
Toimintamalli kunnissa



Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut



Sopimukset
Pääsopimus:

• Tampereen kaupungin (vastuukunta), Pirkanmaan ELY-keskuksen, TE-
toimiston ja KEHA-keskuksen välinen sopimus työllisyyden kuntakokeilusta

Kuntasopimus:

• Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntien (22 kuntaa) välinen 
kuntasopimus työllisyyden kuntakokeilusta

Esimerkkejä kunta- ja aluekohtaiset sopimukset:

• Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan välinen sopimus

• Parkanon ja Kihniön välinen sopimus

• Läntisen alueen yhteistoimintasopimus

• Keskitetyt kotoaikaisten maahanmuuttajien palvelut

• Psykologipalvelut

• Yhteinen asiantuntija / koordinaattori



Kokeilualue: Kaikki Pirkanmaan 22 kuntaa (pl. Kuhmoinen)

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



Työllisyyskokeilun rakenne

Ohjausryhmä

Operatiivinen 
johtoryhmä

Kuntien 
vastuuhenkilöt

Kuntien omat 
koordinaatio-

ryhmät

Yhteistyöelin:
operatiivinen 

jory ja TE -
hallinto



Kokeilualueen kunnan asiakkaat

Kokeilualueen kunnan asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, 
työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa 
olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kyseisessä kunnassa 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.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu
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Monialaiset palvelut
3htv/OMA-valmentaja

2htv/OMA-valmentaja, TE
Toiminnot 

-TYP-palvelut / työkykyhanke
-ammatillinen kuntoutus

-työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelut
-kuntouttava työtoiminta

-sos. kuntoutuksen työtoiminta

Osaamisen kehittäminen
1htv/OMA-valmentaja

2 htv/OMA-valmentaja, TE
Seutuaiko 1 ja 2 / Sasky/ Sastamalan 

opisto
Toiminnot

-valmennuspalvelut
-koulutuspalvelut (tv.koul., omot)

- Back Office -työt

Työnvälitys ja rekrytointipalvelut
1htv/OMA-valmentaja

1 htv/OMA-valmentaja, TE
Seutuaikohankkeet 2 ja 4

Kaupungin elinkeinopalvelut
Toiminnot

-valmennus/tuki työhön ja yrittäjyyteen 
ml. osatyökykyiset

- starttiraha
- palkkatuki

- matka- ja yöpymiskorvaukset

Keskitetyt kotoaikaisten maahanmuuttajien palvelut, psykologipalvelu ja yhteinen asiantuntija / koordinaattori

Työvalmennus – 1,5htv/työvalmentaja – 6-7 htv/työnsuunnittelija

1htv / Työllisyyspalvelupäällikkö

Työllisyyskokeilun organisointi, Sastamala-Punkalaidun

Ekosysteemitoimijat: koulutuksenjärjestäjät, sotepalvelut, Kela, työnantajat, palveluntuottajat, kolmas 

sektori ja hankkeet (työkyky ja oske)

Nuorten palvelut: OMA-valmentaja, 1,5 htv ja tukipalveluna ENT, 2 htv



Toimintakulttuuri kokeilussa
Nopea ja joustava lähipalvelu työnhakija- ja työnantaja-asiakkaille

Työnhakija

• Työttömien työnhakijoiden 
työllistyminen sekä koulutukseen 
ja palveluihin ohjautuminen 
nykyistä tehokkaammin

• Tehostettu asiakaspalvelu 
nopeasti ja yksilöllisesti

• Henkilökohtaista palvelua OMA-
valmentajalta

• Monialainen ja yksilöllinen 
palvelutarvearvio

Työnantaja

• Kunnat toimivat lähellä 
työelämäyhteyksiä, yrityksiä, 
yhdistyksiä ja elinkeinopalveluja -
pystyvät tehokkaasti turvaamaan 
osaavan työvoiman saatavuutta 
alueen yritysten ja 
elinkeinoelämän tarpeisiin 
(kohtaannon lisääminen)

• Uusia palveluja kehitetään 
yhteistyössä työllisyyspalvelujen, 
koulutusorganisaatioiden, 
elinkeino- ja yrityspalvelujen, 
sote-palvelujen, yksityisten 
toimijoiden, yhdistysten, 
säätiöiden sekä valtion kanssa

• Kokeilussa kunnat rakentavat uusia palveluja hyödyntäen 
digitalisaation mahdollisuudet.



