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Kooste Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon toimintaohjel-
man 2016 – 2020 linjauksista

1. Tämä työllisyydenhoidon toimintaohjelma toteuttaa omalta osaltaan kaupunki-
strategian 2024 strategiakärkiä kasvavaa elinvoimaa, aktiivista yhteistyötä
Tampereen kaupunkiseudulla ja kehittyvää kaupunkiorganisaatiota. Tarkempi
esittely näistä on ohjelman kohdassa 2.1.

2. Ohjelmassa on huomioitu kuntien työllisyydenhoidon kasvava lakisääteisyys ja
niiden vaikutukset valtion ja kuntien työllisyydenhoidon toimintaympäristöön
suhteessa työttömyyteen. Tarkempi esittely näistä on ohjelman kohdissa 1.1 -
1.5.

3. Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon palvelut painottuvat yli 300 päivää
työmarkkinatukea saaneisiin työttömiin sekä työttömiin nuoriin. Työttömien
aktivoinnin toteuttajana on työllisyyspalveluiden työ- ja toimintakeskus yh-
teistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Tärkeimpänä palvelumuotona
on lakisääteinen kuntouttava työtoiminta. Näistä muodostuu kaupungin työlli-
syydenhoidon ns. lähipalvelut.

4. Ohjelmassa vakinaistetaan edellisellä ohjelmakaudella aloitetun kuntouttavan
työtoiminnan kehittämisprojektin uudet palvelut ja niiden 4 kuntoutusohjaa-
jan tointa sekä tilojen vuokrasopimus. Näin kaupungin työttömien aktivointia
voidaan lisätä vuoden 2015 tasosta ilman taloudellisia vaikutuksia vuoden
2015 talousarvioon nähden. Palkkatuetun työn määrärahoilla työllistetään la-
kisääteisiä velvoitetyöllistettäviä, työnohjaajien ja työntekijöitä työ- ja toi-
mintakeskukseen vuoden 2015 tavoin. Tarkempi esittely näistä on ohjelman
painopistekohdissa 2.2 - 2.4.

5. Ohjelmassa varaudutaan toiminnallisesti ja taloudellisesti yhteiskunnan ja yh-
teistyökumppaneiden muutoksiin mm. uuden hallitusohjelman myötä tuleviin
työllisyydenhoidon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelyihin. Näiden to-
teutus järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa.
Niiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta tarkoi-
tuksena on varmistaa lähipalveluissa olevien työttömien jatkosijoittuminen
koulutukseen ja työmarkkinoille. Lähtökohtana on, että näillä aikaan saadut
työttömyyttä vähentävät tulokset kasvattavat myös Ylöjärven elinvoimaasuut-
ta ja vähentävät muita kaupungin menoja. Tarkempi esittely näistä on ohjel-
man painopistekohtien 2.2 - 2.3 loppupuolella.

6. Lisäksi ohjelmassa varaudutaan toiminnallisesti ja taloudellisesti nostamaan
Ylöjärven työpaikkaomavaraisuutta Ylöjärven yrityspalvelu Oy:n ja kaupungin
työllisyyspalveluiden sekä kaavoituksen yhteistyötä tiivistämällä. Tarkempi
esittely näistä on ohjelman painopistekohdassa 2.4.
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1 Lähtökohdat Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon toimintaohjel-
malle 2016 - 2020

1.1 Edellinen ohjelmakausi

Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoito on pitkään perustunut talousar-
viokautta pidemmälle tähtäävistä työllisyydenhoidon strategioista ja
ohjelmista. Näin on saavutettu pitkäjänteistä työttömyyden ongelmiin
vaikuttavaa ja todellisiin tuloksiin perustuvaa työllisyydenhoidon toi-
mintaa. Tässä toiminnassa Ylöjärvi on ollut valtakunnan edelläkävijä-
nä, mitä on arvostettu ja monistettu monin paikoin. Edellinen ohjel-
makausi oli 2012 – 2016. Yhteiskunnan muutokset ovat johtaneet sii-
hen, että toimintaohjelman päivitystä pitää aikaistaa.

Vuonna 2008 alkaneesta talouden taantumasta asti on työttömien
määrä kasvanut koko valtakunnassa. Ylöjärvellä on huolestuttavaa eri-
tyisesti ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien osuus. Työttömyyden uu-
della kuntavastuulla ja samaan aikaan kasvavalla eläkeläisten määrällä
on huomattava vaikutus kuntien huoltosuhteelle, mikä heijastuu niin
kuntien menoihin kuin tuloihin entistä suuremmalla merkityksellä.

