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TE-toimisto 

Työttömiä 11 700 hlöä Jyväskylässä 

JKL kaupunki 
Työllisyyspalvelut  

Pitkäaikaistyöttömiä  
monialaisen tuen tarpeilla 

 2500 hlöä 

Pitkäaikaistyöttömiä  4500 
Aktivointitoimissa nuoria  

1600 kpl 

Työkyvyn arviointi 

Ohjaamo 

Työnantajayhteistyö 

Hankkeet: 
Kotona Jyväskylässä 
Kunnon työt-hanke 

Könkkölä 

TYÖTTÖMIEN PALVELUT AVOIMET 
TYÖMARKKINAT 

TYÖELÄMÄN 
ULKOPUOLELLA  

Avoimia työpaikkoja 
872 kpl 

SOVATEK 

VÄLITYÖ- 
MARKKINAT 

KATULÄHETYS 

TYPO 
hankkeet 

Nuoret 

Kuntouttava 
työtoiminta 

työpajatoiminta 

Nuoret  
alle 30v. 

työttöminä 3500 hlöä  

Nuoret yli 300  pvää 
työttöminä  734  hlöä 

Aikuissosiaalityöhön 

Eläkkeelle 50 hlö/vuosi 

• Palkkatuettu 
työllistäminen 

•Oppisopimus-
koulutus 

Ohjaus ja valmennus 

TY
P

 



Työllisyyspalvelujen tehtävä ja 

asiakkaat 

• Ydintehtävä:  

– Pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistäminen ja työelämään 
valmentaminen 

• Jyväskylässä 11693 työtöntä (TEM:31.2.2016) 

• Pitkäaikaistyöttömiä  n. 4 200 (TEM:31.12.2015) 

• Työttömyysaste 17,4% 

 

• Työllisyyspalvelujen asiakkaat: 

– Työllistymistä edistävän yhteispalvelun tarpeessa oleviksi arvioitu 
2700 (arviointi v. 2015) 

– 1230 aktiivista/vireillä olevaa asiakkuutta (TYPPI-
asiakastietojärjestelmä 3/2016) 

– Näistä nuoria alle 25-vuotiaita n. 290 asiakasta 

– Työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelussa n. 190 asiakasta  
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Nuorisotyöttömyysaste Pitkäaikaistyöttömyysaste

Pitkäaikaistyöttömien 

osuus 36,4 % 

4 308 henkilöä 

Nuorisotyöttömien 

osuus 17,5  % 

2 076 henkilöä 

Jyväskylän nuoriso - ja pitkäaikaistyöttömien  
osuus työttömistä kuukausittain 2014-2016  



Työllisyyspalvelujen muutokset 

vuodesta 2015 
• Toiminnan uudelleen järjestely 2016 alusta 

• Työllisyyspalvelujen henkilökunta 35 kpl 
–  vakinaisia 24 kpl ja määräaikaisia 11 

– 1 täyttämätön vakanssi 

 

• V. 2004 käynnistynyt Työvoiman palvelukeskustoiminta päättyi 
2015 lopussa 

• V. 2012 käynnistynyt Työllisyyden kuntakokeilu päättyi 2015 
lopussa 

• Työllisyyspalvelujen ohjaus- ja valmennuspalvelujen 
kokonaisuus rakentuu näiden toimintojen pohjalle 

• Uutena toimintana käynnistynyt Kotona Suomessa –hanke v. 
2016 alussa 

• Uusi Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP 

 



Työllisyyspalvelujen ohjaus- ja 

valmennuspalvelut 

• Työttömyyden pitkittyessä  työllisyyspalvelut tarjoaa 

työnhakijoille yksilöllisiä ohjaus- ja valmennuspalveluja 

kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille 

siirtymiin saakka 

• Päällikkönä Päivi Pöntinen 

• 4 sosiaalityöntekijää ja 12 palveluohjaajaa 

 

 

 



Työkyvyn arviointi 
• Kuntakokeilun toimintamallin vakiinnuttaminen vuoden 2016 alusta  

• vastaa pitkään työttömänä olleiden  asiakkaiden  
– työkyvyn arviointiin liittyvistä selvittelyistä  

– tekee jatkosuunnitelmat työhön paluun tukemiseksi.  