• Työn välitys ja alkavan yrittäjän 
palvelut

• Osaamisen kehittämisen 
palvelut

• Nuorten palvelut

•

Kotoaikaisten palvelut

Ensimmäinen 
suunnitelma >

Palvelutarpeen 
arviointi

Työttömyysturva

Ohjaus OMA-
valmentajalle

Palveluntuottaja; 
Työnhakijan 
oikeudet ja 
velvollisuudet (info) 
Työnhakuvalmiudet

Oma-
asioint

i

TE-
toimi

sto

Kela

Muut

Palvelutarve

Vahva tuen 
tarve

Vähäinen 
tuen tarve

Työllisyyden kuntakokeilun asiakaspalveluprosessi (TYP punaisella)

Aktivointisuunnitelmat, monialaiset suunnitelmat, työkyvyn 
arviointiin liittyvä palveluohjaus

Monialainen palvelu; TYP-kartoitusjakso, TYP-palvelu, 
sosiaali- ja terveyspalvelut, työkykypalvelut ja kuntoutus 
(Kela)

• Tuetut palvelut

• Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

• Työkykyhanke
• 3. Sektori
• Kela

• Tampereen kaupunki
• Muut Pirkanmaan kunnat
• Etsivä nuoristyö
• Kunnan työvalmennus

• Kansalaisopistot
• SASKY
• ELY-keskus / 

palveluntuottajat
• Muut oppilaitokset

• Työelämätoimijat
• SEUTUAIKO-hankkeet
• Elinkeinopalvelut
• TE-toimisto
• Hankkeet

Alkukartoitus ja 
neuvonta

Työhön

Koulutukse
en

Sosiaali- ja 
terveyspalvel
uihin

Eläkkeelle

Työllistymissuunnitelma, Aktivointisuunnitelma
Työtarjoukset ja alkavan yrittäjän neuvonta

Työllistymissuunnitelma, Aktivointisuunnitelma, 
urasuunnittelu ja ohjaus ammatinvalintapsykologille (TRE)

Työllistymissuunnitelma, Aktivointisuunnitelma,
Monialainen työllistymissuunnitelma

Kotoaikaisten maahanmuuttajien palvelut hoidetaan 
Tampereella. Kotoutumissuunnitelma.

Palveluekosysteemi
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Kunnan työllisyys-
tai sote-palvelut

ohjaa uuden 
kotoaikaisen 
työnhakija-
asiakkaan 

Osaamiskeskukseen 
Tampereelle

Omakielinen neuvonta, Mainio, palvelut käytettävissä kaikille pirkanmaalaisille maahanmuuttajille

Osaamiskeskus 
tekee 

alkuhaastattelun ja 
kotoutumissuunnite

lman
Kotoutumiskoulutus Kotokoulutus: 

ammattitaidon 
kartoitus, 

kielikoulutus, 
ohjaus koulutus-

ja 
työllisyyspoluille Oske tarjoaa 

osaamiskartoituksen 
ja työnetsijäpalvelun

Jos asiakas ei ole 
kotokoulutuksen 
jälkeen edennyt

Kotoajan jälkeen palvelut 
asiakkaan omassa kunnassa

OMA-
valmentaja

Kotoaikaisten palveluprosessi Tampereella keskitetysti

Ohjaus 
koulutuspolulle 

tai työhön



Työllisyyden kuntakokeilu/Oma-Valmentaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut
• sosiaalinen kuntoutus

• sosiaalihuoltolain mukaiset 
palvelut

• Päihdetyö
• Terveystarkastukset

• Mielenterveyspalvelut
• Terveydenedistäminen

• Työkykyhanke

Työllisyyspalvelut
• Työvalmennus/

Kuntouttava työtoiminta
• TYP

• Hankkeet
-> osaamisen tunnistaminen

-> työelämätaidot
-> työkyvyn arviointi ja tuki

Elinkeinopalvelut
• Yritysyhteistyörakenteet / 

yrittäjäyhdistykset
• Yritysten 

sijoittumispalvelut
• Yhteiset tapahtumat

• Konsultointi
• Tuki yrittäjyyteen / 

yritysneuvonta

Kunnan muut 
työllisyystoimet
• Työkokeilut

• Kuty eri yksiköissä
• Työllistäminen ml. 

vetyt 
• Vapaa sivistystyö; 

kansalaistaidot

Etsivä nuorisotyö
• Etsii, löytää ja 

ohjaa palveluista 
pudonneet 

nuoret 
palvelujen piiriin

➢ TAYS

o kuntoutustutkimus pkl ym

➢ Kela

➢ Eläkeyhtiöt

➢ Ammatillisen kuntoutuksen 
järjestäjät (esim. Verve)

➢ Valmennusyritykset

Yhdistykset
• Typo-

hanke
• Työvalm

ennus

Koulutuksenjärjestäjät
• Ammatillinen koulutus; 

tutkinnot ja tutkinnon osat
• AMK-koulutus

• Työvoimakoulutus (OKM)
• Opsot
• Omot
• valma

->osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Työllisyyskokeilun 
koulutusratkaisuihin 

omatyöntekijämalli (jatkuvan 
oppimisen tuki)

