Ajankohtaista TEpalveluissa 10.6.2016
Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti
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Murroksen ja muutoksen keskellä
•

Työmarkkinat; Maakuntauudistus; II-asteen koulutusuudistus; Kuntien
rooli työttömien palvelussa; Yhteistyö yksityisten työnvälitysten
kanssa; Maahanmuutto; Digitalisaatio; …

 TE-palvelujen uudistuminen
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Kannustinloukkujen purkaminen/
työttömyysturvan vastikkeellisuus
Työn vastaanottamisvelvollisuutta laajennetaan
• Velvoitetaan työttömät ottamaan vastaan nykyistä laajemmin
kokoaikatyötä
•

työtön ei voi kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka
työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn
vastaanottamisesta aiheutuvat kulut, jäisi pienemmäksi kuin
työttömänä ollessa maksettu työttömyysetuus.
• tulovertailu koskisi vain osa-aikatyötä

• Mahdollistetaan ammattitaitosuojan poistaminen, jos oman alan
työtä ei ole tarjolla
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Kannustinloukkujen purkaminen/
työttömyysturvan vastikkeellisuus
• Pidennetään työstä kieltäytymisen perusteella asetettavaa
korvauksetonta määräaikaa (karenssia) tilanteessa,
jossa työtön ei ota saamaansa työpaikkaa vastaan.
•

Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin
90 päivän korvaukseton määräaika (ns. karenssi) nykyisen 60
päivän korvauksettoman määräajan sijasta

• Edellytetään oman auton käyttämistä työmatkoihin myös
työssäkäyntialueen ulkopuolella. Oman auton hankkimista ei
edellytettäisi.
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Kannustinloukkujen purkaminen/
työttömyysturvan vastikkeellisuus
Muutetaan perusteita, joilla työstä saa työmatkan perusteella erota
vastaaviksi kuin työn vastaanottamisvelvollisuudessa
• Jatkossa merkitystä olisi ainoastaan työmatkaan kuluvalla ajalla eikä
sillä, missä työpaikka sijaitsee.
• Päivittäiseen työmatkaan kuluva aika kokoaikatyössä keskimäärin
enintään kolme tuntia ja osa-aikatyössä enintään kaksi tuntia.
Muutokset työllistymistä edistäviin palveluihin
osallistumisvelvollisuuteen
• Velvoitetaan työttömät osallistumaan pääsääntöisesti kaikkiin heille
tarjottuihin palveluihin, vaikka palvelusta ei ole sovittu
työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa
• Velvoitetaan kotoutujat osallistumaan alkukartoitukseen ja
opiskelemaan kotoutumiskoulutuksessa
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Kannustinloukkujen purkaminen/
työttömyysturvan vastikkeellisuus
Myöhennetään korvauksettoman määräajan alkamista
tarjoamalla työttömälle mahdollisuus välttää työstä
kieltäytymisestä / työvoimapoliittisesti moitittavasta
menettelystä aiheutuvat taloudelliset seuraamukset
esimerkiksi menemällä työhön.
• Työtön ei menettäisi oikeuttaan työttömyysetuuteen heti vaan vasta
30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisen jälkeen.
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Kannustinloukkujen purkaminen/
työttömyysturvan vastikkeellisuus
Tehostetaan työttömien työnhakijoiden palveluprosessia
työttömyysjaksojen lyhentämiseksi
• Työttömille ja osa-aikatyössä oleville käyttöön
raportointivelvollisuus omatoimisesta työnhausta
• Lisätään työtarjousten määrää työttömille ja osa-aikatyötä tekeville
• Kehitetään seurantaa omatoimiseen työnhakuun ja työtarjouksiin –
työttömyysetuuden vastikkeellisuutta korostetaan
• Tarjotaan kattavasti kaikille työnhakijoille työnhakuvalmennusta
työnhaun alussa ja tarvittaessa tehostetusti työttömyyden
pitkittyessä.
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Laajennetaan valtion työttömyysetuuksiin
osoittamien määrärahojen käyttötarkoitusta
Valtion rahoittamaa osuutta työttömyysetuuksista ehdotetaan
käytettäväksi vuoden 2017 alusta lähtien liikkuvuusavustuksen,
työttömän starttirahan ja palkkatuen rahoittamiseen
(määräaikainen kokeilu).

Palkkatukea ja muiden kuin työttömien starttirahaa
rahoitetaan/täydennetään tarvittaessa työllisyysmäärärahasta.
Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matkaavustus ja muuttokustannusten korvaus – edistetään alueellista
liikkuvuutta

.
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Muutokset starttirahaan ja palkkatukeen
•
•
•
•
•

Starttirahaa enintään 12 kuukaudeksi (nyt 18 kk)
Palkkatuki enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista
Palkkatukeen asetetaan valtion talousarviossa määriteltävä
euromääräinen katto, joka on 1 400 euroa vuonna 2017.
Työssäoloehtoon ei lasketa koko palkkatukijakson pituutta
Niiden työttömien osalta, jotka ovat olleet työttömänä vähintään 24
kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 28 kuukauden aikana
enimmäiskesto lyhenee 12 kuukauteen (nyt 24 kk)
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Muutokset starttirahaan ja palkkatukeen
Arvioidaan työttömyyden pitkittymisen riski palkkatuen myöntämiseksi alle vuoden
työttömänä olleiden osalta (pl. osatyökykyiset)
•

Apuna profilointityökalu ja työttömän työnhakijan omatoimisen työnhaun
tuloksellisuudesta saatavaa tietoa.

