MAAKUNTAUUDISTUS
TYÖRYHMÄ: TYÖVOIMAPALVELUKOKONAISUUS, YHTEISTYÖTAHOKOKOUS
Aika
Paikka

Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 - 12.00
Varsinais-Suomen TE-toimisto, Turun toimipaikka, kokoushuone Majakka

MUISTIO
Osallistujat

(-) Anne Bragge
(x) Esa Buri
(x) Mika Helva
(x) Kjell Henrichson
(x) Jaana Hernelahti
(x) Johannes Joutsenlahti
(x) Kari Kettunen
(x) Taina Koivisto
(x) Teija Leppämäki
(x) Mika Mannervesi
(x) Ullakaisa Nieminen
(x) Hanna Munter
(-) Matti Muukkonen
(x) Mats Nurmio
(x) Katja Reiman
(e) Jukka Sevon
(e) Merru Tuliara
(x) Matti Tunkkari
(x) Tatu Virta
(x) Sanna Voutilainen
(x) Jarkko Åkerberg

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Laitilan kaupunki
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen TE-toimisto (pj)
Varsinais-Suomen TE-toimisto
Paimion kaupunki
Varsinais-Suomen TE-toimisto
Henkilöstöjärjestöjen 1. varajäsen, Pardia/STTK
Työ-Länsi ry
Salon kaupunki
Varsinais-Suomen TE-toimisto
Varsinais-Suomen yrittäjät, poistui klo 11.15.
Pyhärannan kunta
Kemiönsaaren kunta
Kaarinan kaupunki
JHL/SAK
Henkilöpalveluyritysten liitto ry
Loimaan kaupunki
Varsinais-Suomen TE-toimisto (sihteeri)
Lounais-Suomen Martat ry
Varsinais-Suomen työpajaverkosto

(x) Mervi Laikio-Liesmäki

Kansaneläkelaitos

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
2. Järjestäytyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Sihteeri kirjasi läsnäolijat. Esteestä olivat ilmoittaneet Merru Tuliara ja Jukka Sevon, Sevonin sijaisena
toimi Taina Koivisto. Kokoukseen osallistui asiantuntijajäsenenä puheenjohtajan kutsumana Kelan Mervi
Laikio-Liesmäki.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Ajankohtaiskatsaus
Esitys
Käydään tarvittavilta osin läpi 8.2.2017 pidetyn Kasvupalvelun kansallisen ja maakunnallisen
valmistelun yhteisseminaarin kokousmateriaalia.
Päätös

Henrichson esitteli työryhmälle Varsinais-Suomen johtavien viranhaltijoiden kokouksessa
pitämänsä kasvupalveluesityksen (LIITE), samalla viitaten tuoreeseen lakiluonnokseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (LIITE) sekä Työ- ja elinkeinoministeriön 8.2.2017
Kasvupalveluseminaarin julkiseen materiaaliin. Keskusteltiin yleisesti mm. markkinaehtoisesta toiminnasta ja hankintatavoista eri palveluihin liittyen. Esimerkkinä todettiin TE-hallinnon ajankohtainen hankinta, joka on valtakunnallisesti kilpailutettu ja jossa TE-toimisto

ohjaa ostetun palvelun piiriin 6 kuukaudeksi. Asiakas voi valita kolmesta palveluntuottajasta. TE-hallinto maksaa osittain tuloksista. Palvelun sisältö ei ole hankinnassa määritelty.
Työryhmässä todettiin monessa puheenvuorossa, että valtakunnallinen kilpailutus olisi tulevaisuudessa haasteellinen. Näin toimittaessa kapenee maakunnan itsehallinnon taso.
Vastaavanlainen riski on havaittu myös sote-valmistelun yhteydessä.
5. Maakunnallisen palvelutarjonnan analyysin formaatti
Esitys
Käsitellään kasvupalvelulakiluonnoksen kasvupalveluerittelyn ja Varsinais-Suomen TE-toimiston vuoden 2016 palveluiden nykytilan kuvauksen yhteensovitusta. Työstetään eteenpäin kasvupalveluiden palvelulomaketta v0.1. (LIITTEET)
Päätös