1.2 Työllisyyspalveluiden muutokset

Edellisen ohjelman suurin painopiste oli perustaa kaupungin oma ke-
hittämisprojekti työllisyyspalveluihin siirtämällä asiakasvolyymin pai-
nopistettä tuetusta palkkatyöstä (työllistäminen) kuntouttavaan työ-
toimintaan. Kohderyhmänä olivat erityisesti kuntavastuun piiriin tule-
vat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret. Näihin lisätoimintoihin perustettiin
kaupungin omarahoitteinen projekti vuoden 2015 loppuun. Taloudelli-
sesti projekti hoidettiin ilman lisäkustannuksia siirtämällä ko. vuoden
tuetun palkkatyön talousarvion määrärahoista n. 150 000 euroa kun-
touttavan työtoiminnan kehittämisprojektiin. Määrärahalla palkattiin 4
kuntouttavan työtoiminaan ohjaaja ja vuokrattiin työ- ja toimintakes-
kuksen naapurista yksityiseltä lisätilaa vuoden 2015 loppuun. Samalla
tuetun palkkatyön työllistettyjen määrää vähennettiin 6:llä per päivä.

Toiminnallisesti kuntouttavan työtoiminnan asiakastyön prosesseja ke-
hitettiin vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita. Projektin työ-
niminä käytettiin pitkäaikaistyöttömille Reimari ja nuorille starttipaja
sekä kaikille asiakkaille eteenpäin vievä jatkopolutusmalli. Näin asia-
kasmäärä saatiin yli kaksinkertaistettua aiemmasta käytännöstä, ollen
nyt 170 päivässä. Tuetulla palkkatyöllä vastaavaan työttömien asia-
kasmäärään päästäisiin 1,3 milj. eurolla netto.  Huomioitavaa on, että
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat saavat valtion korvausta ko.
ajalta ja tuetun palkkatyön työllistetyt ovat työehtosopimusten mu-
kaisissa määräaikaisissa työsuhteissa kaupunkiin. Lisäksi kuntouttavas-
ta työtoiminnasta haetaan valtion korvausta sosiaalitoimelle 10,09 €
päivä per asiakas. Näin on saatu kaupungille yli 250 000 € valtion kor-
vausta/vuosi.
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Kun toiminta laajeni, nousi erityisen tärkeäksi asiakkaiden eteenpäin
saattaminen eli jatkopolutus. Tässä on saavutettu hyviä tuloksia. Asi-
akkaista lähes 50 % saavutti palveluihin annetut tavoitteensa. Lisäksi
nimettömänä ja lähes 100 % vastausprosentilla toteutettu asiakastyy-
tyväisyyskysely on antanut peräkkäisinä vuosina yli 8 arvosanan 4 – 10
asteikolla. Saaduista tuloksista voidaan todeta, että työllisyydenhoi-
don kannalta kuntouttava työtoiminta on paljon edullisempi ja lopulli-
sia tuloksia aikaansaava kuin tuettu palkkatyö tai työkokeilu.

Työllisyyspalveluiden 2015 talousarviossa tuettuun palkkatyöhön (työl-
listäminen) osoitettu määräraha pieneni 500 000 €:a brutto. Tämä joh-
ti keskitetyn tuetun palkkatyön loppumiseen työllisyyspalveluiden
kautta kaupungin muille osastoille. TE-toimiston 2015 rahoitus ja asia-
kaslinjaukset huomioiden tämä vähennys oli perusteltua, koska TE-
toimisto ei olisi pystynyt sitoutumaan omalta osaltaan aiempaan kau-
pungin käytäntöön.

1.3 Työhallinnon muutokset

Nykyisen Ylöjärven työllisyydenhoidon toimintaohjelman aikana valtio
on aloittanut ison uudistusprosessin omassa organisaatiossaan, mikä
edelleen jatkuu. Tähän liittyy yhden hallinnollisen Pirkanmaan TE-
toimiston perustaminen, ja sen linjaukset sähköiseen asiakaspalveluun
siirtymisestä sekä eri palveluihin pääsyn ehdoista ja käytettävistä ra-
hoista. Samalla työmarkkinatukiharjoittelu lopetettiin ja tuettuun
palkkatyöhön ja työkokeiluun pääsyn ehtoja kiristettiin. Taustalla on
valtion taloustilanne ja siitä aiheutuvat säästöohjelmat. Tämän takia
kuntien taloudellinen ja toiminnallinen vastuu on kasvanut, mutta sa-
malla työttömän asiakkaan statukseen kuuluvaa ns. portinvartija-
oikeutta ei ole siirretty kunnille. Tämä näkyy mm. työttömän palkka-
tukiehtojen kiristämisenä. Samalla lakisääteisten velvoitetyöllistettä-
vien suuri kasvu vie liikkumavaran kaikelta muulta kunnalliselta työl-
listämiseltä. Siksi kuntouttavasta työtoiminnasta on tullut kuntien tär-
kein työllisyydenhoidon aktivointipalvelu.

