Työllisyyden kuntakokeilut, kysymyksiä ja vastauksia
Hakeutuminen

Kysymys:
Työllisyyden kuntakokeilun hakemusliitteinä mainitaan kuntien yhteistä kokeilua koskeva aiesopimus ja
kokeiluun osallistuvien kuntien kunnanhallitusten päätökset (pöytäkirjat).
Voiko hakemukseen liittää muita liitteitä?
Vastaus:
Hakemukseen voi laittaa myös muita liitteitä, mutta reunaehtoihin liittyvät asiat pitää löytyä virallisesta
hakulomakkeesta.
Työnjako

Kysymys:
Tyypillisesti julkista valtaa käyttävän henkilön tulee olla virka-suhteinen. Voiko siis toimessa oleva henkilö käsitellä kokeiluun liittyviä salassa pidettäviä tietoja, joihin Ura-järjestelmässä voi törmätä?
Vastaus:
Käyttöoikeudet työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään voidaan myöntää kunnan virkasuhteessa olevalle henkilölle. Tärkeää on huomioida mitä henkilö tekee kokeilussa. TE-palveluihin liittyy julkisen 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 menettelyä voidaan käyttää myös tulevassa kokeilussa.
Kysymys:
Saako kuntayhtymän ja kunnan elinkeinoyhtiön työntekijä myös Ura-oikeudet?
Vastaus:
Mikäli henkilöllä on virkasuhde kuntaan ja hänen työtehtävänsä liittyvät kokeiluun, hänelle voidaan myöntää
Ura-oikeudet.
Kysymys:
Voiko hankehakemuksessa hankkeen hallinnoijana ja aiesopimuksen sopijaosapuolena olla kuntayhtymä?
Vastaus:
Voi olla. Hallituksen esityksen mukaan kokeilualueen muodostaman kuntaryhmän käytössä ovat kaikki kuntalaissa tarkoitetut yhteistyömuodot.
Kysymys:
Olemme ymmärtäneet, että kuntakokeilussa asiakas ilmoittautuu ensin TE-toimistossa ja sen jälkeen
kohderyhmään kuuluva ohjataan kuntaan, joka tähän kokeiluun on valittu.
Vastaus:
Asiakas ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi edelleen TE-toimiston Oma-asiointiverkkopalvelun
kautta, jonka jälkeen kohderyhmään kuuluvat asiakkaat ohjataan kuntiin TE-toimiston toimesta.

1/3

2/3

Henkilöstöasiat

Kysymys:
Miten ohjaamoresurssit ”käyttäytyvät” kuntakokeilussa?
Vastaus:
Työ- ja elinkeinoministeriön laatimat resurssilaskelmat pohjautuvat valtion yhteisen työajanseurantajärjestelmän sisältämiin tietoihin TE-toimistojen eri toimintoihin kohdennetuista henkilötyövuosista. Ohjaamoiden
TE-asiantuntijoita käsitellään osana koko henkilöstöä.
Kysymys:
Kumpi taho järjestää TE-hallinnosta kuntaan siirtyvän henkilöstön työterveyshuollon? Entä kumpi taho
maksaa henkilöstön matkakustannukset?
Vastaus:
Valtio vastaa kuntiin siirtyvän henkilöstön työterveydenhuollosta ja muista työnantajakustannuksista.