 

• Kohderyhmä: pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden 
– työkyky on alentunut jonkin vian, vamman tai sairauden vuoksi  

 

• Yhteistyötä asiakkaan ja asiaa selvittävien viranomaisten välillä.  
– sosiaali- ja terveystoimi 

– työkyvynselvittelyjä tarjoavat yksityiset palveluntuottajat  

– KELA ja TE –toimisto 

 

• Jyväskylän kaupungin työkykykoordinaattori koordinoi ja ohjaa työkyvyn 
arvioimiseen liittyvän prosessin vaiheita ja etenemistä sekä laatii 
asiakkaan palveluntarvetta vastaavan jatkosuunnitelman. 

 

• Työkyvyn arvioinnin tavoite 
– Uusia asiakkaita 100-200   

– tämänhetkinen asiakasmäärä n. 200 hlöä 

 

 



Työnantajayhteistyö 

• Tehtävä:  

– Piilotyöpaikkojen haku  

– Pitkään työttömänä olleiden rekrytointikynnyksen madaltaminen  

–  työllistämisen tukimuodot (sekä taloudelliset että 
ohjauspalvelulliset) 

– Yhteistyö muiden yritysyhteistyötä tekevien tahojen kanssa  (Te-
toimisto, Jykes, rahoittajatahot….) 

– Kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkojen hakeminen ja 
sopimusten tekeminen 

 

• Työllisyyden kuntakokeilun aikana työnantajayhteistyö 
kanavoitui Töihin! –palvelu kautta 

– Töihin!-palvelu jatkaa Sovatekissa ostopalveluna 

• Sopimusneuvottelut vuodelle 2016 

 



Työllistymistä edistävä monialainen 

yhteispalvelu TYP 
• Käynnistyi 2.1.2016 Jyväskylä + 15 muuta Keski-Suomen 

kuntaa 
– Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

31.12.2014  

• yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kaupunki ja KELA 
yhdessä: 
– arvioivat työttömien palvelutarpeet 

– suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta 
tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet  

– vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja 
seurannasta 

• asiakkuuskriteerit lainsäädännöstä ja priorisointi TYP:n 
johtoryhmän asettamana: 
1. 1000 pv työmarkkinatukea saaneet n.1500 (Kelasto) 

2. Vuoden työttömänä olleet (yli 25-vuotiaat)  

3. 6 kk työttömänä olleet alle 25-vuotiaat 



Työllisyyspalvelut 

Työllisyysjohtaja 

Hankkeet  

Työllisyysjohtaja 

Anssi Niemelä  

Työllistymistä edistävä 
monialainen yhteispalvelu 

(16 kuntaa) 

Palvelupäällikkö  

Harri Halttunen 

Hallinto ( 2) 

Palkkatukityöllistäminen 

Jyväskylä-lisä 

Ohjaus- ja 
valmennuspalvelut 22 hlö 

Palvelupäällikkö  

Päivi Pöntinen  

Kunnon työt- 
2 hanke  

(5) 
Könkkölä 

Ohjaamo 
 (1-2) 

Kotona 
Jyväskylässä 

(3,5) 

Työ- ja toiminta- 
kyvyn arviointi 

(4) 

Ohjaus- ja 
valmennus- 

palvelut  
(16) 

Työnantaja- 
yhteistyö 

(2) 

2 työllisyys- 

koordinaattoria  

4 sosiaalityöntekijää 

12 palveluohjaajaa 

Psykologi 

Terveydenhoitaja 

2 työkyky- 

koordinaattoria 

Työllisyyssihteeri 

Toimistosihteeri 

Työnjohtaja (kunnossapito) 

2 metsätyönohjaajaa 

2 ohjaajaa (Green Care) 