Tämä kehitys on tehnyt kaupungin ja Pirkanmaan TE-toimiston yhteis-
työstä hyvin haastavaa ja strategisesti ennakoimatonta. Pirkanmaan
TE-toimisto ei enää sitoudu yksittäisten kuntien kanssa tehtäviin oh-
jelmiin työllisyydenhoidon järjestämisestä eikä työllisyystyöryhmien
työskentelyyn. Seuraava hallitusohjelma voi muuttaa nykyisiä valtion
linjauksia.

1.4 Sosiaali- ja terveystoimen muutokset

Työttömien terveystarkastuksista on tullut kunnille lakisääteisesti jär-
jestettävä palvelu, samoin kuntouttavasta työtoiminnasta, sosiaalises-
ta kuntoutuksesta ja TYP:sta. Sopimusperusteisesti työllisyyspalvelut
on järjestänyt näistä kuntouttavaa työtoimintaa, osin sosiaalista kun-
toutusta ja TYP:a kaupungin työllisyydenhoidollisia tavoitteita toteut-
taen.



3

Nykyisellä työllisyydenhoidon asiakasvolyymillä on mahdollistettu se,
että taloudelliset vaikutukset kaupungille ovat olleet positiivisia, kun
Ylöjärven kaupungin työmarkkinatuen maksuosuudesta (”sakkomaksu”)
vähennetään kuntouttavan työtoiminnan valtion korvaus ja toimeentu-
lotuen lisävaltionosuus. Vuoden 2015 alustatyömarkkinatuen saajien
ryhmää, joista kuntaosuus maksetaan, laajeni 300 päiväisiin ja yli 1000
päiväisten kuntien maksuosuutta nousi 70 prosenttiin. Arvio on, että
nykyisellä työllisyydenhoidon volyymillä aiempaa hyvää tulosta ei voi-
da saavuttaa.

1.5 Ylöjärven kaupunkistrategian muutokset

Uuden kaupunkistrategian strategiakärjellä kasvavassa elinvoimassa on
työllisyyspolitiikalla merkittävä sija, jota myös tämä ohjelma toteut-
taa. Tämän ohjelman konkreettisissa toteutustavoissa huomioidaan
myös strategiakärjet aktiivinen yhteistyö ja kehittyvä kaupunkiorgani-
saatio.

Kuntien omilla työllisyydenhoidon palveluilla on entistä suurempi mer-
kitys elinvoiman luojana ja sitä kautta vaikutukset heijastuvat kilpai-
lukykyyn ja itsenäisyyteen. Uudet työpaikat tuovat verotuloja ja nii-
den syntymiseksi täytyy tehdä entistä kiinteämpää yhteistyötä elinkei-
nopolitiikan toteutuksen kanssa. Tulevaisuudessa työvoiman ja työn
saanti sekä turvallisuus nousevat tärkeiksi kilpailutekijöiksi yritysten
ja työntekijöin sijoittumisessa kuntiin.

Laiminlyöty työllisyydenhoito aiheuttaa kuluja sosiaali- ja terveystoi-
men palveluihin. Aiemmasta poiketen kunnat ovat velvoitettu maksa-
maan työttömyydestä passiivitukea työmarkkinatuen maksuosuuksissa.
Arvio 2015 on n. 2 milj. €. Jos työllisyydenhoidon aktivointia ei järjes-
tetä ajoissa ja riittävästi, johtaa se nykymuodolla uuden satojen työt-
tömien pysyvän huoltosuhteen muodostumiseen kunnille. Työttömien
aktivoinnin laiminlyönnillä voi olla vaikutukset yhteiskuntarauhan huo-
nonemiseen.