Palvelut

Kysymys:
Siirtyykö TE-palveluiden kotouttamiseen liittyvät velvoitteet kokonaisuudessaan kuntaan kokeilun
myötä?
Vastaus
Kunta vastaa kotouttamiseen liittyvistä velvoitteista kotouttamisen edistämisestä annetun lain mukaisesti.
Kysymys:
Miten nämä työllisyyskokeilut vaikuttavat nykyisiin muihin pilotteihin ja kokeiluihin joissa on tai voi olla
samaa kohderyhmää? Esim. työllisyys-Sib.
Vastaus:
Työllisyys-Sib tai muut pilotit ja kokeilut ovat kuntiin siirtyvien asiakaskohderyhmien osalta osittain samoja. Työllisyyden kuntakokeilun aikana kunnat ohjaavat tai kutsuvat asiakkaat mukaan palveluun/kokeiluun suunnitellun asiakasohjaussuunnitelman mukaisesti. Työllisyys-Sib:n asiakasohjaukseen on tehty
erillinen asiakasohjausprosessi, jolla turvataan hankkeen tuloksiin, seurantaan ja tutkimukseen liittyvät
vaikutukset. Kaikki Te-palvelut ovat kohderyhmän tarpeiden mukaisesti käytössä, ohjaus palveluihin toteutetaan työllisyyden kuntakokeilun aikana kuntien toimesta.
Kysymys:
Mistä palveluista maksetaan kulukorvausta asiakkaalle?
Vastaus:
Kulukorvausta maksetaan työttömyysturvalaissa tarkoitettuihin työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen perusteella. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:
1) työvoimakoulutus;
2) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu;
3) työnhakuvalmennus;
4) uravalmennus;
5) kokeilu;
6) kuntouttava työtoiminta.
Kokeilulain määritelmä työllistymistä edistävistä palveluista vastaa työttömyysturvalain määritelmää.
Kysymys:
Onko tarkoitus, että tässä kokeilussa yksinomaan kunnat toimivat palvelujen tuottajina vai onko kunnilla
oikeus järjestämisvastuunsa puitteissa ostaa työllistymistä edistäviä palveluja myös yrityksiltä tai kolmannen sektorin järjestöiltä?
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Vastaus:
ELY-keskukset vastaavat valtion työllisyysmäärärahoista maksettavien valmennusten ja koulutusten hankinnoista siten, että ne ovat myös kokeilujen käytössä. Valtio kartoittaa kuntien tarpeet hankintoja varten. Myös koulutusten ja valmennusten osalta määritellään kokeiluihin osallistuville kunnille määrärahakiintiöt. Kunnat voivat samalla tavoin kuin nykyisinkin hankkia omilla varoillaan täydentäviä palveluja.
Resurssit

Kysymys:
Onhan niin, että jos 15 % kunnan omaa resurssia löytyy suhteutettuna v. 2018 tmt-menoihin niin asia on kunnossa. Eli kuntien ei edellytetä lisäävän nykyiseen työllisyyden henkilöresursointiin 15 prosenttia joka tapauksessa, vaikka tuo 15 % v. 2018 tmt-menoista olisi jo saavutettu?
Vastaus:
Tässä tapauksessa kunnan omarahoitusosuus on kunnossa.
Kysymys:
Voidaanko kunnan työllistämismäärärahoistaan kohderyhmän palkkatuettuun työllistämiseen kohdentama määräraha lukea osaksi kunnan omaa rahoitusta, vaikka kyse ei ole suoraan kokeilun henkilöstön
kustannuksista?
Vastaus:
Erilaiset kuntalisät, työllistämistuet ja rekrytointituet kokeilun kohderyhmälle voidaan laskea kuntien
omarahoitusosuuteen siltä osin kuin ne eivät ole kunnan lakisääteisiä tehtäviä.
Kysymys:
Ilmeisesti kokeiluun osallistuvat kunnat eivät saa varsinaista rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi, vaan
saavat käyttöönsä valtion henkilöstöä ja lisää työkaluja kuten TE-toimistojen käytössä oleva asiakastietojärjestelmä URA ja siten tiedot asiakkaista. Onko siis näin?
Vastaus:
Kunnat eivät saa kokeiluissa rahoitusta, vaan valtion panos liittyy kuntien käyttöön tarjottaviin muihin
resursseihin kuten henkilöresursseihin.

Tietojärjestelmät ja tilaratkaisut

Kysymys:
Onko kunnalla mahdollisuus tarvittaessa ja halutessaan hyödyntää kokeilussa omien tilojensa lisäksi
myös TE-palveluiden toimitiloja?
Vastaus:
Olemassa olevat tilat pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Kokeilujen organisoitumisen kannalta on syytä miettiä miten henkilöstö voi työskennellä samoissa tiloissa.
Kysymys:
Millä tavoin asiakastietojärjestelmät rakennetaan käytännössä siten, että valtion ja kokeilujen hoitamat
työllisyys- ja yrityspalvelutoiminnot palvelevat koko työssäkäyntialueen kohtaanto-ongelman kitkemistä?
Vastaus:
Asiakastietojärjestelmän sisältämiä henkilötietoja voidaan kokeiluissa käyttää ainoastaan asiakaspalvelun järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvissä tehtävissä ja niin, että tietojen käyttöoikeus koskee ainoastaan kunnan asiakkaiksi ohjattuja henkilöitä. Tiedot avoimiksi ilmoitetuista työpaikoista ovat kaikkien
käytössä.

