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Työllisyyden kuntakokeilu
• Kuntakokeilut käynnistyvät 1.1.2021, kun laki astuu
voimaan → henkilöstö ja asiakkaat siirtyvät kuntien
vastuulle
– Täydentävässä haussa mukaan tulleet kokeilut käynnistyvät
1.3.2021

• Kokeiluaika 30.6.2023 saakka
• Kokeilussa 90 kuntaa, jotka muodostavat yksin tai
yhdessä usean kunnan kanssa yhteensä 20
kokeilualuetta + täydentävän haun kautta tulleet
38 kuntaa

Lakiesitys
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HE:n mukainen tavoite
Ehdotetulla kokeilulla tavoitellaan tietoa siitä, miten kokeilun asiakasryhmän
työllisyyspalvelujen vaikuttavuus ja asiakastyytyväisyys kehittyisivät, kun palvelut
järjestää valtion sijasta kunnan tai usean kuntaryhmän muodostama kokeilualue.
Kokeiluja seurataan jatkuvan tilasto-seurannan sekä arvioidaan erillisen
tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla.
Kokeilulla saataisiin tietoa siitä, millainen vaikuttavuus olisi valtion ja kuntien rahoituksen,
osaamisen ja asiakaspalvelun yhdistämisellä. Järjestäessään työllisyyspalveluja kunnat
voisivat koordinoida yleisen toimialansa ei-lakisääteiset työllisyyspalvelut kokeilun
kohteena olevien valtion palvelujen kanssa. Kokeilulla pyritään saamaan tietoa siitä,
työllistyvätkö asiakkaat paremmin avoimille työmarkkinoille, jos valtion ja kuntien
voimavarat yhdistettäisiin.
Toiseksi ehdotetulla kokeilulla tavoitellaan vertailukelpoista tietoa siitä, paranevatko
työllisyydenhoidon tulokset siitä syystä, että kunnilla on monialaisina viranomaisina
mahdollisuus hyödyntää monien eri toimialojen palveluja järjestäessään ja tuottaessaan
työllisyyspalveluja. Monialaisina toimijoina kunnat voisivat arvioida asiakkaan
palvelutarpeen laajasti ja ohjata asiakkaan koulutuspalveluihin, työkyvyn arviointiin,
sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluihin sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutuspalveluihin
heti työttömyyden alkaessa.
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Kokeilun kohderyhmä
Kokeilualueen asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja
työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta
on kokeilualueella ja jotka:
1) eivät täytä työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n 1 momentissa tai 6 §:n 1
momentissa säädettyjä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä;
tai
2) ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.
Kokeilualueen asiakkaita ovat 1 momentissa tarkoitettuihin asiakasryhmiin
kuuluvat, jotka tämän lain voimaan tullessa ovat ilmoittautuneet työttömäksi
työnhakijaksi ja ne asiakasryhmiin kuuluvat, jotka kokeilun aikana ilmoittautuvat
työttömäksi työnhakijaksi ja jotka työ- ja elinkeinotoimisto siirtää kokeilualueen
asiakkaaksi.
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Ohjaamot kokeiluissa
• Ratkaisut palvelujen järjestämisestä tehdään alueittain
– Tarkoittaa erilaisia ratkaisuja ja erilaisia tapoja organisoida
palvelut

• Ohjaamojen TE-resurssit siirtyvät osana
henkilöstökokonaisuutta
– Kunta päättää miten resurssit käytetään

• Kaikki nuoret eivät ole kokeilun piirissä, joten yhteys
TE-toimistoihin tärkeä jatkossakin
• Ohjaamon rooli kuntakokeilussa – täytyykö Ohjaamo
ajatella uusiksi?
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Kiitos!
Jatketaan keskustelua!
Hankepäällikkö Tuija Kautto
tuija.kautto@jyvaskyla.fi
050 344 9671
Twitterissä @KauttoTuija
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