Rovaniemen työllisyysyksikkö
• Syksyn 2017 aikana on alettu kokoamaan yhteen tiimiä, joka
kehittää Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluita
• mm.kuntatyöllistämisen kehittämistä, työllistämishankkeiden
hallinnointia
• Yksi iso osa-alue työllisyysyksikön työkentällä on elokuun alussa
alkanut alueellinen kokeilu
Kunnan työntekijöinä työllisyysyksikössä
• Vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu
• Erityissuunnittelija Joni Mäkitalo (työllisyys ja maahanmuutto)
• Hankeasiantuntija Mira Uusiportimo (kuntatyöllistäminen ja
hankkeet)
• Työnsuunnittelija Henrietta Tapio (kesätyöt)
• Työnsuunnittelija Sanna Kuusela (kuntatyöllistäminen)
• Työnsuunnittelija Jari Martikainen
• Ohjaamon henkilöstö (nuorten työllisyyshanke)

Yritys- ja työvoimapalvelujen
alueellinen kokeilu
Lapin alueellinen työllisyyskokeilu
Vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu

Kokeilualueet
2§ Kokeilualueet
1)
2)
3)
4)
5)

Lapin kokeilualue (Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio)
Pirkanmaan kokeilualue (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi,
Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi
Pohjois-Savon kokeilualue (Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi)
Varsinais-Suomen kokeilualue (Naantali, Paimio, Raisio ja Turku)
Satakunnan kokeilualue (Pori)

Työelämäkokeilua kokeillaan 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuilla
alueilla

• Lapin TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä Rovaniemi
on hakeutunut kokeiluun yhdessä Kemin, Tornion ja Kemijärven
kaupunkien sekä Sodankylän kunnan kanssa.
• Hallituksen antaman linjauksen mukaan TE-toimistojen vastuulla
olevien palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja niiden
järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä-tuottaja-mallia. Maakunnat
pääsääntöisesti sopivat TE-palvelujen tuottamisesta laissa säädetyt
kriteerit täyttävien kuntien, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajien
kanssa
• TE-palveluissa palvelutuotantoa voidaan lailla tai laissa säädettyjen
kriteerien täyttyessä sopimuksella osoittaa riittävät voimavarat
omaavalle kunnalle (kaupunki) sekä yksityisen ja kolmannen sektorin
toimijoille

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu

• Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio
• Kokeilulain mukaan vastuu julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden tarjoamisesta työttömille
työnhakijoille
• Lapin kokeilualueella kotikunta tarjoaa palvelut
yhtäjaksoisesti työttöminä työnhakijoina vähintään 12
kuukautta olleille, jotka eivät mainittuna aikana ole
olleet työttömyysturvalain mukaisessa työllistymistä
edistävässä palvelussa

Kuntien tehtävät kokeilussa
•

•
•

Rovaniemen kaupunki koordinoi ja hallinnoi Kokeilun toteutusta. Kokeilualueen
kunnat vastaavat julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta
tarjoamisesta kokeilulainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Kokeilualueen kunnat sopivat keskinäisestä yhteistyöstä erillisellä
kuntasopimuksella.
Rovaniemi toimii Kokeilun yhteystahona TE-hallinnon ja ministeriöiden suuntaan

Kokeilun organisoimiseen liittyvät yleiset tehtävät (Kuntasopimus)
• Yhteiset tehtävät
• Kokeilun ohjaus Pääsopimuksen mukaisesti
• Kokeilukokonaisuutta koskeva yhteisen toimintamallin kehittäminen
• Kokeiluun liittyvien palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja seuranta
• Viestintäsuunnitelman laatiminen
•
•

•

Rovaniemen kaupungille keskitetyt tehtävät
Kokeilukokonaisuuden koordinointi, hallinnointi ja päätöksenteko pl. kunnissa
tehtävät päätökset
Yhteisten hallinto-, henkilöstöhallinto-, talous- ja muiden tukipalvelutehtävien
hoitaminen

Kokeilun tavoitteet
• Kokeilulla tuetaan maakuntamallin käynnistymistä. Kokeilun
tavoitteena on luoda työnhakija- ja työnantaja asiakkaiden
asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen, hallinnonalojen rajat ylittävä
kustannusvaikuttava toimintamalli vuoden 2019 jälkeiseen aikaan
• Tulevat maakunnat voivat hyödyntää kokeilusta tuotettua tietoa
maakunnallisten toimintamallien ja palveluhankintojen
suunnittelussa
• Kokeilun tavoitteena on tarjota kokeilukunnilla mahdollisuus
valmistautua tulevien kasvupalvelujen tuottajarakenteen
muutokseen
• Luodaan edellytykset maakunnan ja kunnan väliselle
sopimuksellisuudelle ja selkiytetään kasvupalvelujen järjestäjän
ja tuottajan roolia

