlåtanden).
Vägledning för yrkesval och karriär.
Organisering av träningstjänster (Arbetssökningsträning, Karriärträning,
Arbetsträning), tjänsteupphandling, inledande, avbrytande och avslutande av en
tjänst, utbetalning, uppföljning, studentresponssystem, efteråtgärder och
kundhandledning.

Kundserviceuppgifterna
överförs från arbets- och
näringsbyråerna,
vägledningen för yrkesval och
karriär från arbets- och
näringsförvaltningens
kundservicecenter,
utbetalningsuppgifterna från
UF-centret och de nämnda
upphandlingsuppgifterna för
privatkunder från NTMcentralerna. De uppgifter som
handhas av arbets- och
näringsförvaltningens
kundservicecenter och som
utförs i arbets- och
näringsbyråerna överförs till
kommunerna.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (utlåtanden).
Organisering av expertutvärderingar (upphandling, uppföljning, utbetalning och
kundhandledning).
Organisering av utbildningsprövning (upphandling, beslut om avbrytande,
uppföljning, utbetalning).
Kundarbete inom omställningsskydd, information om omställningsskydd, rådgivning
och stöd i uppsägningssituationer.

En del av de nuvarande
uppgifterna enligt den nya
lagstiftningen.
Lagstiftningen om
sektorsövergripande
samservice utvecklas år 2024
så att lagen om
sektorsövergripande

Kommunalt garanterat arbete och tillhörande uppgifter.
Beviljande och utbetalning av behovsprövad kostnadsersättning.
Ersättning av rese- och övernattningskostnader; ersättning av rese- och
övernattningskostnader som beror på arbetssökning, beslut och utbetalning,
eventuella återkrav.
Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (inte examensinriktad).
Organisering
av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (inte examensinriktad) för personkunder
(tjänsteupphandling, studerandeurval, uppföljning, studentresponssystem,
utbetalning, beslut om avbrytande, efteråtgärder) och kundhandledning, inkl.
utbildning i havsbranschen (havsförmedling) och arbetskraftsutbildning som ordnas
av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.
Val av studerande till arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning, beslut
om avbrytande och andra åtgärder.
Lönesubvention som stöd för arbetssökning, beviljande, utbetalning och
efteråtgärder.
Kostnadsersättning för deltagande i arbets- och näringstjänster.
Uppgifter i anslutning till frivilliga studier med utkomstskydd för arbetslösa, kortvariga
studier med arbetslöshetsförmån samt deltidsstudier med arbetslöshetsförmån.
Uppgifter i anslutning till arbetsprövning (bedömning av arbetsprövningsplats,
ingående av avtal, eventuell upphävning av avtal, uppföljning).
Informations- och rådgivningstjänster för arbetssökning i Europa – från Finland till ett
annat EU- eller EES-land eller tvärtom, EURES-rådgivning.
Uppgifter i anslutning till sektorsövergripande samservice som främjar
sysselsättningen (TYP) (lagstiftningen ska revideras 2023).
Uppgifter som samordnare för arbetsförmågan – expert på tjänster som erbjuds
partiellt arbetsföra arbetssökande. Samarbetar nära med de arbetsgivare som

samservice upphävs och en
ny lag om
sektorsövergripande
samservice som främjar
sysselsättningen stiftas.
Kommunerna ska efter
lagstiftningsändringarna 2024
ha rollen som
arbetskraftsmyndighet för
samservicemodellen för
sektorsövergripande stöd och
ha till uppgift att samordna
arbetskraftstjänsterna med
välfärdsområdets social- och
hälsovårdstjänster och FPA:s
rehabiliteringstjänster. Därtill
ska kommunerna i egenskap
av arbetskraftsmyndighet
organisera ett tillräckligt
sektorsövergripande stöd i stil
med Navigatortjänsterna med
hjälp av samservicepunkter
tillsammans med de övriga
aktörerna i området.

sysselsätter partiellt arbetsföra och andra regionala nätverk. Samordnaren för
arbetsförmågan betjänar såväl arbetslösa som arbetande arbetssökande.
Hänvisning av kunder till Jobbkanalen Ab (lagen träder i kraft 1.7.2022).
Tjänster för nyanlända

Informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för nyanlända.
Inledande kartläggning för nyanlända, integrationsplan – serviceprocessen för
integration inom sysselsättningstjänsterna: inledande kartläggning (inkl. nivåtest av
språkkunskaperna), utarbetande av integrationsplan, handledning och uppföljning av
genomförandet av planen.
Integrationsutbildning; organisering av integrationsutbildning och
samhällsorientering på flera språk, studerandes försäkringsskydd,
tjänsteupphandling, studerandeurval, uppföljning, utbetalning, efteråtgärder.

Kundserviceuppgifterna
överförs från arbets- och
näringsbyråerna,
utbetalningsuppgifterna från
UF-centret och de nämnda
upphandlingsuppgifterna från
NTM-centralerna.
Kommunerna ansvarar även
för tolkningskostnaderna.

Frivilliga studier för nyanlända; frivilliga studier för nyanlända och tillhörande
uppgifter.
Uppgifter som stöder ledningen
av arbets- och näringstjänsterna
vid arbets- och näringsbyråerna

De administrativa uppgifter som stöder lednings- och utvecklingsarbetet för arbetsoch näringstjänsterna (bl.a. kommunikation, ledningsassistentens uppgifter, andra
motsvarande uppgifter som är direkt underställda ledningen) är nära förknippade
med arbets- och näringstjänsterna, så de överförs i samband med reformen till
kommunerna tillsammans med arbets- och näringstjänsterna. TE-live-uppgifterna till
den del uppgifterna inte överförs till UF-centret inom ramen för den riksomfattande
uppgiften.

Uppgifterna överförs från
arbets- och näringsbyråerna.

Administrativa uppgifter i
anslutning till arbets- och
näringstjänsterna

Administrativa uppgifter i anslutning till arbets- och näringstjänsterna som avser
personal- och ekonomiförvaltningen, ärendehanteringen och kansliuppgifterna.

Uppgifterna överförs från UFcentret.

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅERNAS, NTM-CENTRALERNAS OCH UF-CENTRETS UPPGIFTER SOM FÖRBLIR HOS STATEN
Uppgift

Nuvarande
placering/Nuvarande aktörer

Ny placering

Hantering av matchningsoch förändringssituationer
på arbetsmarknaden
(kompetent arbetskraft)

1. 1. Nationella storföretags
rekryteringsbehov

2. 2. Situationer som gäller
plötsliga strukturförändringar

Arbets- och näringsbyråerna,
NTM-centralerna, ANM

Omfattande nätverksuppgift
(arbets- och näringsbyråerna,
NTM-centralerna och arbets- och
näringsministeriet)

ANM samordnar

ANM samordnar betydande, plötsliga
strukturförändringar

De egentliga omställningsskyddstjänsterna
överförs till kommunerna

Centrala motiveringar
Den överregionala och riksomfattande
verksamheten säkerställs liksom även
kontaktytan till NTM-centralernas
livskraftsuppgift.
Arbets- och näringsministeriet
samordnar nationellt viktiga positiva
strukturförändringar och rekryteringar.
Kontaktyta till verksamheten Work in
Finland. NTM-centralerna och
sysselsättningsområdena deltar i
verksamheten.
Fallen handlar i allmänhet om betydande
investeringar i och utveckling av
näringslivet eller nationellt betydande
rekryteringar där arbetsgivaren
förhandlar med arbets- och
näringsministeriet.
Centraliserat
informationshanteringsbehov, den
överregionala och riksomfattande
verksamheten säkerställs, kontaktyta till
NTM-centralernas livskraftsuppgift.
Kommunerna har möjlighet till
omfattande samarbete med olika aktörer
så att förändringssituationer kan skötas
bra både ur arbetsgivarens och den
uppsagdas perspektiv.

