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Työllisyyden kuntakokeilut, kysymyksiä ja vastauksia 
Viikko 45 

Kysymys  
Tyypillisesti julkista valtaa käyttävän henkilön tulee olla virka-suhteinen. Voiko siis toimessa oleva hen-
kilö käsitellä kokeiluun liittyviä salassa pidettäviä tietoja, joihin urajärjestelmässä voi törmätä? 
Vastaus 
Käyttöoikeudet työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään voidaan myöntää kunnan virkasuh-
teessa olevalle henkilölle. Tärkeää on huomioida mitä henkilö tekee kokeilussa. TE-palveluihin liittyy jul-
kisen vallan käyttöä ja sitä voidaan tehdä vain ja ainoastaan virkasuhteessa. Määräävää on siis tehtävät, 
joita henkilö hoitaa (ei niinkään URAn käyttö, joka liittyy tehtäviin). 

Viime kokeilussa kaupungit muuttivat henkilöiden toimia virkasuhteiksi kokeilun ajaksi. Tällaista menet-
telyä voidaan myös käyttää tulevassa kokeilussa. 

Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudesta säädetään kokeilulaissa. 

Kysymys 
Tehdäänkö infotilaisuudesta 6.11.2019 nauhoite/muu tallenne, jos ei ehdi palaveriin osallistua? 
Vastaus 
Tallenne löytyy ao. linkin kautta: 
https://www.youtube.com/watch?v=c1yiQxgyN7k&feature=youtu.be 

Kysymys 
Miten ohjaamoresurssit ”käyttäytyvät” kuntakokeilussa? 

Vastaus 
Työ- ja elinkeinoministeriön laatimat resurssilaskelmat pohjautuvat valtion yhteisen työajanseurantajärjestel-
män sisältämiin tietoihin TE-toimistojen eri toimintoihin kohdennetuista henkilötyövuosista. Ohjaamoiden 
TE-asiantuntijoita käsitellään osana koko henkilöstöä. 

Kysymys 

Missä laajuudessa/millä tarkkuudella hakemuksessa pitää esittää: 

1.työllisyysvaikutukset

2. kuntien aiesopimus

Vastaus
TEM ei ole määritellyt työllisyysvaikutusten ja kuntien aiesopimusten tarkkuustasoa. Kokeilun toimeenpanon
kannalta on kuitenkin hyödyllistä, että alustavaa työllisyysvaikutusten arviointia tehdään ja aiesopimuksessa
sovitaan kuntien välisestä konkreettisesta yhteistyöstä ja työnjaosta.

Kysymys 
Kunnissa on menneillään myös erilaisia työllisyydenhoidon ESR -hankkeita. Jos henkilöt ovat jo hankkeen ajan 
työsuhteessa kuntaan, voidaanko heidän henkilöresurssi laskea osaksi tuota 15%:a? 

https://www.youtube.com/watch?v=c1yiQxgyN7k&feature=youtu.be
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Vastaus 
TEM ei ole määritellyt työllisyysvaikutusten ja kuntien aiesopimusten tarkkuustasoa. Kokeilun toimeenpanon 
kannalta on kuitenkin hyödyllistä, että alustavaa työllisyysvaikutusten arviointia tehdään ja aiesopimuksessa 
sovitaan kuntien välisestä konkreettisesta yhteistyöstä ja työnjaosta.  

Kysymys 
Kunnissa on menneillään myös erilaisia työllisyydenhoidon ESR -hankkeita. Jos henkilöt ovat jo hankkeen ajan 
työsuhteessa kuntaan, voidaanko heidän henkilöresurssi laskea osaksi tuota 15%:a? 
Vastaus 
ESR-hankkeita ei lasketa resursseihin. 

Kysymys 
Saako kuntayhtymän ja kunnan elinkeinoyhtiön työntekijä myös uraoikeudet 
Vastaus 
Mikäli henkilöllä on virkasuhde kuntaan ja hänen työtehtävänsä liittyvät kokeiluun, hänelle voidaan myöntää 
uraoikeudet. 

Kysymys 
Pyydetäänkö kokeiluhakemuksiin tarkennuksia hakuajan jälkeen, jos ovat vaillinaisia? kuinka tarkalla tasolla 
pitää hakemusvaiheessa kuvata työllisyysvaikutukset ja kuntien välinen aiesopimus? 
Vastaus 
TEM tulee pyytämään tarkennuksia vaillinaisista hakemuksista. TEM ei ole määritellyt työllisyysvaikutusten ja 
kuntien aiesopimusten tarkkuustasoa. Kokeilun toimeenpanon kannalta on kuitenkin hyödyllistä, että alusta-
vaa työllisyysvaikutusten arviointia tehdään ja aiesopimuksessa sovitaan kuntien välisestä yhteistyöstä ja 
työnjaosta. 

Kysymys 
Siirtyisikö nykyinen te-puolen TYP-työntekijä kunnan palvelukseen? 
Vastaus 
Työ- ja elinkeinoministeriön laatimat resurssilaskelmat pohjautuvat valtion yhteisen työajanseurantajärjestel-
män sisältämiin tietoihin TE-toimistojen eri toimintoihin kohdennetuista henkilötyövuosista. TYPien TE-asian-
tuntijoita käsitellään osana koko henkilöstöä. 

