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Pirkanmaan kokeilun organisointimalli

Vastuukuntamalli: Tampere 
hoitaa
keskitetysti kokeilun 
kokonaisjohtamisen, 
tiedolla johtamisen, viestinnän,
ICT ratkaisut, koulutuksen ja 
perehdytyksen ja 
maahanmuuttajien
kotouttamisen palvelut 
(osaamiskeskus).

Alueellinen johtamisen malli: 
Vastuukunta vastaa alueellisen 
asiakaspalvelun järjestämisestä.

Aluekoordinaattorit:
• Tampereen kehyskunnat
• Ylä-Pirkanmaa
• Läntinen Pirkanmaa
• Etelä-Pirkanmaa

• Koordinaatioryhmät 
alueilla tai kunnissa

• Kuntakohtaiset 
toimintasuunnitelmat



Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilu ja rahoituspohja

• Taustalla n. vuoden tiivis yhteisvalmisteluprosessi (hallinnolliset-, taloudelliset-, asiakaspalvelu- ja
kumppanuusprosessit usealla eri integraation tasolla).

• Pirkanmaa muodostaa yhden yhtenäisen kokeilualueen, jossa asiakkaiden palvelumallit ovat lakisääteisesti
yhdenmukaisia järjestämisvastuussa olevasta kunnasta huolimatta.

• Kokeilulainsäädännön toimeenpanemiseksi Pirkanmaalla on sopimukset valtion toimijoiden ja kokeilualueen kuntien
kesken kokeilun toimeenpanosta ja mahdollisista kuntien välisistä lakisääteistä järjestämisvastuun siirroista. Yhteisten
palvelujen kuntakustannukset jaetaan suoriteperusteisesti.

• Uudistus perustuu kuntien lähipalvelumalliin, eri palvelujen yhdistämiseen ja OMA-valmentajamalliin. Asiakaspalvelut
rakennetaan monialaisiksi kokonaisuuksiksi kuntien sisällä (yrityspalvelut, työllisyyspalvelut, koulutus, sote) ja
kumppanuusyhteistyössä (yksityiset palveluntuottajat, valtio, kolmassektori). Hankintojen kokonaisuudessa
päällekkäisyydet pois.

• Tampere hoitaa keskistetysti kotouttamisvaiheessa olevien maahanmuuttajien työllisyyspalvelut koko Pirkanmaalla.
Myös mahanmuuttajien neuvonta-ja ohjauspalvelut laajenevat koko Pirkanmaalle.

• Pirkanmaan TE-toimisto siirtää kokeilussa kuntien työnjohdon alle 171,7 htv TE-toimiston henkilöstöä (n. 8.6M€).
Siirtyvän henkilöstön tehtävänkuvat on laadittu kunnissa. Lisäksi kunnat saavat käyttöönsä te-henkilöstön käyttöön
osoitettavia valtion tiloja.
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• Valtion työllisyysmäärärahojen osalta pelkästään erilaisiin palkkatukipäätöksiin ja
starttirahapäätöksiin kunnat saavat päätösoikeutta n. 15 M€ edestä vuosittain. Lisäksi valtio
rahoittaa erilaisia työnhakijoille suunnattuja koulutuksia ja valmennuksia, jotka v. 2021 on
suunniteltu Pirkanmaan kokeilukuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankinta hoidetaan ELY-
keskuksesta.

• Pirkanmaan kunnat ovat kokeiluhakemuksessaan sitoutuneet osoittamaan kokeilun
toimeenpanoon lakisääteisten tehtävien lisäksi n. 20M€, josta henkilöstön osuus on n.7,2 M€.
(kts. erillinen Exell)

• Lisäksi kuntien muiden palvelujen osuus on merkittävä kokeilussa (koulutus-, yritys- ja
sosiaalipalvelut).

• STM panostaa kokeiluun valtakunnallisen työkykyohjelman kautta. Rahoitusta on haettu
Pirkanmaan kokeilukuntien ja SOTE-uudistusvalmistelun yhteistyönä. OKM panostaa kokeiluun
jatkuvan oppimisen tuen mallien kehittämiseen. Rahoitusta on Pirkanmaalla kokeilun
toimeenpanoon haettu yhdessä Pirkanmaan koulutuksen järjestäjien kanssa.
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Kehittämishankkeen palvelutuotannon integraation tasot 

1. Valtiolta kuntiin siirtyvien te-palvelujen ja kuntien työllisyyspalvelujen integraatio

2. Kuntien sisäinen palveluintegraatio (työllisyys-, koulutus- ja yrityspalvelut, sote jne.)

3. Kuntien välinen integraatio Pirkanmaalla (keskitetyt ja lähipalvelut)

4. Alueellisten valtiolle jäävien TE-palvelujen ja kokeilualueen palvelujen integraatio mm. 
työnantaja-ja yrityspalvelut sekä lakisääteiset yhteisprosessit

5. valtakunnallisten TE-palvelujen ja kokeilualueen palvelujen integraatio (esim. ASPA)

6. Kokeilualueen ja valmisteilla olevan hyvinvointialueen integraatio, SOTE

7. Digi
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