Uppgift
3. Servicehelheten för
internationell rekrytering




Nuvarande
placering/Nuvarande aktörer
Arbets- och näringsbyråerna,
NTM-centralerna och UF-centret

Ny placering

Centrala motiveringar

UF-centret

Verksamheten Work in Finland bildas i
samarbete mellan UF-centret och
Business Finlands enhet Work in
Finland: staten samordnar den
internationella rekryteringshelheten och
kommunernas samarbete samt stöder
kommunerna med riksomfattande
tjänster, som vid UF-centret är:
kunskapsbaserad ledning för
internationell rekrytering, arbetsgivaroch personkundrådgivning för
internationell rekrytering, överregionala
internationella rekryteringar,
riksomfattande tjänster och
upphandlingar, svar på omfattande och
snabba kompetensbehov på
arbetsmarknaden med internationella
rekryteringar, utvecklingstjänster,
samordning av plockning av
naturprodukter, internationell praktik och
nationell samordning av EURES.

Organisering av
verksamheten Work in
Finland

EURES

Arbets- och näringsbyråerna, UFcentret, ANM

UF-centret
(nationell samordning), ANM

En tät kontakt säkerställs till
Jobbmarknaden, de rådgivningstjänster
som överförs från arbets- och
näringsförvaltningens kundservicecenter
och TE-live. Detta ska integreras med den
ovannämnda Work in Finlandverksamheten i fråga om den arbetskraft
som kommer till Finland.

EURES-verksamheten regleras genom
en förordning som förpliktar arbets- och
näringsministeriet att säkerställa
tillgången på EURES-tjänsten i hela

Uppgift

Nuvarande
placering/Nuvarande aktörer

-

-

Ny placering

landet. Arbetet samordnas på EU-nivå.
Samordningen på EU-nivå och
säkerställandet av de tjänster som krävs
enligt EURES-förordningen kan inte
genomföras på kommunnivå. De
egentliga EURES-tjänsterna länkas till
företagskunderna regionalt och lokalt.

-

-

Arbetstillståndsuppgifter

Arbets- och näringsbyråerna,
Migrationsverket

TE-live – riksomfattande
verksamhetsmodell

Arbets- och näringsbyrån i Norra
Savolax och delvis de andra
arbets- och näringsbyråerna
(NTM-centralen i Norra Savolax
har en roll inom styrnings- och
utvecklingsuppgifter)

Centrala motiveringar

Migrationsverket

UF-centret

UF-centrets uppgifter inom internationell
rekrytering samordnas med Business
Finlands och Migrationsverkets uppgifter
i anslutning till arbetskraftsinvandring.
De arbetstillståndsuppgifter som hört till
arbets- och näringsbyråerna placeras
vid Migrationsverket. På så sätt frångår
man en tvådelad beslutsprocess och
övergår till en beslutsprocess som är
koncentrerad till en enda myndighet.
TE-live-modellen gör det möjligt att lyfta
upp nationellt viktiga teman som
sysselsättning, företagsamhet och
kompetens (rekryteringsbehov) i
samhällsdebatten. TE-live är en
verksamhetsmodell inom
hanteringstjänsterna för matchningsoch förändringssituationer på
arbetsmarknaden.
Den nationella samordningen möjliggör
en effektiv gemensam användning av
resurser över de regionala gränserna.
Genom nära samarbete med Work in
Finland kan man uppnå mervärde och

Uppgift

Nuvarande
placering/Nuvarande aktörer

Ny placering

Centrala motiveringar
resultat även inom den internationella
rekryteringen.

Nationellt ordnade och
producerade elektroniska
tjänster och plattformar samt
en ny funktion för
kunskapsbaserad ledning

UF-centret

UF-centret

Staten svarar för det nationella
informationssystemet och datalagret.
Staten svarar också för att
servicesystemet för skötseln av
sysselsättningen fungerar på riksnivå
och för konsekvensbedömningen.
UF-centret ska därtill som ny uppgift
producera uppgifter om organiseringen
av arbetskraftstjänsterna och deras
funktion i samarbete med andra aktörer
samt bedöma resultaten och
konsekvenserna (inkl. regional
jämförelsedata i samarbete mellan UFNTM).