1.6 Ylöjärven kaupungin työllisyysseminaari

Uuden toimintaohjelman suunnittelun tueksi järjestettiin Ylöjärven
kaupungin työllisyysseminaari työ- ja toimintakeskuksessa 24.3.2015.
Seminaariin osallistui kaupunginhallituksen ja kaupungin johtoryhmän
jäseniä sekä yhteistyökumppaneiden edustajat. Seminaarissa eri yh-
teistyökumppanit esittelivät nykyisiä toimintamallejaan ja tulevaisuu-
dessa huomioitavia asioita. Asiakokonaisuuksista ja niiden muutoksista
käytiin linjaavaa keskustelua. Seminaarissa käsitelty aineisto ja niistä
käyty keskustelu on tämän toimintaohjelman liitteenä.

Suomen työllisyydenhoitojärjestelmä on nykyisellään hyvin monimut-
kainen lakeihin perustuva ja eri toimijoista koostuva järjestelmä. Siksi
täytyy ymmärtää tämä kokonaisuus, ja mikä siinä on kunnan rooli, ja
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mihin asioihin siinä kunta voi itse vaikuttaa. Tässä ohjelmassa on
huomioitu se tieto ja ehdotukset, mitä seminaarissa tuli esille.

2 Ylöjärven työllisyydenhoidon toimintaohjelman 2016 – 2020 strategi-
set tavoitteet ja painopisteet niiden toteuttamiseksi

2.1 Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon strategiset tavoitteet

Ylöjärven kaupunki jatkaa aktiivisena työllisyydenhoidon toimijana
osana Tampereen kaupunkiseutua. Tämä tarkoittaa jäljempänä olevien
painopisteiden toteuttamista, mutta samalla seurataan yhteiskunnassa
ja yhteistyökumppaneilla tapahtuvia muutoksia, ja varaudutaan teke-
mään niistä johtuvia muutoksia omaan työllisyydenhoitoon. Kaiken tä-
män toiminnan johtoajatuksena on taloudellisuus ja asiakaslähtöisyys
sekä niiden yhteistuloksena saatava tuloksellisuus.

Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon palvelut painottuvat 300 päi-
vää työmarkkinatukea saaneisiin työttömiin sekä työttömiin nuoriin.
Palvelut perustuvat eri toimijoiden välisiin sopimuksiin yli hallintorajo-
jen ja niiden kokonaisseurantaan. Näistä asioista on koottu toimintaan
perustuva painopistekokonaisuus. Strategisen tavoitteen saavuttaminen
edellyttää, että painopistekokonaisuuksia voidaan toteuttaa talousar-
viokautta pidempään.

2.2 Kaupungin työllisyys- ja turvallisuuspalveluita koskevat toiminnan painopisteet

Jatketaan edellisellä ohjelmakaudella aloitettua työllisyyspalveluiden
asiakaspainopisteen siirtämistä tuetusta palkkatyöstä kuntouttavaan
työtoimintaan. Tuetussa palkkatyössä keskitytään lakisääteisten velvoi-
tetyöllistettyjen ja työnsuunnittelijoiden paikkojen täyttämiseen.
Nuorten työttömien palveluiden painopisteet ovat etsivässä nuoriso-
työssä ja starttipajassa. Työ- ja toimintakeskus muodostaa kaupungin
työttömille tarjottavat työllisyydenhoidon lähipalvelut.

Vakinaistetaan edellisillä ohjelmakaudella kehitysprojektina aloitettu
kuntouttavan työtoiminnan uudet palvelut ja niiden 4 kuntoutusohjaa-
jan tointa sekä tilojen vuokrasopimus Hallin Hammas Oy:n kanssa osa-
na vuoden 2016 talousarvion laadintaa. Tämän avulla työllisyyspalve-
luiden kokonaisasiakasmäärää kasvatetaan yli 500:n vuodessa. Tämä ei
aiheuta lisäkustannuksia vuoden 2015 talousarvioon nähden, koska ra-
hat on jo tuetussa palkkatyön rahoissa, josta on kerrottu työllisyyspal-
veluiden muutoksia 1.2. koskevassa kohdassa.

Jatketaan kuntouttavan työtoiminnan Sininauhan kanssa 2015 aloitet-
tua yhteistyösopimusta. Toiminta kilpailutetaan ostopalvelusopimukse-
na nykyisestä toiminnasta saadun kokemuksen avulla n. 30 asiakaspaik-
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ka käsittäväksi. Tämä ei aiheuta lisäkustannuksia vuoden 2015 talous-
arvioon nähden.