Palvelut asiakkaille
•
•

•
•
•
•

•

Kunta vastaa asiakkaan palveluprosessista; järjestää asiakkaalle haastattelun, laatii
työllistymissuunnitelman ja arvioi asiakkaan palvelutarpeen.
Asiakkaan palveluprosessista vastaaminen ulottuu kokeilualueilla myös
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseen,
aktivointisuunnitteluun ja kotouttamiseen.
Lapin alueellinen työllisyyskokeilu toteutetaan yhdessä kuntien, säätiöiden,
kehitysyhtiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa.
Rovaniemellä tiivis yhteistyö mm. Eduron, Ohjaamon ELY-keskuksen kanssa
ESR-hankkeet ja niiden työvoimapoliittiset toimenpiteet ja palvelut, hankkeiden
palvelut
Kokeilun kohderyhmällä on käytössä kaikki TE-palvelut. Kunnat pääsevät lisäksi
suunnittelemaan hankittavia palveluja yhdessä ELY-keskuksen kanssa (esim.
uravalmennukset, työvoimakoulutukset jne.)
Kokeilun kohderyhmälle on osoitettu kiintiö, jonka puitteissa palveluita hankitaan ja
palkkatukirahaa voidaan käyttää.

Lapin alueelliseen työvoima- ja yrityspalvelukokeiluun siirtyvä
kohderyhmä palvelulinjoittain ja kunnittain vuoden 2016
työnvälitystietojen pohjalta

Kokeilun resursointi
•

•

TE-toimiston päätöksen mukaisesti kokeiluun siirtyy viidelle kunnalle 6,5 TEasiantuntijan htv:ta ja 0,5 yhteisiin tehtäviin. TE-toimistoon jätetään 5% virkapohja
työvoimapoliittisten lausuntojen antamista varten. Rovaniemen osuus noin 3 htv.
Mutta: resurssin täytyy joustaa kokeilukuntien kesken
Kaikki TE-asiantuntijat siirtyvät isäntäkunnalle joka voi sijoittaa edelleen toisen kunnan
työnjohdon alle

Siirtyneet TE-asiantuntijat
Outi Kivelä (Kemijärvi, 50%)
Marja Louhikoski (Rovaniemi, Sodankylä)
Miia Autto (Rovaniemi, Kemi, Tornio)
Minna Rissanen (Rovaniemi)
Soile Saastamoinen (Rovaniemi)
Risto Lassila (Tornio)
Seppo Marjamaa (Kemi)

Miten on lähdetty liikkeelle?
• Kokeilun asiakasryhmän analysointi käynnissä mitä palveluita
tarvitaan, miten rakennetaan asiakasohjaus palveluihin, miten
virtaviivaistetaan prosesseja
• Rovaniemellä asiakastyötä kokeillaan erilaisissa ympäristöissä ja
”alustoilla”, esim. Ohjaamo, Eduro, oppilaitokset.
• Ryhmämuotoisia toimintoja, monikanavaisia palveluja, asiakkaat
mukaan palveluiden kehittämiseen

Alueellisen kokeilun asiakkaat
noin 1 300
Kolmen kuukauden määräaikaishaastattelut koko kohderyhmälle
Ei tukea tarvitsevat
Monimuotoiset
työmarkkinat ja verkostot
työllistymisen tukena
ESR hanke/Marja (TE)
(300-500 asiakasta)
Hanke tekee
palvelusisältöjen
kehittämistyötä 
uudenlainen
valmennusohjelma
Yrittäjyyden tukeminen,
start up, itsensä
työllistämisen
vaihtoehdot jne.
- Ryhmämuotoiset
palvelut
- Yritysten
osaamistarpeiden
kartoitus
- Rekrytointitilaisuuksia

Alle 30 –vuotiaat
Nuorten Ohjaamo/
Minna (TE)
(100 asiakasta)

Ohjaamon
palvelut
käytössä

Tukea tarvitsevat
ohjataan Edurolle
tai muuhun
oikeaan palveluun

Koko kohderyhmälle TEpalvelut käytössä
(palkkatuki, työkokeilu,
uravalmennukset,
työvoimakoulutukset jne)

Kuntatyöllistäminen

Tukea ja ohjausta tarvitsevat
asiakkaat Soile ja Miia (TE)

EDURO-säätiö
(300-400 asiakasta)
”EDURO-säätiö vastaa
asiakkaan työllistämisen
edistämisen prosessista
kunnan määrittelemien
asiakasryhmien osalta”
Syksyn aikana 300 asiakasta?
Ensi vuodelle optio
palvelusopimuksessa (300
asiakasta)? Ostetaan
prosesseja?
Kohderyhmäksi myös
alueellisen kokeilun
kohderyhmä vaikka ei ole
300 pv työmarkkinatukea
saanut?