Kysymys 
Kuntakokeilun suhde typ-toimintaa? Voiko kuntakokeiluun päässyt päässyt kunta irtautua typ-verkosta. TYP-
lakihan edellyttää kaikkien kuntien kuuluvan johonkin typ-verkostoon. 
Vastaus 
TYP-toiminnan erityiskysymyksiä tullaan tarkastelemaan 20.11 järjestettävässä työpajassa, johon on kutsuttu 
laajasti TYP-toimijoita. 

Kysymys 
Tulisiko kuntien nimetä palveluprosessivastuuhenkilö myös yrityspalveluista/elinkeinotoimesta? 
Vastaus 
Asia on kuntien päätettävissä, mutta TEM pitää hyvänä, että yrityspalvelut ja elinkeinotoimi ovat vahvasti 
mukana kokeiluissa. 

Kysymys 
Sote-työtä ja henkilöstöä ollaan viemässä sote-keskuksiin, pois työllisyydenhoidon yhteistyöstä? Miten yh-
teistyötä edistetään konkreettisesti, yhteisillä järjestelmillä? 
Vastaus 
Uusia yhteisiä järjestelmiä ei tässä ajassa voida luoda, mutta kokeiluissa haetaan uusia toimintamalleja soten 
ja työllisyydenhoidon yhteistyön järjestämiseen. Vuonna 2020 käynnistyvissä SOTE-keskuskokeiluissa tavoit-
teena on työ- ja toimintakyvyn palveluiden kehittäminen. Työllisyyskokeilujen ja SOTE-keskuskokeilujen yh-
teensovittaminen on tärkeää. 
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Kysymys 
Miten työllisyyden kuntakokeiluissa on ajateltu viranomaisten välisten henkilötietojen luovutuksen järjesty-
vän asiakkaan palvelun saannin näkökulmasta? Miten henkilön antama suostumus on juridisesti pätevä? Toi-
miiko henkilö(t) yhden ja samaisen henkilörekisterin henkilötietojen käsittelijänä? 
Vastaus 
Henkilötietoja ja tietosuojaa koskevat asiat määritellään lainsäädännön valmistelussa. 

Kysymys 
Onhan niin, että jos 15 % kunnan omaa resurssia löytyy suhteutettuna v. 2018 tmt-menoihin niin asia on kun-
nossa. Eli kuntien ei edellytetä lisäävän nykyiseen työllisyyden henkilöresursointiin 15 prosenttia joka tapauk-
sessa, vaikka tuo 15 % v. 2018 tmt-menoista olisi jo saavutettu? 
Vastaus 
Mikäli kunta on nostanut työllisyyden hoidon resursseja 15%:lla vuoden 2019 aikana ja panostaa kokeilun 
aikana saman verran, omarahoitusosuus on kunnossa. On kuitenkin huomioitava, ettei tähän lasketa kunnan 
lakisääteisiä tehtäviä. 

Kysymys 
Voiko hankehakemuksessa hankkeen hallinnoijana ja aiesopimuksen sopijaosapuolena olla kuntayhtymä? 
Vastaus 
Jos hallinnoijana ja aiesopimuksen sopijaosapuolena on kuntayhtymä, se määritellään lainsäädännön valmis-
telussa ja vahvistetaan Eduskunnan käsittelyssä. 

Kysymys 
Voiko kunnan työntekijä tehdä työtarjouksia kunnan omiin hommiin ja selvityspyynnön, jos tehtävään ei 
haeta? 

Vastaus 
Edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Työtarjouksiin kytkeytyy työttömyysturvan vastikkeellisuus. 

Kysymys 
Annetaanko kokeiluun kuuluvien typo-lausunnot kokeilun puitteissa (edit. tarkoitetaan varmaan kuntaa) vai 
kuinka? Esim. uudet asiakkaat. 
Vastaus 
Työttömyysturvan työvoimapoliittisten perus- ja asiantuntijalausuntojen antaminen säilyy myös kokeiluun 
siirtyvien asiakkaiden osalta TE-toimistoissa, ja kokeilukuntien tehtävänä on antaa TE-toimistoille vastikkeelli-
suuden toteutumiseksi ja lausuntojen antamiseksi tarpeelliset tiedot. 

Kysymys 
Siirtyykö kaikki TYP-työntekijät kuntakokeiluun? Kuntamme kuuluu Länsi-Uudenmaan TYP-verkostoon mutta 
kuntakokeiluun haetaan yksin, eli miten tämä hallinnollisesti toteutetaan? 

Vastaus 
Työ- ja elinkeinoministeriön laatimat resurssilaskelmat pohjautuvat valtion yhteisen työajanseurantajärjes-
telmän sisältämiin tietoihin TE-toimistojen eri toimintoihin kohdennetuista henkilötyövuosista. TYPien TE-
asiantuntijoita käsitellään osana koko henkilöstöä. Tässä vaiheessa. TYP-toiminnan erityiskysymyksiä tullaan 
työstämään 20.11 järjestettävässä työpajassa.  




