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YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA
YHTEISPALVELUSTA (TYP) LAPIN KUNTIEN ALUEELLA VUONNA 2022-2024

1. Sopimuksen tarkoitus
Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen
sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää
työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia
työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja.
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja
elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua
tarvitsevien työttömien palvelutarpeen, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien kanssa
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Asiakkaat saavat tarvitsemansa työja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen
yhteensovittamisen tarve huomioivalla tavalla.
Lapin työllistämistä edistävä monialainen yhteistoimintamalli on sovittu ajalle 20222024 siten, että Lapissa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa hallinnoi Lapin liitto.
Mikäli toimikauden aikana tulee monialaisen yhteispalvelun järjestämiseen vaikuttavia
lainsäädännöllisiä muutoksia, toimitaan niiden edellyttämällä tavalla.
Yhteistyösopimus Lapin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
on laadittu ajalle 2022-2024.

Sopijapuolet
Lapin alueen kunnat
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto)
Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela)
Yhteyshenkilöinä sopimukseen liittyvissä asioissa ovat johtoryhmän jäsenet.

2. Toimialue
TYP:n toiminta -alueeseen kuuluvat Lapin alueen kunnat:
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi,
Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio,
Utsjoki ja Ylitornio.
Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat Lapin kunnista Rovaniemi, Kemijärvi, Tornio ja
Sodankylä, jota on kuvattu liitteessä 4.
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3. Toimipisteet (asetus 3§ 1 ja 2 kohta)
Lapin alueen monialainen yhteispalvelu toteutetaan kaikissa Lapin kunnissa.
Asiakkaalle tarjotaan henkilökohtainen asiointi kasvokkain kunnan, Te-toimiston ja
Kelan monilaisena yhteispalveluna. TYP palvelua toteutetaan verkostomaisesti
sähköisiä palveluja hyödyntäen. Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua
järjestetään liitteen 1 mukaisesti.

4. Henkilöstö (asetus 3§ 3 kohta)
Sopijapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä liitteen 2 mukaisesti.

5. TYP- toimintamallilla tarjottavat palvelut
Sopijapuolet tarjoavat TYP- toimintamallissa palveluja liitteen 3 mukaisesti.
Osapuolet sitoutuvat kehittämään uutta toimintamallia, uusia toiminnan tapoja ja
palveluja asiakaskohderyhmälle.

6. Johtoryhmä ja johtaja (TYP- laki 7 § ja TYP- asetus 2§ ja 3 §.)
Lapin TYP toimintaa johtaa TYP- lain ja -asetuksen mukainen johtoryhmä. Lapin TEtoimisto on xx.xx.2021 asettanut työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle
johtoryhmän. Johtoryhmän asettamispäätös on tämän sopimuksen liitteenä.
Johtoryhmän kokoonpanoa päivitetään organisaatioiden henkilöstömuutosten
mukaisesti.
TYP toimintamallissa mukana olevat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun
järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön johtoryhmän toimikaudeksi.
Lapin Liiton hallitus päättää henkilövalinnoista johtoryhmän hyväksymän esityksen
pohjalta. Lapissa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa hallinnoi Lapin liitto.

Johtoryhmä laatii itselleen erillisen työjärjestyksen toimikaudekseen.

7. Toiminnan kustannukset
Jokainen toimija vastaa omista kustannuksistaan.
Johtavan asiantuntijan kustannuksista vastaa Lapin Liitto. Kustannukset laskutetaan
kunnilta olemassa olevan Lapin liiton perussopimuksen mukaisina kuntien
maksuosuuksina.
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8. Henkilörekisteri
Keha-keskus on työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu lain 9 §:n mukaisen
monialaisen
yhteispalvelun
TYPPI-asiakasrekisterin
rekisterinpitäjä.
TYPPIasiakasrekisteri on TE-toimiston URA- asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin
osarekisteri (monialaisen yhteispalvelun osarekisteri). Lapin työllistämistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun asiakastiedot ovat TYPPI-asiakasrekisterissä: Lapin
monialainen yhteispalvelu ja Lapin kuntakokeilussa Rovaniemen seudun TKK TYP
rekisterissä. Keha keskus siirtää arkistoon asiakkaan tiedot neljän vuoden kuluttua TYP
asiakkuuden päättymisestä.

9. Asiakirjat
TYP-toiminnassa syntyvät yhteiset paperiasiakirjat arkistoidaan Lapin liiton Dynasty –
asianhallintajärjestelmä ja TYP-toiminnassa noudatetaan Lapin liiton
arkistonmuodostussuunnitelmaa (AMS). Yhteyshenkilönä Lapin liitto,
asianhallintasihteeri Pirjo Vaara.
Lapin liitto noudattaa toiminnassaan 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n tietosuojaasetusta (GDPR, General Data Protection Regulation). Tietosuoja-asetusta
sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, kun käsiteltävät henkilötiedot muodostavat
rekisterin osan. Tietosuoja-asetuksen mukaiset tieto- ja tarkastuspyynnöt tulee
toimittaa osoitteeseen info@lapinliitto.fi.
Kullakin organisaatiolla on oma arkistointisääntö ja ohjeistus, joka koskee omassa
toiminnassa syntyvien rekisterien ja dokumenttien arkistointia.

10. Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2022, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen. Sopimus on voimassa 31.12.2024 saakka, ellei toimikauden aikana tule
lainsääsäädännöllisiä muutoksi, jotka vaikuttavat työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun järjestämiseen ja toteuttamiseen.
Sopijapuolet sitoutuvat aloittamaan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut vähintään 6
kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
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Allekirjoitukset ja päiväys
Tätä sopimusta on tehty (sopijapuolten määrä) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

-------------------------------------------------------------Paikka ja aika
xxxxxxxx kunta / kuntayhtymä
Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema, nimenselvennys

----------------------------------------------------------Paikka ja aika
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys

-------------------------------------------

---------------------------------------

Paikka ja aika

Kansaneläkelaitos
Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys
-------------------------------------------

---------------------------------------
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LIITE 1
YHTEISET
TOIMIPISTEET
JA
MUUALLA
TOIMIPISTEISSÄTARJOTTAVA YHTEISPALVELU

Toimipiste

KUIN

YHTEISISSÄ

Osoite

Aukioloajat

Sosiaalipalvelukeskus, Aikuisten ja
työikäisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki,
Rovakatu 1,
96100 Rovaniemi

Ma-to 9.00-15.30
Pe 9.00-15.00

Kemi
Kemin kaupungin Työllisyyspalvelut
Valtakatu 26, 9400 Kemi

Valtakatu 26, 9400 Kemi

arkisin klo 9.00-16.00

Tornio

Keskikatu 69, 95400 Tornio

arkisin klo 9.00-15.00

Enontekiö
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma Enontekiö
kunnanvirastolla etäyhteyksiä
hyödyntäen.

Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ

arkisin klo 8.00-15.00

Inari
Asiakkaalle laaditaan monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma joko
Lapin Te-toimiston tai Inarin kunnan
toimipisteessä tarvittaessa
etäyhteyksiä hyödyntäen.
Muilta osin TYP-toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Piiskuntie 2, 99800 IVALO

arkisin klo 9.00 - 15.00

Kemijärvi
Työllisyysyksikkö sijaitsee
hyvinvointikeskus Lapponian tiloissa
muodostaen oman kuntoutusyksikön.
Työttömän palveluohjausmalli sisältää

Sairaalakatu 9. 98100 Kemijärvi

Arkisin klo 8.00 -16.00

Rovaniemi
Asiakkaalle laaditaan monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma. Suunnitelma
voi sisältää julkisia työvoimapalveluja,
sosiaali- ja terveyspalveluja sekä
kuntoutuspalveluja. Palvelut
sovitetaan yhdeksi
palvelukokonaisuudeksi asiakkaan
tarpeet huomioiden, mikäli asiakkaan
työllistyminen sitä edellyttää.

Muilta osin TYP- toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
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laaja-alaisen terveystarkastuksen,
palvelutarvearvion ja ohjauksen
eläkeselvittelyyn, kuntoutukseen tai
työllistymiseen. TYP-asiakkaalle
tehdään monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma.
Keminmaa
Asiakkaille tehdään palvelutarvearvio
sosiaalitoimistossa ja TYPtoimintamallin mukaiset kunnan
palvelut järjestetään asiakaspalvelun
kannalta tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Rantatie 21, 94400 Keminmaa

arkisin 8.00-15.45

Valtatie 15, 99100 Kittilä

virka-aikana:
8:00 – 16:00

Keminmaan kunnan Työllisyysyksikkö
toimii kunnan työllisyydenhoidon
asiakaspalveluyksikkönä
työnhakijoille, työnantajille ja
sidosryhmille.
Työllisyyspalveluihin kuuluu
kunnan työllistäminen (velvoitetyöllistäminen, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt, pitkäaikaistyöttö- mien työllistäminen)

Kittilä
Asiakkaalle laaditaan monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma Lapin TEtoimiston/Kittilän toimipisteessä
etäyhteyksiä hyödyntäen.

lounasaikaan suljettu
11:00 – 11:45

Muilta osin TYP-toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla

Kolari
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma.
Muilta osin TYP-toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla

Muonio
Asiakkaille tehdään palvelutarvearvio
ja TYP-toimintamallin mukaiset
kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Isopalontie 2, 95900 Kolari

virka-aikana:
klo 9.00 – 15.00

Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio

arkisin 8.30–15.30

Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi

arkisin klo 9.00-15.00

Pelkosenniemi
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Asiakkaille tehdään monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma kunnan
Asiointipisteen asiakashuoneessa tai
sosiaalijohtajan työhuoneessa
etäyhteyksiä käyttäen. Muilta osin
TYP- toimintamallin mukaiset kunnan
palvelut järjestetään asiakaspalvelun
kannalta tarkoituksenmukaisella
tavalla.
Pello
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarpeen arvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma.
Muilta osin TYP-toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Posio
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarpeen arvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma.
Muilta osin TYP-toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ranua
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarpeen arvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma.
Muilta osin TYP-toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Salla
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma Sallan
sosiaali- ja terveyskeskuksen
sosiaalitoimistossa etäyhteyksiä
hyödyntäen.

Kunnantie 4, 95700 Pello

arkisin klo 9.00-15.00

Sairaalantie 2B, 97900 Posio

arkisin klo 9.00-15.00

Keskustie 11, 97700 Ranua

1.1.-31.5. ja 1.8.31.12.
ma-to klo 8.00 – 15.30,
pe klo 8.00 – 15.00
kesäaikana 1.6.-31.7.
ma-pe 9.00 – 15.00

Sallan sosiaali- ja terveyskeskus,
Sosiaalipalvelut
Jungintie 3, 98900 Salla

arkisin klo 9-15

Kauppakuja 2 a 1, 98800 Savukoski

ma–pe klo 9.00 –
11.00 ja 12.00-15.00

Muilta osin TYP- toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Savukoski
Normaalisti monialainen
palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelma tehdään TEtoimistossa. Korona rajoitusten
aikana etäyhteyksillä kunnan
Virtupisteessä.
Muilta osin TYP- toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
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asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Simo
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma Simon
kunnanvirastolla etäyhteyksiä
hyödyntäen.

Ratatie 6, 95200 Simo
Sosiaalitoimisto Jenssintie 2, 95200 Simo

arkisin klo 8.0011.30,12.30-15.15

Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Ma-to klo 8.00-16.00
Pe
klo 8.00-14.00

Tervola
Kunnantalon tiloissa hoidetaan
aktivointisuunnitelmat yhdessä
asiakkaan, sosiaalityöntekijän,
yksilövalmentajan ja etäyhteydellä
olevan TE-toimiston virkailijan kanssa.
Tarvittaessa mukana
terveydenhoitaja, psykiatrinen
sairaanhoitaja ja etsivä
nuorisotyöntekijä.

Keskustie 81, 95300 Tervola

arkisin klo 8.30-15.00

Utsjoki
Sosiaalitoimistossa hoidetaan
monialaiset työllistymissuunnitelmat
yhdessä asiakkaan, kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan ja TE-toimiston
virkailijan kanssa etäyhteyksiä
hyödyntäen. Tarvittaessa mukana
psykiatrian sairaanhoitaja,
avopalvelun ohjaaja,
sosiaalityöntekijän ja lääkäri.

Luossa 1 A, 99980 Utsjoki

arkisin klo 9.00-15.00

Ylitornio
Sosiaalitoimistossa hoidetaan
monialaiset työllistymissuunnitelmat
yhdessä asiakkaan ja
sosiaalityöntekijän,
työllisyyskoordinaattorin, ja TEtoimiston virkailijan kanssa.
Tarvittaessa mukana psykiatrian
sairaanhoitaja, lääkäri ja psykologi.

Alkkulanraitti 55, 95601 Ylitornio

arkisin klo 9.00-15.00

Muilta osin TYP- toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Sodankylä
Asiakkaalle tehdään monialainen
palvelutarvearvio ja monialainen
työllistymissuunnitelma
Hyvinvointikeskus Sopukan
Perhekeskuksessa etäyhteyksiä
hyödyntäen.
Muilta osin TYP- toimintamallin
mukaiset kunnan palvelut järjestetään
asiakaspalvelun kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.

9 (24)

LIITE 2
TYP - TOIMINTAMALLIN MUKAISEEN TOIMINTAAN OSOITETTU HENKILÖSTÖ
Toimipisteet

Tehtävänimike

Työpanos
esim. osaaikaisuus

Kunta:

sosiaalityöntekijä
Terveydenhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti

10 %
5%

Te- toimisto:

asiantuntija

5%

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen

Lapissa
yhteensä max 1
htv

sosiaaliohjaaja
sosiaalityöntekijä
terveydenhoitaja
työvalmentaja
psyk.sairaanhoitaja
päihdetyöntekijä
etsivä nuorisotyöntekijä

20 %
15%
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Te- toimisto:

asiantuntija

10 %

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lapissa
yhteensä max 1
htv

2 sosiaaliohjaajaa työllisyyspalveluissa,
palveluohjaaja työ- ja toimintakykyselvityksiin