Juridiskt stöd

NTM-centralen i Nyland

UF-centret

Uppgifter i anslutning till
utkomstskydd för arbetslösa
och nationell rådgivning om
utkomstskydd för arbetslösa

Nylands arbets- och näringsbyrå
(krävande sakkunnigutlåtanden)

UF-centret: krävande sakkunnigutlåtanden
och nationell rådgivning om utkomstskydd
för arbetslösa

Staten ska under en övergångsperiod
sköta uppgiften för
arbetskraftsmyndigheternas juridiska
stöd (stöd under inledningsskedet av
servicesystemet). Beredningen av
bestämmelserna för övergångstiden
pågår men inget beslut har fattats i
ärendet tills vidare.
Smidig och jämlik service för olika
kundgrupper och flexibel användning av
resurser.

Uppgift

Lönegarantiuppgifter

Arbets- och
näringsförvaltningens
kundservicecenter
(TE-telefonservice,
FöretagsFinland,
Företagarens ekonomihjälp)

Nuvarande
placering/Nuvarande aktörer
NTM-centralen i Södra Savolax
(arbets- och
näringsförvaltningens
kundservicecenter/
rådgivning om utkomstskydd för
arbetslösa
NTM-centralen i Nyland

Ny placering

NTM-centralen i Södra Savolax

UF-centret till den del rådgivnings- och
kundserviceuppgifterna inte överförs till
kommunerna

Centrala motiveringar

Kommunerna (uppgifter i anslutning till
utkomstskydd för arbetslösa och
tillhörande rådgivning, se kommuntabellen
ovan)

UF-centret

Staten ska svara för att organisera
informations- och rådgivningstjänster för
elektroniska serviceplattformar och
system för person-, företags-,
arbetsgivar- och myndighetskunder,
rådgivning om internationell rekrytering
och nationell rådgivning om
utkomstskydd för arbetslösa. Därtill
telefontjänsten FöretagsFinland och
rådgivningstjänsten Företagarens
ekonomihjälp.
Genom att organisera rådgivningen vid
UF-centret möjliggörs nära kontakt och
samarbete samt synergifördelar när
nationella serviceplattformar och system
utvecklas.
Telefontjänsten FöretagsFinland
fungerar som en rådgivningstjänst för
företag i hela landet på suomi.fi.
Samtidigt har den funktion som den

Uppgift

Nuvarande
placering/Nuvarande aktörer

Ny placering

Centrala motiveringar
centraliserade rådgivningstjänst för
företag som verkar på EU:s inre
marknad och aktörer som grundar
företag i Finland och som krävs enligt
tjänstedirektivet och SDG-förordningen
som gäller för EU:s medlemsländer.
Genom att placera tjänsten vid UFcentret uppstår nya synergifördelar,
eftersom UF-centret fungerar som
nationell samordnare för SDGförordningen och tjänstedirektivet.

ONNI-verksamheten
(lågtröskeltjänster för
psykiskt välmående för unga
som etableras i samband
med Navigatorn)
Rådgivning och aktivering i
anslutning till utvecklingen av
affärsverksamheten i
fungerande företag, Team
Finland-servicestyrning och
uppgifter i anslutning till
utvecklingstjänster för
företag

Nylands arbets- och näringsbyrå

utreds

Regeringens riktlinje om att etablera
verksamheten bör beaktas.
Samordningsbehov, nära samarbete
med kommunerna.

Arbets- och näringsbyrån

NTM-centralen

De uppgifter som ska överföras har ett
viktigt samband med statens regionala
uppgift att främja näringarna och
företagsverksamheten och utnyttjandet
av de stödformer som staten har.
Med tillräckliga resurser kan NTMcentralen bidra till att säkerställa statens
serviceförmåga inom regionförvaltningen
och målen för att främja hållbar tillväxt
inom arbets- och näringsministeriets
sektor.
Företagsutvecklingstjänsterna (Kehpat)
ska överföras till lagstiftningen om

Uppgift

Nuvarande
placering/Nuvarande aktörer

Ny placering

Centrala motiveringar
företagsstöd och därmed helt till NTMcentralerna.