Hankepäällikkö 

Sosiaalityöntekijä/ 

ohjaaja 

Hankepäällikkö 

Hankekoordinaattori 

Suomen kielen 

hanketyöntekijä 

Työvalmentaja 



Työllisyyspalveluiden merkittävät 

yhteistyökumppanit 
 

• Vuosien 2016-2017 aikana yhteistyökumppaneiden 

sopimusmallien ja kilpailuttamisen uudistaminen 

– Palvelukokonaisuudet 2016 

– Raportointi ja mittarit 2016  

• testaus Sovatekin kanssa 2017 aikana 

– Kilpailun tavoitteet ja kriteerit, kilpailutus vuoden 2017 aikana 

• Avustukset ja sopimukset 2016 
• Sovatek-säätiö 

• Jyväskylän Katulähetys ry 

• Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry 

• Jyvälän Setlementti 

• Autosynergia ry 

• Jyväskylän Uusiotuote ry 

• Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry 

 

 



Könkkölän toimintakonsepti 

Tavoitteena on rakentaa Green Care –toimintakeskus, johon toteuttaja 
suunnittelee ja toteuttaa yhdessä sopimuksessa märiteltyjen 
kumppaneiden kanssa erilaisia Green Care –menetelmiin perustuvia 
sosiaalisia kuntoutus- ja työllistämispalveluita, kaupallisia palveluita 
sekä koulutuspalveluita. 

 

1. Työllistäminen 
– Könkkölän ensisijainen tarkoitus on tarjota työtoimintaa. Vuosittain 

keskimäärin 40 asiakaspaikkaa. 

2. Green Care 
– Toimintaympäristössä käytetään luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä, 

joiden hyvinvointivaikutuksista on paljon tutkimustietoa 

3. Yrittäjyys 
– Könkkölä toimii yrittäjyyden oppimisalustana muun muassa 

osuuskuntatoiminnan kautta. 

– yrityshautomo alkaville Green Care -yrittäjille 

4. Yhteistyö 
– Työpajatoimijoiden yhteistyön tiivistäminen konkreettisen toiminnan avulla 

(kumppanuussopimus) 



Könkkölän kumppanuussopimus 

– Jyväskylän kaupunki 

• Avustaa toimintaa (saneerausta) yhteensä 600 000 €:lla vuosina 
2016 – 2017 erikseen märitellyillä maksuposteilla. Sosiaalinen 
työllistäminen 30-40 hlöä 

– Työllisyyspalvelut 

• Ostaa työllistämispalveluita Könkkölän toimintakeskukselta vuosittain 
150 000 €:lla seuraavan 5 vuoden ajan + optio seuraaville 5 vuodelle 

– Keskimäärin 50 asiakaspaikkaa  

– Kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilupaikkoja 

– Kehittämisyhteistyö (yhteishankkeet yms.) 

– Nuorten Taidetyöpaja 

• Operatiivinen toimija (pajatoimintaa Könkkölässä) 

• Kehittämisyhteistyö (yhteishankkeet yms.) 

– Toteuttaja hankkii  muun tarvittavan rahoituksen 

• Ostaa Könkkölän rakennukset ja kunnostaa ne  

• Operoi työllistämispalveluja Könkkölässä 

– Kilpailutus syyskuuhun 2016 mennessä 



Kotona Jyväskylässä -hanke 

• Osa valtakunnallista Kotona Suomessa ESR-hanketta 

• Mallintaa Jyväskylän lisäksi osaltaan pilottiprojektin tulosten 
pohjalta valtakunnallista palvelumallia 

• Kehittää maahanmuuttajien palveluita alkuvaiheesta 
työllistymiseen 

• Tavoitteena toimivan mallin kehittäminen ja juurruttaminen 
osaksi Jyväskylän kaupungin palvelurakennetta 

• Palvelukokonaisuus ydintoimintoina  
– ohjaus ja neuvonta 

– kotoutumislain mukainen kunnan järjestämisvastuulla oleva 
alkukartoitus, haastattelu ja ohjaus työ- ja koulutuspolulle 

– maahanmuuton alkuvaiheen yhteiskuntatietoutta sisältävä 
koulutusmoduuli  = Alkuinfot ja -startit 

– siirtymien tukeminen esimerkiksi opintoihin, työelämään tai 
jatkopalveluihin = Poluttamo - malli 

 



Nuoret: Ohjaamo 

• ESR-kehittämishanke v. 3/2015 - 2/2018 
– hakijoina Jyväskylän kaupunki (työllisyyspalvelut) ja Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymä 