100%

ENONTEKIÖN TOIMIPISTE

INARIN TOIMIPISTE
Kunta:

KEMIN TOIMIPISTE
Kunta:

n. 30%
Alle 30 v. asiakkaiden palvelut Ohjaamo Kemissä
Te – toimisto:

asiantuntija

2 htv

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunta:

1 työllisyyskoordinaattori
1 sosiaalityöntekijä
1 kuntoutussairaanhoitaja
kuntoutuslääkäri

10 %
40 %
35%
1 pv/kk

Te- toimisto:

asiantuntija

KEMIJÄRVEN TOIMIPISTE

10 (24)
15 %/ josta

kuntakokeiluun
tarpeen
mukainen
työpanos
Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lapissa
yhteensä max 1
htv

KEMINMAAN TOIMIPISTE
Kunta:

sosiaaliohjaaja

50%

Te- toimisto:

asiantuntija

15 %

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunta:

sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, työvalmentaja,
terveydenhoitaja, päihdetyöntekijä,
mielenterveystyöntekijä

keskim.
15 – 25 %

Te- toimisto:

asiantuntija

10 %

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunta:

sosiaaliohjaaja

50 %

Te- toimisto:

asiantuntija

10%

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lapissa
yhteensä max 1
htv

MUONION TOIMIPISTE

terveydenhuolto
sosiaaliohjaaja
sosiaalityöntekijä
yksilövalmentaja
etsivä-nuorisotyöntekijä

tarvittaessa
20 %
tarvittaessa
50%
tarvittaessa

Te- toimisto:

asiantuntija

5%

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lapissa
yhteensä max 1
htv

KITTILÄN TOIMIPISTE

KOLARIN TOIMIPISTE

Kunta:
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PELKOSENNIEMEN TOIMIPISTE
Kunta:

Sosiaalijohtaja
Mielenterveyshoitaja
Lääkäri
Nuoriso – ja työllisyysohjaaja
määräaikainen sosiaaliohjaaja

15 %
tarvittaessa
tarvittaessa
50 %
15%

Te- toimisto:

asiantuntija

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

5%
Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunta:

sosiaaliohjaaja
yksilövalmentaja
etsivä nuorisotyöntekijä

20%
25%
5%

Te- toimisto:

asiantuntija

10 %

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunta:

sosiaalityöntekijä
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
työllisyyskoordinaattori
terveydenhoitaja, tk-lääkäri
mielenterveystoimiston sairaanhoitaja
etsivä nuorisotyöntekijä, nuoriso-ohjaaja
työ- ja yksilövalmentaja

15%
15%
5%
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Te- toimisto:

asiantuntija

10 %

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunta:

sosiaalityöntekijä
terveydenhoitaja
etsivä nuorisotyöntekijä
työllisyyskoordinaattori

tarpeen muk.
tarpeen muk.
tarpeen muk.
tarpeen muk

Te- toimisto:

asiantuntija

15 %

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti,
pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen

Lapissa
yhteensä max 1
htv

PELLON TOIMIPISTE

POSION TOIMIPISTE

RANUAN TOIMIPISTE

ROVANIEMEN TOIMIPISTE
Rovaniemen kaupunki:

8 sosiaaliohjaajaa, tekevät osittain typ-työtä

1-80 %
työajasta,
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yhteensä 4 htv

TE- toimisto:

asiantuntija

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

4 htv/ 3htv
kuntakokeilu
Lapissa
yhteensä max 1
htv

SALLAN TOIMIPISTE
Kunta:

työllisyyskoordinaattori
1 sosiaalityöntekijää
terveydenhoitaja
terveyskeskuslääkäri
päihdetyöntekijä
mielenterveyshoitaja
nuoriso-ohjaaja/etsivänuorityöntekijä

20 %
20 %
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

asiantuntija

10 %

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunta:

Sosiaalijohtaja
Työllisyyskoordinaattori
Terveydenhoitaja
Etsivä nuorisotyöntekijä

tarvittava osa
osa työajasta
osa työajasta
osa työajasta

Te- toimisto:

asiantuntija

Te- toimisto:
Kela:

SAVUKOSKEN TOIMIPISTE

2%

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kunnan työsuunnittelija
Kunnan etsivä nuorisotyöntekijä

tarvittava osa
työajasta

Oulunkaaren sosiaalityöntekijä
Oulunkaaren psykiatrinen sh
Oulunkaaren th

tarvittava osa
työajasta
10 %

Te- toimisto:

asiantuntija

10%

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kela:

SIMON TOIMIPISTE
Kunta:
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SODANKYLÄN TOIMIPISTE
Kunta:

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Sote-asiantuntijat tarpeen mukaan

