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Elinkeino- ja työllisyyspalvelut, työllisyyskoordinaattori Marita Lep-
pämäki:

Tampereen kaupunkiseutu (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi,
Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi)
on toukokuussa 2016 hakeutunut työvoima-ja yrityspalvelujen alu-
eelliseen kokeiluun. Työ- ja elinkeinoministeriö on 23.6.2016 pää-
töksellään valinnut Tampereen kaupunkiseudun ja Sastamala-
Punkalaitumen yhdeksi kokeilualueeksi.

Nokian kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksissaan 23.5.2016 §
205 ja 20.3.2017 § 133 Tampereen kaupunkiseudun hakeutumista
ja osallistumista työllisyyspalvelun alueelliseen kokeiluun 2017–
2018.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on valmisteltu ehdotettua lakia
julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen alueellista tarjoamista ja työ-
elämäkokeilua koskevasta kokeilusta (ns. kokeilulaki). Kokeilulaki
tulee tämän hetkisen tiedon mukaan voimaan 1.8.2017.

Kokeilulain 1 § säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aika-
na kunnat osittain vastaavat julkisista työvoima- ja yrityspalvelusta
annetusta laissa (916/2012) tarkoitettujen julkisten työvoima- ja yri-
tyspalveluiden tarjoamisesta.

Kokeilulain 3 § mukaan henkilön kotikunta vastaa julkisten työvoi-
ma- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta työttömille työnhakijoille. Pir-
kanmaan kokeilualueella kokeilualueeseen kuuluvat kunnat vas-
taavat työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta niille, jotka eivät
ole työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n 1 momentissa tai 5 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla oikeutettuja palkansaajan tai yrittäjän
ansiopäivärahaan.

Kokeilulain 4 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto ohjaa 3 §:n 1
momentissa tarkoitetun työttömän työnhakijan kunnan asiakkaaksi.
Kunta arvioi yhdessä asiakkaan kanssa tämän palvelutarpeen. Ko-
keilulain 5 §:n mukaan kunnan tulee järjestää asiakkaalleen työn-
hakijan haastattelu ja laatia hänelle työllistymissuunnitelma siten
kuin laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2
luvun 4 - 7 §:ssä säädetään.

Työ- ja elinkeinotoimisto myöntää käyttöoikeuden julkisista työvoi-
ma- ja yrityspalveluista annetun lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun
työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään kokeilualueen
virkamiehille, joka hoitaa kokeilulain mukaisia tehtäviä. Virkamies,
jolle on myönnetty käyttöoikeus asiakastietojärjestelmään, saa sa-
lassapitosäännösten estämättä hakea ja käyttää asiakastietojärjes-
telmään tallennettuja tietoja, jos se on tarpeen kunnan asiakkaaksi
ohjatun henkilön asiakaspalvelun järjestämiseksi tai vireillä olevan
asian selvittämiseksi tai ratkaisemiseksi (§ 21).



Kokeilussa kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yritys-
palvelusta annetun lain 2 luvun 3 ja 9 §:ssä säädetään työnhakijan
informoimisesta ja työ- ja elinkeinoviranomaisen velvollisuuksista.

Kokeilulain 24 §:n mukaan kokeilualueen kunnan on ilmoitettava
työ- ja elinkeinotoimistolle tarpeelliset tiedot työttömyysturvalain 1
luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon
antamista varten.

Kunnan tarjoamat julkiset työvoima- ja yrityspalvelut

Kokeilulain 10 §:n mukaisesti kokeilualueen kunta voi julkisena työ-
voima- ja yrityspalveluna

1) tarjota julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 lu-
vussa tarkoitettuja työnvälityspalveluita, tieto- ja neuvontapalveluita
sekä ammatinvalinta- ja uraohjausta
2) ohjata asiakkaansa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-
tun lain 4 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin asiantuntija-arvioiteihin, val-
mennukseen, kokeiluun ja työvoimakoulutukseen.
3) myöntää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7
luvussa tarkoitettua palkkatukea, starttirahaa, harkinnanvaraista
kulukorvausta ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyviä har-
kinnanvaraisia etuuksia.
4) tehdä ratkaisun työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella
tuetun opiskelijan edellytyksistä
5) tehdä ratkaisun maahanmuuttajan omaehtoisen työttömyysetuu-
della tuetun opiskelijan edellytyksistä

Työkokeilu, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuen myön-
täminen kunnalle

Kokeilulain 11 §:n mukaisesti työkokeilua koskevan sopimuksen
tekevät kokeilualueen kunta ja kunnan asiakas. Jos palkkatuen tai
työolosuhteiden järjestelytuen hakijana on kokeilualueen kunta tai
palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, tuen myöntä-
misestä päätöksen tekee työ- ja elinkeinotoimisto (§12).

Kuntoutus-, koulutus-, ja työntekomahdollisuuden järjestämi-
nen

Kokeilulain 13 § mukaan työttömälle kunnan asiakkaalle, jonka oi-
keus palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan
johdosta hänen täytettyään 57 vuotta mutta ennen kuin hän täyttää
60 vuotta, turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntou-
tukseen tai työvoimakoulutukseen. Jos kokeilulain 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitettu työtön kunnan asukas ei työllisty avoimille työmark-
kinoille eikä hänelle voida tarjota soveltuvaa työttömyysturvalaissa
tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palk-
katuettua työtä muun kuin kunnan palveluksessa, kunnan on järjes-
tettävä hänelle työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi si-
ten kuin laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain
11 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään (velvoitetyöllistäminen)



Kokeilulain 14 §:n mukaan kunta voi osallistua julkisesta työvoima-
ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun ja 3 §:ssä tarkoitetun muu-
tosturvan toteuttamiseen yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kans-
sa.

Kkj: Kaupunkikehityslautakunta päättää

siirtää sille kuuluvaa toimivaltaa alaisilleen viranhalti-
joille seuraavasti:

Elinkeinopäällikkö
Starttirahapäätösten antaminen
Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyösopimusten allekir-
joittaminen
Palkkatukipäätökset

Työllisyyskoordinaattori
Palkkatukipäätökset
Työkokeilupäätökset
Velvoitetyöllistämisen vaatimat toimenpiteet
Muutosturvan toteuttaminen yhteistyössä työ- ja elin-
keinotoimiston kanssa

Vastaava ohjaaja
Palkkatukipäätökset
Työkokeilupäätökset

Työhönvalmentajat
Työkokeilupäätökset

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

____________________