• Tavoitteena viedä eteenpäin nuorisotakuuta ja palvelurakenteiden 
uudistusta:  

– monialainen ja asiakaslähtöinen  

– matalan kynnyksen palvelu  

– monialainen ohjauksen toimintamalli 15-29-vuotiaille 

• Toiminta: tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu Veturitalleilla, helpompi 
viranomaisasiointi, nuorta leimaamaton paikka 

– TE-toimisto,  KELA, Oppilaitokset ja Järjestöt  

• Päätavoitteina Ohjaamoissa  
– nuorten hyvinvoinnin ja arkielämän valmiuksien lisääntyminen 

– kouluttautuminen ja työllistyminen 

– syrjäytymisen ehkäiseminen 

• Ohjaamoja on syntymässä n. 30 eri puolille maata  

• Keski-Suomen ELY-keskuksella on TEM:n alainen Kohtaamo- 
koordinaatio-/ tukihanke. 



Tavoitteet vuodelle 2016 

• Kuntouttava työtoiminta ka. nyt 300 -> 500 hlöä/kk 

– Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen 

– Opinnollistaminen  

– Jatkopolutus ja siirtymien varmistaminen 

• Työkyvyn arvioinnin tavoite 

– Uusia asiakkaita 100-200  (tämänhetkinen asiakasmäärä n. 200) 

• Ohjaus- ja valmennuspalvelujen tavoitteet 

– Uusia asiakkaita ka. 50/kk (tämänhetkinen  asiakasmäärä 1 230) 

• Jyväskylä-lisän tavoitteet:  työllistetty 500 htv (2015 tot. 280 
htv) 

 

• Kehittämistavoitteet: 

– Työllisyyspalvelujen prosessin kehittäminen ja digitalisointi 

– Kumppanuudet ja kilpailuttaminen ostopalvelusopimuksissa 

– Työllisyyspalvelujen vaikuttavuudenarvioinnin kehittäminen 

 

 



Työllisyyspalvelujen budjetti 2016 

(25,7 M€)  

17 515 

2 604 

 1 252 

1 250 
1 238 

550 

363 

239 

200 457 

75 1000 € 

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Ostopalvelut

Palkkatuettu työllistäminen,
oma
Jyväskylä-lisä

Ohjaus- ja valmennuspalvelut

Toiminta-avustukset

Hallinto (sis. eläke- ja
varhemaksut)
Kuntouttava työtoiminta

Nuorten kesätyöllistäminen

Omat hankkeet

Monilainen yhteispalvelu



Työmarkkinatuen kuntaosuuden 

vaikutus 
• Lakimuutos 1.1.2015: 

– 50% 300-999 pv työttömänä olevalle maksettavasta 

työmarkkinatuesta kaupungille (ei aktivointitoimenpiteiden piirissä) 

– 70% yli 1000 pv työttömänä olevalle maksettavasta 

työmarkkinatuesta kaupungille (ei aktivointitoimenpiteiden piirissä) 

• Kokonaistyöttömyydessä on jo tapahtunut pientä 

myönteistä kehitystä, mutta  

• pitkäaikaistyöttömyyteen vaikutukset heijastuvat tyypillisesti 

vuoden ja maksuosuuslistalla oleviin n. kahden vuoden 

viiveellä. 
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EK:n suhdannebarometri 

• EK:n suhdannebarometrin mukaan heikko suhdanne 

maassamme jatkuu ja odotukset elpymisestä ovat 

vähäisiä. 

 

• Keski-Suomessa yleiset suhdannenäkymät seuraavan 

puolen vuoden aikana ovat kuitenkin sekä teollisuuden ja 

rakentamisen että palveluiden osalta selvästi 

kirkastumassa.  

 

• Keski-Suomen suhdanneodotukset ovat myös koko 

maan keskiarvoa myönteisemmät. 
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Heikkoja signaaleja parempaan 

• Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni 
ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa 
koko maata ripeämpää.  

• Rakentaminen ja kauppa kehittyvät 
koko maata paremmin.  