Te- toimisto:

asiantuntija

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

osa työajasta

josta
kuntakokeiluun
tarpeen
mukainen
työpanos
15 %/

Lapissa
yhteensä max 1
htv

TERVOLAN TOIMIPISTE
Kunta:

2 sosiaalityöntekijää
yksilövalmentaja
terveydenhoitaja
psykiatrinen sairaanhoitaja
etsivä nuorisotyöntekijä

tarvittava osa
työajasta

Te- toimisto:

asiantuntija

5%
Lapissa
yhteensä max 1
htv

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

TORNION TOIMIPISTE
Kunta:

sosiaaliohjaaja
terveydenhoitaja
sosiaalityöntekijä tarvittaessa

Te- toimisto:

asiantuntija

Kela

2
0,5
1,5 htv/ josta

kuntakokeiluun
tarpeen
mukainen
työpanos

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

Lapissa
yhteensä max 1
htv

kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

kuuluu
työtehtäviin 80%
tarvittaessa 5%
tarvittaessa
5%

UTSJOEN TOIMIPISTE
Kunta:

sosiaalityöntekijä
avopalvelun ohjaaja
Te- toimisto:

asiantuntija

2%

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

Lapissa
yhteensä max 1
htv

sosiaalityöntekijä

10 %

YLITORNION TOIMIPISTE
Kunta:
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työllisyyskoordinaattori

30 %

Te- toimisto:

asiantuntija

10%

Kela:

TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti, kuitenkin
toimipisteessä 1 pv/vk

Lapissa
yhteensä max 1
htv

LIITE 3
TYP- TOIMINTAMALLIN MUKAISET PALVELUT
ENONTEKIÖN TOIMIPISTE
Enontekiön kunnan palvelut
-

-

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

Sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö, palveluohjaus, itse järjestetyt
tai ostetut sosiaalipalvelut asiakassuunnitelman mukaan.
päihdehuollossa myös avohuollon kuntoutus
velkaneuvonta
Kuntouttava työtoiminta itse tai sopimuksella järjestettynä
palkkatukityöllistäminen
kuntalisä palkkatukityöllistäville
Laaja-alaiset työttömien terveystarkastukset, ohjaus ja neuvonta.
Kuntoneuvola

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa työvoiman palvelukeskuksessa
julkisia työvoima- ja yrityspalveluja siten kuin sitä koskevassa laissa on
säädetty.
Niillä edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan
työvoiman saatavuutta ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia
saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja
kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua.
Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan:
-

työvälityspalveluita
tieto- ja neuvontapalveluita
osaamisen kehittämispalveluita

Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan
palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit sekä julkisesta työvoimaja yrityspalvelusta annetun lain mukaiset tuet ja korvaukset.
Julkiset työvoimapalvelut tarjotaan asiakkaiden palvelutarpeiden pohjalta.
Palvelujen tarjoaminen perustuu elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden
tarpeisiin ja muutosten ennakointiin.
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiset palvelut
yksilöidysti:
-

työn tarjoaminen
tieto- ja neuvontapalvelut
- avoimista työpaikoista ja työnhausta
- koulutusmahdollisuuksista ja muista osaamisen
kehittämismahdollisuuksista
- työmarkkinoista, aloista ja ammateista
- yritystoiminnan käynnistämisestä
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-

-

-

-

-

-

- muutosturvan toimintamallista
asiantuntija-arvioinnit
- osaamis- ja ammattitaitokartoitukset
- työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit
- yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten
arvioinnit
- kotoutumisen edistämisestä annetun lain 9 §:ssä
tarkoitetut alkukartoitukset
- muut asiantuntija-arvioinnit
ammatinvalinta- ja uraohjaus
- henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen,
osaamisen ja soveltuvuuden selvittämiseksi
ammatinvalinta- ja uraohjauksessa voidaan asiakkaan
suostumuksella tarvittaessa käyttää asianmukaisia
psykologisia arviointimenetelmiä
valmennukset
- työn hakemiseen (työnhakuvalmennus)
- ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseen,
ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja
työelämävalmiuksien kehittämiseen liittyen
(uravalmennus) ja
- työhön sijoittumiseen ja työpaikalla suoritettavaan
koulutukseen liittyen (työhönvalmennus)
kokeilut
- ammatinvalinta ja uravaihtoehtojen selvittämiseen liittyvä
koulutuskokeilu oppilaitoksessa tai työkokeilu työpaikalla
tai
- työmarkkinoille paluun tukemiseksi työkokeilu työpaikalla
työvoimakoulutus
- ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta sekä
- kotoutumisen edistämisestä annetun lain 20 §:n mukaista
kotoutumiskoulutusta
työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
palkkatuki
yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä starttiraha