Hyväksyttiin palvelulomake ja kasvupalveluerittely työryhmän käyttöön lisäyksellä: palvelulomakkeen hankinta-kohtaan maininta alueellisen hankinnan innovatiivisuuden mahdollistamisesta.
Hyväksyttiin työkäytännöistä seuraavaa: Yammerissa lomakedokumentteja on aina viikko
aikaa kommentoida (kommenttien perään kommentoijan nimi), vaikka myöhemminkin tulevat kommentit pyritään huomioimaan. Yammer-muokkaus onnistuu parhaiten Firefoxselaimessa. Kommentit voi välittää myös suoraan työryhmän sihteerille, mikäli Yammerin
käyttö ei teknisten ongelmien takia onnistu.
Todetaan johtoryhmälle kasvupalveluerittelyn osalta, että pohjaesityksen mukaisia punaisella merkittyjä kasvupalvelu-toimintoja käsitellään ensisijaisesti Aluekehitys, elinvoiman
tukeminen ja rahoitus -alatyöryhmän kautta.
Todetaan valmisteluun siirtyvät dokumentit (työvaihe, vastuutaho):
 Muutosturva (lomakepohjan kommentointi, työryhmän jäsenet)
 Palkkatuki (lomakepohjan luonti, TE-toimisto/Ristilä)
 Yrittäjyysneuvonta ja päätöksenteko (lomakepohjan luonti, TE-toimisto)
 Palvelukohderyhmä Heikossa työmarkkina-asemassa olevat (kohderyhmän valinta
ja lomakepohjan luonti, TE-toimisto/Kettunen)
 Työnvälitys-palvelukokonaisuuden ensimmäinen palvelukuvaus (kuvattavan palvelun valinta ja lomakepohjan luonti, TE-toimisto/Hernelahti)
 Henkilöasiakkaan Osaamisen kehittäminen -kokonaisuuden ensimmäinen palvelukuvaus (kuvattavan palvelun valinta ja lomakepohjan luonti, TE-toimisto/Nieminen)
Perehdyttiin Keski-Suomen uudistusvalmisteluun työnsuunnittelun tueksi. (LIITE)
Käsiteltiin muutosturva-esitys keskustellen. (LIITE) Esitys annetaan työryhmän kommenteille.
Keskusteltiin yritysneuvonnan palveluiden tulevasta kuvauksesta kahden työmuotoisen
yrityspalveluneuvonta-esityksen tukemana (palkkatuki, yrittäjäpolku).





Todettiin nykyinen TE-toimiston palkkatuen myöntämisen keskitetty malli toimivaksi. Suunnittelutyössä tulee kuitenkin vanhojen menettelytapojen rinnalla arvioida myös muita toimiviksi todettuja käytäntöjä.
Todettiin, että palkkatukea voidaan nykytietojen perusteella tarkastella yritystukena tai kohderyhmäkohtaisena työllistämistoimenpiteenä näkökulmasta riippuen.
Keskusteltiin palkkatukipäätöksien mahdollisesta automatisoimisesta (työttömyysetuuksien kautta rahoitus) ja tällaisesta muutoksesta mahdollisesti seuraavista vaikutuksista.

Todettiin tämän lisäksi puheenvuoroissa, että suunnittelutyössä
 on varmistettava, että julkisilla varoilla ostetaan palveluita, joiden kohderyhmät
asetetaan järkeviksi ja lisäarvo on työllisyydenhoidon näkökulmasta merkittävää.
 on huomioitava palkkatukien myöntämisen mahdollisen ulkoistamisen koko problematiikka (ml. työmarkkinatuen rahoitusvastuut)
 on otettava kantaa tulosperusteisten palveluiden resursointi- ja arviointikeinoihin
 on huomioitava asiakasryhmät, jotka eivät selviydy omatoimisesti kaikista heille
mahdollisesti esitettävistä digitaalisista kirjaus- tai ilmoittautumisvelvoitteista.
 on huomioitava asiakasryhmät, jotka eivät ole motivoituneita tai eivät fyysisesti
kykene työllistymään palvelutarjonnasta riippumatta.
6. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin pöytäkirjan tarkastamiskäytännöistä: sihteeri tuottaa muistion työryhmän kommentoitavaksi
viikon ajaksi. Kommenttien huomioon ottamisen jälkeen muistio on hyväksytty ja se lähetetään valmiissa muodossaan työryhmän jäsenille sähköpostitse ja Yammeriin. Muistio toimitetaan Varsinais-Suomen liitolle arkistoitavaksi sekä lisätään julkisille Kimpassa-allihopa-sivuille (ilman liitteitä).
7. Kokouksen päätös
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.34.
Lisätietoa kokouksesta/muistiosta:
sihteeri Tatu Virta, tatu.virta@te-toimisto.fi
LIITTEET:
Liite 1: Työryhmätyöskentely, palvelulomake v0.1
Liite 2: Kasvupalveluerittely / Nykytilan kuvaus
Liite 3: Esitys johtavien viranhaltijoiden kokous
Liite 4: HE alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Liite 5: Benchmark alueellinen suunnittelu Keski-Suomi
Liite 6: palvelulomake muutosturva-neuvonta