• Teollisuus elpyy Jyväskylän seudulla.  
• Matkailussa liikevaihto kääntynyt 

kasvuun.  
• Työllisyystilanne on edelleen erittäin 

heikko.  
 Tarkasteluajanjakso –Q3/2015 



Hallituksen työllisyyspaketti  

• Hallitus sopi 5.4.2016 vuosien 2017−2020 julkisen talouden 
suunnitelmasta ja kärkihankkeiden päivityksestä.  

 

• Tavoitteena on 72 prosentin työllisyysaste, 110 000 uutta työpaikkaa 
ja velkaantumisen pysäyttäminen tällä hallituskaudella.  

• Kilpailukykysopimus tuo tullessaan arviolta 35 000–45 000 
työpaikkaa. Hallituksen työllisyyden ja kilpailukyvyn kärkihankkeen 
toimenpiteet ja niiden päivitykset tuovat lisävauhtia tavoitteisiin 
pääsemiseksi.  

 

• ”Työllisyyspaketti tukee kasvua ja hallituksen työllisyystavoitteiden 
saavuttamista. Kehysriihessä päätetyt uudet toimet helpottavat 
työvoiman saatavuutta, alentavat työttömyyttä ja lisäävät työttömän 
kannustimia työllistyä. Hallitus muun muassa tekee työnteosta 
entistä kannattavampaa, purkaa kannustinloukkuja ja laajentaa 
työttömyysetuuksien käyttöä”, toteaa oikeus- ja työministeri Jari 
Lindström.  
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Kannustinloukkujen purkaminen ja 

työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen 

laajentaminen 

• Positiiviset kannustimet (porkkanat):  

– Työttömyysturvaan tehtävät tarkennukset kannustavat 

työnhakuun 

– Työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää 

työllistymisen edistämiseen  

• starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen.  

– Lisäksi työttömyysturvaan esitetään muutoksia, joiden 

tavoitteena on kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen. 

• Peruspäivärahan eli n. 700 euron suuruista starttirahaa 

voitaisiin myöntää enintään vuodeksi.  

• Työpaikalla toteutettavien työmarkkinavalmiuksia 

parantavien ei-työsuhteisten palvelujen lisääminen 

(työnäytepalvelu) 

 



Työttömyysetuuden 

vastikkeellisuuden lisääminen (keppi) 

• Työttömyysturvaoikeuden menettämisen uhalla pyritään 
ohjaamaan työssä olevia pysymään työssä ja työttömiä 
hakemaan tarjottua työtä ja osallistumaan 
työllistymismahdollisuuksia parantaviin palveluihin. 

  

• Itse aiheutettu työttömyys (työstä kieltäytyminen tai irtisanoutuminen) -
> 90 pv:n korvaukseton määräaika nykyisen 60 pv:n sijaan 

• Velvollisuus osallistua työvoimaviranomaisen järjestämään palveluun, 
vaikkei siitä olisi työllistymissuunnitelmassa erikseen sovittu 
– Työttömien tulisi osallistua pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin 

palveluihin. 

• Velvollisuus ottaa vastaan heti työttömyyden alkaessa muutakin kuin 
oman alan työtä, jos sitä ei ole tarjolla (ammattisuojan poistaminen) 

• Alueellisen liikkuvuuden vahvistaminen: velvollisuus ottaa vastaan 
työtä,  jos työaika max 3 h/pv (kokopäivätyö) tai 2 h (osa-aikatyö) 



Olennaisimmat vaikutukset 

työllisyyspalveluihin  

 Palkkatukijärjestelmän muutokset sisältää sekä uhkia että 

mahdollisuuksia: Passiivituesta aktiivitukeen 

 

 Työttömyysetuuksia voidaan käyttää  palkkatuen rahoittamiseen -> 

mahdollisesti kompensoi työllisyysmäärärahan vähennyksiä 

 

 Työnäytepalvelu – tarkempi määrittely vielä kesken, mutta voi tuoda 

uuden työkalun työllisyyspalvelujen asiakkaille 

 

 Työllisyysmäärärahat vähenevät ja kolmannen sektorin volyymi 

pienenee 

 

 Jyväskylä-lisän kriteerit arvioita uudelleen em. uudistusten valossa 

 