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiset tuet ja
korvaukset
-

Kelan palvelut

kulukorvaukset siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain 9 luvussa on säädetty
palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvät harkinnanvaraiset
etuudet siten kuin lain 10 luvussa on säädetty
- matka- ja yöpymiskustannusten korvaus
- muuttokustannusten korvaus
- työolosuhteiden järjestelytuki

Monialainen yhteispalvelu on verkostomainen yhteistoimintamalli, jossa
kunta, työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kela osallistuvat yhdessä
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävään palveluun.
Verkostomaisessa yhteistoimintamallissa eri toimijoiden väliset suhteet
perustuvat pääasiassa luottamukseen, sitoutumiseen ja yhteisiin
tavoitteisiin
Tavoitteena on yhdessä arvioida TYP-verkostojen työttömien
palvelutarpeet ja suunnitella asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaiset
palvelukokonaisuudet, jotka edistävät työllistymistä. Kelan tehtävänä on
täydentää omalla asiantuntemuksellaan yhdessä tehtävää asiakastyötä ja
tarjota työttömille työ – ja
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toimintakykyä parantavia kuntoutuspalveluja. Lisäksi Kela antaa
työttömille tarpeenmukaista muuta etuusneuvontaa ja huolehtii samalla
työttömien kuntoutuksen aikaisesta toimeentuloturvasta.
On tärkeää, että asiakas motivoituu, osallistuu ja sitoutuu yhteen
työllistymissuunnitelmaan, eikä asiakkaan siten tarvitse asioida useiden
viranomaisten luona työllistymisasiansa edistämiseksi.
Kelan vastuulla on
 selvittää ja varmistaa, että asiakas saa hänelle kuuluvan työ –ja
toimintakykyyn liittyvän sosiaalietuuden, erityisesti
kuntoutuspalvelun oikea-aikaisesti


että asiakas saa työkykyyn liittyvää etuusohjausta ja -neuvontaa



osallistua osaltaan työllistymistä edistävään asiakasprosessiin

-

sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö
työttömien terveystarkastukset
moniammatillinen työ- ja toimintakyvyn arviointi
kuntouttava työtoiminta
palkkatukityö
täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
päihde- ja mielenterveyspalvelut

INARIN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

KEMIN TOIMIPISTE
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

- sosiaaliohjaus
- palveluohjaus
- moniammatillinen palvelutarpeen arviointi
- työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
- moniammatillinen työllistymissuunnitelma
- kuntouttava työtoiminta; syvennetty, ohjattu, ryhmämuotoinen
- työttömien terveydenhoitajan palvelut
- työkokeilu kaupungilla tai Merivalla
- palkkatukityö Merivalla ja kaupungin hallintokunnissa
- yksilövalmennus kunnan ostopalveluna
- Kemi-lisä yrityksille ja yhdistyksille työllistämisen tueksi
- kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaan palvelutarpeen mukaan
- työllisyyshankkeiden palvelut (mm. yksilövalmennus, työnetsintä)

TE – toimiston palvelut /
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste
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KEMIJÄRVEN TOIMIPISTE

- Työttömien laaja-alaiset terveystarkastukset
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

- Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi
- Toiminnallinen työkyvyn arviointi (KunnonSyyni)
- Osallisuutta edistävä sosiaalinen kuntoutus
- Arjen ja elämänhallintaa tukeva kuntouttava työtoiminta
- Työelämävalmiuksia edistävä kuntouttava työtoiminta
- Palkkatukityö
- Sosiaalinen työllistäminen
- RohKa- hanke
- Saura-säätiön kuntouttavat ja työllistymistä edistävät palvelut
- Uurto- osuuskunta

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

KEMINMAAN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

kuntouttavan työtoiminnan ohjaus;
kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kunnan omissa yksiköissä ja
päiväkeksus Rantatuvalla sekä Merivan ja Tornion työvoimalasäätiön
toimesta
työttömien terveystarkastukset

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

KITTILÄN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-

-

-

sosiaalityö ja –ohjaus
terveyspalvelut
kuntouttava työtoiminta (kunnan omana tai
yhteistyösopimuksellisesti paikallisten yhdistysten, srk:n kanssa) +
ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta
työpajatoiminta + yksilövalmentajan palvelut
työkokeilut
palkkatuettu työllistäminen
etsivä nuorisotyö
talous- ja velkaneuvonta

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste
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KOLARIN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-

-

sosiaalityö ja –ohjaus
terveyspalvelut
kuntouttava työtoiminta (kunnan omana tai
yhteistyösopimuksellisesti paikallisten yhdistysten, srk:n kanssa) +
ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta.
työpajatoiminta + yksilövalmentajan palvelut
työkokeilut
palkkatuettu työllistäminen
etsivä nuorisotyö
talous- ja velkaneuvonta

