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Työllisyyden kuntakokeiluihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia
-

kysymykset ovat tulleet TEM:n kokeilujen valmistelua varten avattuun sähköpostiin
tyollisyykokeilut@tem.fi viikon 41 aikana

Kuntakokeiluihin hakeminen:
Kysymys:
Aikaisemmin on kerrottu, että kokeiluun voivat osallistua vain maakuntien keskuskaupungit mahdollisine
ympäryskuntineen, mutta onko nyt pienemmilläkin kunnilla mahdollisuus päästä mukaan. Mitkä ovat
kokeiluun hakeutumisen kuntarajaukset?
Vastaus:
Työllisyyden kuntakokeilujen kuntarajauksiin tehtiin tarkennuksia ennen hakuprosessin avaamista. Nyt kokeiluihin voivat hakea myös muutkin kuin maakuntien keskuskaupungit. Kokeiluun voi hakea ELY-alueella
yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä
yhteensä on vähintään 30 000. Kokeilukuntiin siirtyvä yhteenlaskettu asiakasmäärä ei ilman perusteltua
syytä saa yli 40 % alueen TE-toimiston asiakaskunnasta.
Useampien kuntien yhteisessä kokeilussa kunnat sopivat keskinäisestä työnjaosta ja asiakasvastuista. Kuntien edellytetään neuvottelevan kokeilusta alueen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.
Kysymys:
Onko tämä 30 000 asukkaan vaatimus ehdoton minimi?
Vastaus:
Asukasrajauksesta voidaan poiketa erityisen perustelluista syistä.
Kysymys:
Voiko ELY-alueen sisällä olla useampikin kokeilu, kunhan vaadittu 30 000 asukkaan määrä vain täyttyy?
Vastaus:
Alueella voi olla useampiakin kokeiluja.
Kysymys:
Voimmeko hakea kokeiluun omana kuntana? Asukasluku on tällä hetkellä n. 1912.
Vastaus: Alle 30 000 asukkaan kunta voi hakea kokeiluun yhdessä muiden kuntien kanssa niin, että kuntien
yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 30 000 asukasta.
Kysymys:
Millaista rahallista omavastuuosuutta edellytetään? Minkälaisissa summissa liikutaan? Työmarkkinatuen
kuntaosuuteen on meillä mennyt n. 2,2 milj. € v. 2018?
Vastaus:
Kunnilta edellytetään n. 15 % omaa resursointia suhteutettuna v. 2018 työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.
Noin 2,2 milj. osalta 15 % resursointi olisi noin 330 000 euroa.
Työnjakoon liittyvää:
Kysymys:
Päättääkö ELY-keskus koulutusten ja valmennusten hankinnasta?
Vastaus: Keväällä 2020 käynnistyvissä työllisyyskokeiluissa hankinnoista vastaa viimekädessä ELY-keskus.
Hankintoja suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa.
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Kysymys: Kuka jatkossa myöntää matka- ja yöpymiskustannusten korvaukset?
Vastaus: Kunta vastaa vastuullaan olevien asiakkaiden tuista ja korvauksista (pl. palkkatukipäätökset kuntien työtehtäviin).
Henkilöstöasiat:
Kysymys:
Mitä käytännössä tarkoittaa, että TE-toimiston asiantuntija siirtyy kuntien työnjohdon piiriin? Onko tuolloin palkanmaksajana TE-toimiston työntekijällä kunta/kaupunki vai TE-toimisto? Pitääkö hakea virkavapaata TE-toimistosta, jos hakee ja pääsee kuntaan/kaupunkiin töihin? Siirrytäänkö kunnan/kaupungin
työnjohdon piiriin määräajaksi vai toistaiseksi? Säilyykö työsuhde myös TE-toimiston sisällä tämän kaupungin/kunnan jakson aikana? Antaako kunta/kaupunki käyttöön uuden tietokoneen ja/tai kännykän?
Vastaus:
Käytännön työnjohdosta vastaa kunnan/kaupungin esimies. Palkanmaksaja on TE-toimisto. TE-toimistosta
ei haeta virkavapautta. TE-toimisto tekee henkilön siirtymisestä kokeiluun erillisen päätöksen. Kyse on määräaikaisesta siirtymisestä, joka kestää kokeilun ajan, eli vuoden 2022 loppuun. Palvelussuhde jatkuu keskeytyksettä TE-toimistossa. Työvälineet (tietokone, puhelin jne.) tulevat valtiolta/TE-toimistolta.
Kokeilujen asiakkaat:
Kysymys:
Miten kokeilujen kohderyhmät eli asiakkaat määritellään? Miten esim. työssä/osa-aikaisessa työssä ja
työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt?
Vastaus:
Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole
oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki
maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa.
Kohderyhmästä on rajattu ulkopuolelle ainoastaan ansiosidonnaista saavat yli 30-v. Suomen kansalaiset.
Lisäksi kohderyhmään eivät kuulu TE-toimiston tietojen mukaan työvoiman ulkopuolella, töissä/osa-aikatyössä tai lyhennetyllä työviikolla olevat.
Tietojärjestelmät ja tilaratkaisut:
Tarjoaako alkava työllisyyskokeilu kaupunkien työllisyyspalveluille pääsyoikeuden TEM:n Kasvu-CRM:ään
kuten TE-toimistoilla nyt on?
Kuntakokeiluiden puitteissa kunnat saavat käyttöönsä URA-järjestelmän. Muita TE-toimiston käytössä olevat järjestelmät eivät kuulu kokeilun piiriin.