Varaudutaan nykyisen työllisyys- ja turvallisuuspalveluiden työntekijöi-
den toimenkuvien, koulutuksen ja hallintosäännön kehittämiseen pal-
velujen ja asiakasmäärien kasvun turvaamiseksi. Yksikön talousarviora-
kennetta muutetaan paremmin vastaamaan edellä mainittuja muutok-
sia.

Tehdään Ylöjärven seurakunnan kanssa työllisyydenhoitoa tukeva ke-
hittämiskumppanuussopimus. Sopimuksen tarkoitus on koordinoida
työllisyydenhoidon asiakasyhteistyötä kaupungin ja seurakunnan välillä
tätä toimintaohjelmaa toteuttavaksi.

Varaudutaan uuden lain mukaisiin TYP-neuvotteluihin, missä huomioi-
daan tämän toimintaohjelman palvelukokonaisuus ja TYP:n merkittävä
rooli siinä. Neuvottelujen tuloksena hyväksytään erikseen TYP-
toiminnan järjestämisessä koskeva sopimus seudullisesti.

Varaudutaan toiminnallisesti ja taloudellisesti työllisyyspalveluiden ja
Ylöjärven yrityspalvelu Oy:n yhteistyöhön yrityksille tarjottavien palve-
lujen kehittämisessä. Työllisyyspalvelujen rooli on omalla vastuulla
olevien työttömien rekrytoinnin ja alihankintatöiden kehittäminen.

Seurataan työllisyydenhoidon seutuyhteistyön selvityksen tuloksia ja
niistä tehtäviä päätöksiä. Varaudutaan tekemään sen johdosta toimin-
nallisia ja organisaatiollisia muutoksia tämän toimintaohjelman strate-
gisten linjausten mukaisesti. Nämä työllisyydenhoidon palvelut voidaan
järjestää yhteistyössä myös muualla johtoajatus huomioiden, mutta
niihin ei ole vielä voitu varautua toiminnallisesti tai taloudellisesti.

2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat toiminnan painopisteet

Jatketaan työttömien terveystarkastusten ja heidän eläkeselvittelyjen
sekä kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmien tekemistä tä-
män ohjelman tavoitteita tukien. Aktivointisuunnitelmien tekemistä
nopeutetaan ja yksinkertaistetaan, jotta asiakasmäärätavoitteet saa-
daan toteutumaan. Toimitaan yhteistyössä työllisyys- ja turvallisuus-
palveluiden, TE-toimiston ja TYP:n kanssa laissa määrätyissä rooleissa.
Yhteistyön toimintamuodot ja tavoitteet sekä talousarvion rahat ja nii-
den paikka määritellään vuosittain tehtävällä sisäisellä sopimuksella
työllisyys- ja turvallisuuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen
välillä.

Selvitetään TYP:n sosiaalityöntekijän asemoituminen organisaatiossa
osana seudullisia TYP-neuvotteluita.

Varaudutaan mahdollisen sote-lain muutoksiin paikallisesti ja seudulli-
sesti ja niiden vaikutuksista työllisyydenhoidon yhteistyöhön.
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2.4 Ylöjärven yrityspalveluita koskevat painopisteet

Varaudutaan toiminnallisesti ja taloudellisesti työllisyyspalveluiden ja
Ylöjärven yrityspalvelu Oy:n yhteistyöhön yrityksille tarjottavien palve-
lujen kehittämisessä. Yrityspalveluiden rooli tässä ohjelmassa on tukea
omilla toiminnoillaan yritysten parempaa työllisyyskehitystä.
Kaavoitusprosessissa Ylöjärven yrityspalvelu 0y:n tehtävänä on varmis-
taa, että työllistävien yritysten tarpeet tulee huomioiduksi tonttitar-
jonnassa, ja edesauttaa näiden sijoittumista Ylöjärvelle.

3 Liitteet (työllisyysseminaarin aineisto)

3.1 Ohjelma

3.2 Pirkanmaan TE-toimiston palvelut (Paulaniemi)

3.3 Kuntien työllisyydenhoidon seutuyhteistyö jatkossa (Itänen)

3.4 Ylöjärven kaupungin työttömien terveystarkastusprojekti (Santalahti)

3.5 Sosiaalihuollon muuttuva lainsäädäntö (Tiihala)

3.6 Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon toimintaohjelman 2012 – 2016 toteuma
(Mansikkamäki)

3.7 Ylöjärven kaupungin kuntouttavan työtoiminnan esittely (Lyttinen / Mansikkamäki)

3.8 Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon toimintaohjelman 2016 – 2020 ehdotukset
(Mansikkamäki)
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