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

MUONION TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö
-yksilövalmennus
-työttömien terveystarkastukset (LSHP tuottaa pth-palvelut)
-työ- ja toimintakyvyn arviointi
- kuntouttava työtoiminta
-työkokeilu
-päihde- ja mielenterveyspalvelut (LSHP tuottaa pth-palvelut)
-työpajatoiminta
-palkkatukityö
-toimeentulotuki
-etsivä nuorisotyö

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

PELKOSENNIEMEN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-Sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö
-Työttömien terveystarkastukset; mielenterveyshoitaja
-Työ- ja toimintakyvyn arviointi, ammatillinen yhteisverkosto; johtava
hoitaja, sosiaalijohtaja, m.a.sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti, lääkäri,
psykiatri ( hankkeen kautta), nuoriso- ja työllisyysohjaaja ja työtoiminnan
ohjaaja
-Kuntouttava työtoiminta kunnan toimipisteissä
-Palkkatukityö
-Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
-Velka- ja talousneuvonta; ostopalvelu
-Päihde- ja mielenterveyspalvelu; mielenterveyshoitaja tai ostopalvelu
-Etsivä nuorisotyö

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste
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Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

PELLON TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

sosiaalityö ja-ohjaus, päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjaus ja
neuvonta, terveyspalvelut, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu,
palkkatuettutyö, nuorten työpajatoiminta, sidosryhmäyhteistyö

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

POSION TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-

sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
kuntouttava työtoiminta
työ- ja toimintakyvyn arviointi
palkkatuettu työllistäminen, työkokeilumahdollisuudet, työttömien
ohjaus ja neuvonta, työpajatoiminta
terveyspalvelut, työttömien terveystarkastukset (Coronaria)
etsivä nuorisotyö
monialaisessa palvelutarvearvioinnissa ja
työllistämissuunnitelmassa sovitut muut asiakkaan palvelutarpeen
mukaiset kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä
yksityisen palveluntuottajan Coronaria-ryhmittymän kanssa

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

RANUAN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

- Sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö
- Työ- ja toimintakyvyn arviointi
- Kuntouttava työtoiminta
- Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
- Ohjaus talous- ja velkaneuvontaan
- Sosiaalinen kuntoutus
- Arjen ja elämänhallinnan tuki
- Nuorten työpajatoiminta
- Palkkatukityöllistäminen
- Työttömien terveystarkastukset

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste
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ROVANIEMEN TOIMIPISTE







Rovaniemen kaupungin palvelut



Palvelutarpeen arviointi
Sosiaalityö
Sosiaaliohjaus
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta

Työ- ja toimintakyvyn selvittelyt/eläkeselvittelyt

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

SALLAN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

- Sosiaalityö ja -ohjaus
- Terveyspalvelut
- Talous- ja velkaneuvonta
- Kuntouttava työtoiminta
- Työllisyyspalvelut; tukea, ohjausta ja neuvontaa työnhakijoille
- Palkkatuettu työllistäminen + työkokeilumahdollisuudet
- Työpajatoiminta
- Etsivä nuorisotyö

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

SAVUKOSKEN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-

Sosilaalityön asiakastyö
toimeentulotuki
terveystarkastukset
kuntouttava työtoiminta
palkkatukityö
työkokeilu
etsivä nuorisotyö
Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponian palvelut (osto),
velkaneuvonta (osto)

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste
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SIMON TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö
- mielenterveyspalvelut
- työttömien terveystarkastukset
- palkkatukityö
- kuntouttava työtoiminta
- työpajatoiminta

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

SODANKYLÄN TOIMIPISTE

-Työttömien laaja-alaiset terveystarkastukset
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi ja -työllistymissuunnitelma
-Toiminnallinen työkyvyn arviointi (Kunnon Syyni)
-Palkkatukityö
-Seita-säätiön kuntouttavat ja työllistymistä edistävät palvelut
-Sodankylän päiväkeskus ry kuntouttavat ja työllistymistä edistävät
palvelut
-Säpikäs ry kuntouttavat ja työllistymistä edistävät palvelut
-Kunnan sosiaali-ja terveyspalvelut asiakkaan palvelutarpeen mukaan
-Etsivä nuorisotyö

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

TERVOLAN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

- monialainen palvelutarpeenarviointi
- sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö
- työttömien terveystarkastukset
- kuntouttava työtoiminta
- palkkatukityö
- mielenterveyspalvelut
- toimeentulotuki
- työpajan yksilövalmentajan palvelut
- etsivän nuorisotyöntekijän palvelut
-ohjaaminen Tervolan kunnan ulkopuolisiin palveluihin (mm.
velkaneuvonta, A-klinikka)

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste
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TORNION TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

