Savonlinnan
kuntakokeilussa
panostetaan
henkilökohtaiseen
palveluun
Uusi työllisyyden kuntakokeilu
1.3.2021–30.6.2023

Savonlinnan kaupungin työllisyyden
kuntakokeilu
Savonlinnan kaupungin uusi työllisyyden kuntakokeilu on
osa hallitusohjelman mukaista kuntien roolin vahvistamista työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Työllisyyden kuntakokeilun kesto on 1.3.2021–30.6.2023. Työ- ja elinkeinopalveluista siirtyy kaupungille yli 1700 asiakasta.
Valtakunnallisesti työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu
yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Ketkä kuuluvat kokeilun asiakkaisiin?
Kokeiluun siirretään TE-palveluista kaikki Kelan työmarkkinaetuutta saavat asiakkaat sekä kaikki alle 30-vuotiaat nuoret sekä maahanmuuttajat.

Mitä palveluita kuntakokeilussa on tarjolla?
Kuntakokeilun palveluihin kuuluvat tutut työllistämistä edistävät palvelut kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus,
työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Kuntakokeilut
tarjoavat myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Lisäksi
kuntakokeiluilla on mahdollisuus järjestää asiakkailleen kokeilukohtaisia
työllisyyspalveluita.

KUNTAKOKEILUN TAVOITTEET
• kaupungin elinvoimaisuuden edistäminen ja työllisyysasteen nosto
•
•
•

tukemalla yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä osaavan työvoiman
löytymiseen, työurien ja työelämän muutokset huomioiden

osaavan työvoiman saannin varmistaminen osaamispalveluja
integroimalla
työllisyyden toimijoiden ekosysteemin luominen työllistävien tahojen
voimavaroja yhdistämällä ja tehokkaalla käytöllä sekä keskinäisen
luottamuksen vahvistaminen, julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden
vaikuttavuuden parantaminen
voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen sekä toimintatapojen
uudistaminen työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut
yhteensovittamalla

KUNTAKOKEILUN YHTEYSTIEDOT:
Kun yhteydenottopyyntö jätetään Oma asiointi -palvelussa
(www.te-palvelut.fi), kokeilualueen omavalmentaja
ottaa asiakkaaseen yhteyttä viiden (5) arkipäivän sisällä.
Kuntakokeilun yhteisen asiointipisteen postiosoite ja aukioloaika:
Olavinkatu 27 F, arkisin klo 9–15
Kokeilualueen kuntakokeilun vaihteen numero ja palveluajat:
044 417 4233, arkisin klo 9–15

Tehdäänkö kuntakokeilussa työllistymissuunnitelma?

Monikielinen neuvonta vieraskielisille asiakkaille: Olavinkatu 40

Työllistymissuunnitelma tai sitä korvaavaa suunnitelma laaditaan myös
kuntakokeilussa. Verkkopalvelussa ja TE-toimistossa laaditut suunnitelmat ovat edelleen velvoittavia kuntakokeiluun siirtymisen jälkeen,
kunnes suunnitelma päivitetään kuntakokeilussa.

Nuorten palvelut: Nuorten Ohjaamo, Sääminkitalo, Sääminginkatu 6

Vastaako palveluista kuntakokeilu vai TE-toimisto?
Kuntakokeilu vastaa kuntakokeiluun kuuluvien asiakkaiden palveluista
TE-toimiston sijasta. Poikkeuksena ovat TE-toimiston vastuulle jäävät
työvoimakoulutusten haastattelut ja valinnat sekä eräät työttömyysturvaan liittyvät tehtävät. Kokeilussa käytössä ovat te-palvelut.fi -sivulta
löytyvä Oma asiointi -palvelu ja valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut,
jotka palvelevat myös TE-toimiston asiakkaita.

Lisätietoja löytyy:
https://www.savonlinna.fi/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu
te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu.
Mm. yhteydenottopyynnöt, ilmoitukset muutoksista ja työnhakijaksi
ilmoittautuminen.
kela.fi/tyottomat
Tietoa työttömyysturvan hakemisesta ja maksamisesta Kelan asiakkaille.
tyj.fi Tietoa työttömyysturvan hakemisesta ja maksamisesta työttömyyskassojen asiakkaille.

Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut antavat
yleistä neuvontaa ma–pe klo 9.00–16.15
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu:
suomeksi...................................0295 025 500
på svenska ..............................0295 025 510
in English..................................0295 020 713
на русском языке.................0295 020 715

Työttömyysturvaneuvonta.....0295 020 701
Koulutusneuvonta.....................0295 020 702
Uraohjaus (uraohjauksen psykologi)
0295 020 720, ma–to klo 12–16

kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnalliset sivut.

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN
VAI TE-TOIMISTON ASIAKAS?
ONKO ASIAKAS:
Työtön työnhakija?

Työllistettynä?

Lomautettu?

Työllistymistä edistävässä
palvelussa?

KYLLÄ
Kuuluuko kotikunta
työllisyyden
kuntakokeiluun?

EI

EI

TE-TOIMISTON
ASIAKAS

KYLLÄ
Työtön, jolla ei ole
oikeutta
ansiopäivärahaan?
TAI
Alle 30-vuotias?
TAI
Maahanmuuttaja tai
vieraskielinen?

KYLLÄ

KUNTAKOKEILUN
ASIAKAS

EI

Siirtyminen
kuntakokeiluun
on automaattista.
Asiakas saa tiedon
kirjeitse tai
Oma asioinnin kautta.