TE-palvelut

➢ TYP-työ, ei kokeilun asiakkaat

➢ 51 mom työllisyysmäärärahoilla hankittavat 
palvelut /palveluntuottajat

➢ Työttömyysturva

➢ ASPA-keskuksen palvelut

➢ Työnantaja- ja rekrytointipalvelut
➢ Alkavan yrittäjän palvelut



OMA-valmentaja

Aito 
kiinnostus 
ihmiseen

Yhdenver
taisuus

Eteenpäin 
poluttaminen

Itsensä 
johtaminen

Tasa-arvo ja 
oikeuden-
mukaisuus

Osaaminen
Motivaatio
Aktiivisuus

• On asiakkaan henkilökohtainen vastuutyöntekijä

• Tekee asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen 
palvelutarvearvion ja suunnittelee asiakkaan kanssa 
yksilöllisen palvelukokonaisuuden

• Tuntee ja hyödyntää laajasti kaikkia ekosysteemin 
eri toimijoiden tarjoamia palveluita

• Varmistaa ja seuraa asiakkaan etenemistä kohti 
työtä ja koulutusta 



Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun 
vaikuttavuus / mittarit



Kokeilusta ei synny pysyviä 
toimintamalleja, asiakkaiden 

palveluketjut katkeavat ja aika 
menee organisatorisiin 

uudistuksiin

Riskianalyysi

Yhteistyö valtion toimijoiden 
kanssa jää pinnalliseksi eikä 

ulotu yhteisiin 
asiakasprosesseihin 

tarkoituksenmukaisella tavalla

Kokeilualueen kunnat eivät 
pysty määrittämään 

kokeilualueelle yhteisiä 
tavoitteita ja toimintamalleja 

tai toimimaan yhteisten 
tavoitteiden ja 

toimintamallien mukaisesti 
(ekosysteemipalvelut: 

työllisyys, koulutus, 
sote). Kokeilualueelle ei synny 

yhdenvertaisia palveluja

Kunnille siirretään valtion 
tehtäviä toimeenpantavaksi 
ilman riittävää resursointia 

valtiolta

Kunnan sote-
palvelut eivät pysty vastamaan 
asiakkaiden palvelutarpeisiin

Asiakkaiden määrä 
kasvaa koronasta johtuen niin, 

että yksilöllistä palvelua ei 
pystytä toteuttamaan

Työllisyysaste ei nouse eikä 
kuntien verotulot 

kehity. Työttömyydestä 
aiheutuvat kustannukset 

nousevat

Asiakasohjaus ja palvelut eivät 
tue työllistymistä



Sasky palveluohjaus/ammatillinen koulutus

- työllisyyden kuntakokeilu

Julkiset työvoimapalvelut

1. Luoteis-Pirkanmaan alue
• Omavalmentaja

2. Sastamalan alue
• Omavalmentaja

3. Mänttä-Vilppulan alue
• Omavalmentaja

4. Tampereen alue
• Omavalmentaja

5. Kokemäki
• Omavalmentaja

• Palvelutarvearvio
• Opiskeluvalmiuksien 

arviointi
• Työllistymissuunnitelma

SASKY koulutuskuntayhtymä

1. Luoteis-Pirkanmaan alue
• Omaohjaaja

2. Sastamalan alue
• Omaohjaaja

3. Mänttä-Vilppulan alue
• Omaohjaaja

4. Tampereen alue
• Omaohjaaja

5. Kokemäki
• Omaohjaaja

6. SAKY oppisopimus- ja työelämäpalvelut
• Omaohjaaja

7. Vapaa sivistystyö
• Omaohjaaja

Opiskelun tuki

• Opinto-ohjaaja
• Koulutusohjaaja
• Kuraattori
• Psykologi
• Omaohjaaja
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Osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Henkilökohtainen 
osaamisen 
kehittämissuunni-
telma

Työllistymisen 
tukeminen
- mentorin tuki

Vastuuopettaja

Koulutuspäällikk
ö

Anna-Leena Kivipuro 19.2.2020

TOTEUTUSTAPAESIMERKKEJÄ, jonka pohjana ovat osaamisen 
kehittämisen suunnitelmat:

• Tutkinto- ja osatutkintokoulutukset
• Muu ammatillinen koulutus
• Lupakortit
• Kouluttaudu- ja työllisty/Yksilöity   rekrytoiva Vos
• Töihin palvelualoille
• Työvoimakoulutusvalma
• Koulutuskokeilu
• Orientaatiojakso
• Työllistymisen tukeminen mentorin avulla

Seutukaupunkihanke
- yritysten osaajatarve→ tieto koulutuspäällikölle

Pääsy – ja soveltuvuuskokeet mm. Sora-alat

Työllistyminen

OHJAUS

Aiko Academy
- lisäkoulutus