- monialainen palvelutarpeen arviointi
- Tornion työvoimalasäätiön kartoitusjakso
- työ- ja toimintakyvyn arviointi
-monialainen työllistymissuunnitelma
-kuntouttava työtoiminta
-työttömien terveystarkastus ja terveydenhuollon palvelut
-työkokeilu
-palkkatukityö kaupungin hallintokunnissa, säätiöllä ja yhdistyksissä
- työhönvalmennus
- kuntalisä yrityksille ja yhdistyksille työllistämisen tueksi
- työllisyyshankkeiden palvelut
-etsivä nuorisotyö

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

UTSJOEN TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

-

-

sosiaalityö ja –ohjaus
terveyspalvelut
kuntouttava työtoiminta ( kunnan omana tai
yhteistyösopimuksellisesti paikallisten yhdistysten, srk:n kanssa) +
ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta.
työkokeilut
talous- ja velkaneuvonta

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste

YLITORNION TOIMIPISTE

Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat
palvelut

- sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyö
- työttömien terveystarkastukset
- kuntouttava työtoiminta
- palkkatukityö
- mielenterveyspalvelut
- toimeentulotuki
- työpajatoiminta

TE-toimiston palvelut/
Julkiset työvoimapalvelut

ks. Enontekiön toimipiste

Kelan palvelut

Katso Enontekiön toimipiste
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Lapin työ- ja elinkeinotoimisto

8.11..2018

LAPIN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN
JOHTORYHMÄN NIMEÄMINEN
Valtioneuvoston asetuksen (1377/2014) mukaan Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa
kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän
neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen
kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta.
Lapin TE-toimisto asettaa johtoryhmän jäseniksi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021 kuntien, Kelan
ja TE-toimiston esityksen mukaan:
Jäsen
Näkkäläjärvi Anne-Maria
Linna Mirka
Hakala Riitta
Björkman Heli
Selmgren Seppo
Hallintojohtaja (valinta kesken)
Lompolojärvi Eeva-Liisa
Rantakokko Katri
Rautiainen Tapio
Rautio Outi
Lahtela Lea
Illikainen Veijo
Eskelinen Marjut
Parkkinen Erkki
Hyötylä Kari
Vaittinen Maria
Kare´n Eeva-Liisa
Tervaniemi Sari
Fränti Juha
Rautio Päivi
Erkheikki Erika
Hallikainen Tommi
Kukkola Kaija
Pysyvät asiantuntijajäsenet
Koskela Jaana
Satu Huikuri
Kangas Mirja
Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja
Palvelujohtaja

Varajäsen
Leppäkangas Anette
Mikkola Allan
Säärelä Marjo
Michelsson Merja
Lång Tuija
Regina Katja
Muotka Annika
Takala Susanna
Eero Sari
Paloniemi Marjo
Hakala Sirpa
Mäensivu Sanna
Iivari Aini
Aikioniemi-Stenberg Kaisa
Vakkala Soile
Laakkonen Merja
Simoska Mika
Huhtanen Anja
Jylhä Taina
Kannala Teija
Putkivaara Pia
Tuokko Sirpa

Organisaatio
Enontekiön kunta
Inarin kunta
Kemin kaupunki
Kemijärven kaupunki
Keminmaan kunta
Kittilän kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Pelkosenniemen kunta
Pellon kunta
Posion kunta
Ranuan kunta
Rovaniemen kaupunki
Sallan kunta
Savukosken kunta
Simon kunta
Sodankylän kunta
Tervolan kunta
Tornion kaupunki
Utsjoen kunta
Ylitornion kunta
Kela
Lapin TE-toimisto

Lapin liitto
Lapin Ely-keskus
Lapinmaakuntauudistus
valmistelu
Tiina Keränen
Kaija Kukkola

JAKELU Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun jäsenet ja varajäsenet
Lapin alueen kunnat
Kela
Lapin liitto
TE-toimisto
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LIITE 4
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja kestävät 30.6.2023 saakka. Lapin
kunnista työllisyyden kuntakokeilussa ovat Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi ja Sodankylä.
Työllisyyden kuntakokeiluissa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy oman kotikuntansa
työllisyyspalvelujen asiakkaiksi.
Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden
työllistymistä ja koulutukseen ohjatumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen. Kokeilussa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta yhteen sovittamalla valtion
ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.
Kunta vastaa työllisyys-ja yrityspalveluiden järjestämisestä kokeilun asiakkaille. Kokeilussa
valtiolta siirtyy resursseja kuntien työllisyyspalveluihin. Kokeiluun kuuluvissa kunnissa osa
työnhakijoista on Työ-ja elinkeinotoimiston työnhakijoiksi. Työllistymistä edistävässä
monialaisessa yhteispalvelun (TYP) asiakkaista suurin osa kuuluu kunnan
työllisyyspalveluiden asiakkuuteen, ja kuuluu työ-ja elinkeinotoimiston asiakkuudessa.
Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja
työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden eivät täytä ansiopäivärahan
saamisen edellytyksiä tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