Palkkatuetun työn volyymia kolmannella sektorilla vähennetään siltä osin, kun
kysymys on henkilöistä, jotka olleet työttömänä vähintään 24 kk palkkatuen
myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kk aikana ja palkkatuettu työ on tarjolla
muissa kuin elinkeinotoiminnaksi katsottavissa tehtävissä.
•
•
•

Määritellään vuosittain enimmäishenkilötyövuosikiintiö
Vuoden 2017 kiintiöksi esitetään 3 000 henkilötyövuotta.
Palkkatuella katettavien palkkauskustannusten enimmäismääräksi esitetään
vuonna 2017 esitetään 1 800 euroa/kk.
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Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

• Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä kolmannen sektorin (=
yleishyödylliset yhteisöt/välityömarkkinat) edustajien kanssa vuoden
2016 loppuun mennessä linjaukset, joissa määritellään kolmannen
sektorin rooli julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tuottajina.
• Tavoitteena on parantaa työttömien työllistymisvalmiuksia niin, että
siirtyminen normaaleille työmarkkinoille olisi nykyistä vaikuttavampaa.
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Työkokeilun käyttötarkoituksen laajentaminen

• Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää yhdessä työmarkkinoiden
keskusjärjestöjen kanssa työkokeilun käyttötarkoituksen
laajentamista siten, että työkokeilua voitaisiin käyttää nykyistä
laajemmin työllistymiskynnyksen alentamiseen.
• Selvityksen pohjalta käynnistetään mahdollisesti kokeilu.
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Ensimmäisen työntekijän palkkaamiskynnyksen
madaltaminen
• Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää mahdollisuudet madaltaa
ensimmäisen työntekijän palkkaamiskynnystä käyttämällä
palkkatukea, starttirahaa tai muuta kannustinta.
• Selvitys valmis 10-12/2016
• Selvityksen pohjalta toteutetaan kokeilu
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Työvoimakoulutuksen työnjako 2018
OKM 90 M€
OKM: Esim. luvat, passit ja
ammatilliseen koulutukseen
valmentava koulutus (VALMA)

Toisen asteen
reformi

TEM 112 M€
Ei-tutkinto- Ei-tutkintotavoitteinen tavoitteinen
koulutus
koulutus
35 M€
60 M€

Toisen ja korkeaasteen tutkintoon
johtava koulutus
45 M€

Aikuisten perusopetus ja
maahanmuuttajien luku- ja
kirjoitustaidon opetus
10 M€

Maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutus
52 M€

Kasvupolitiikkaa ja
työnvälitystä tukeva työelämälähtöinen koulutus
(esim. Rekry, FEC, KEKO,
työstä työhön -muutosmalli

Työvoimahallinnon
uudistaminen
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Osaaminen yritysten keskeinen kilpailutekijä
• Osaavan työvoiman saatavuus on yleisesti keskeinen kilpailutekijä yrityksille
• Osaaminen (Human Capital) on usein tärkein kriteeri miksi toimintoja
sijoitetaan Suomeen (esim. ICT-ala)
• Yrittäjyys eri muodoissaan yleistyy työ organisoitumismuotona
• Uudet työpaikat syntyvät yhä selvemmin pk-yrityksiin
TE-palvelut ja ELY:n yrityspalvelut kootaan kasvupalveluiksi
•
•
•
•

Rekrytointipalvelut yrityksille ml. kv. rekrytoinnit
Yrityskohtaiset koulutukset esim. rekrytointitilanteissa
Yritysten vähentämistilanteisiin kohdistuvat palvelut (muutosturva, egr)
Aloittavaa yrittäjyyttä tukevat palvelut (mm. starttiraha, neuvonta,
yrittäjyyskoulutukset)
• Maahanmuuttajayrittäjyys
• Palkkatuki yrityksille
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Muut työnvälitystoimijat
ml. kolmas sektori

Koulutuspalvelujen tuottajat

Kuntatoimijat

Yksityiset HR -toimijat

Työmarkkinatori
Työnhakijat

Työnantajat

Kansallinen
työnvälityksen
palvelualusta
EURES

Muut työnvälitysportaalit
TE-palvelutoimijat
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Muuta ajankohtaista

•

Palkkatuen osalta
valtiosektorilta on siirretty
määrärahaa kuntasektorille,
mikä mahdollistaa
työllistämisen normaalisti
ainakin syksyyn saakka
sovittujen periaatteiden
mukaisesti

•

TE-toimistona olemme
kiinnostuneita tekemään
sopimukset VIRTU-pisteiden
käytöstä kuntien kanssa –
korvaus 200 euroa/kk, esitys
yhteistyöstä sekä
sopimuspohja lähetetty
kuntiin
•
•
•

•
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Sähköinen asiointi
Asiakirjojen skannaus
Kuvallinen etäpalvelu skype
for business yhteydellä
(POSKE asentaa, kun
sopimus tehty)
Asiakaspuhelin
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Mukavaa kesää kaikille!

Seuraava kuntainfo 2.9.2016 klo 9.30 – 11.00
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