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Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntarakenneselvityksessä on
valmisteltu viiden työryhmän toimesta kuntien yhteistyön lisäämiseksi
tähtääviä esityksiä Seutuneuvottelukunnan toimeksiannosta. Kaupungin/kunnanhallitukset ovat kokouksissaan touko-kesäkuussa 2014 päättäneet,
että Sote-työryhmän yhteistyökohteena tehdään esitys seudullisista
työllisyyspalveluista. Tämä työryhmä on jatkoselvittänyt mahdollisuuksia
seudullisen ns. työllisyyspalvelutarjottimen käyttöönottamiseksi.
Työryhmä on nyt saanut valmiiksi esityksen siitä, miten asiassa voitaisiin
edetä käytännössä siten, että yhä enemmän työllisyyden hoidon
keinovalikoimassa on kuntarajat ylittäviä palveluita ja linjauksia.
Työmarkkinat eivät tunnista kuntarajoja. Työttömyyden kasvu aiheuttaa
nykyisessä tasossaan merkittävän yhteiskunnallisen ongelman niin yksilön,
kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Hämeenlinnan seudullakin työttömyys on
esim. vuoden tarkastelujaksolla jatkanut kasvua. Työttömien osuus
työvoimasta on 1/2014 ollut 11 % ja 1/2015, eli vuotta myöhemmin 12,1 %.
(Ks.http://www.elykeskus.fi/documents/10191/7367524/Ty%C3%B6llisyy
skatsaus+tammikuu+2015/7c0079e2-2a3b-4693-8488-78cb306bdfc8).
Työttömyyden hoito ja työllisyyden edistäminen tulisi nykyisessä
tilanteessa nähdä vahvasti investointina tulevaisuuteen.
Seudullisen työllisyyspalvelutarjottimen suunnittelussa ja käyttöönotossa
ehdotetaan edettäväksi seuraavasti:
Lainsäädäntöuudistuksen (Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta) myötä Hämeen TE-toimiston alueen työvoiman
palvelukeskusverkoston organisointi ja rakenne on valmisteilla.
Hämeenlinna-Hattula-Janakkala valmistelevien viranhaltijoiden kanta on,
että Hämeenlinnan seudulle tulee oma työvoiman palvelukeskuksen
toimipiste tai toimipisteitä. Samalla yhteistyöprosesseja on uudistettava ja
kehitettävä uuden lain mukaiseksi. Seudullinen yhteistyö tiivistyy
käynnistyneen kehitys- ja organisointiyhteistyön seurauksena. Samalla
toteutetaan seudulliset yhteiset ostopalvelut ja tehdään mahdolliseksi
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen kaikissa alueen kunnissa
(Hattula-Hämeenlinna-Janakkala). Kuntouttava työtoiminta
sosiaalipalveluna on tarkoituksenmukaista avata kaikkien seudun
asukkaiden palvelutarjottimelle kuntarajoista riippumatta vuonna 2016.
Syksyllä 2015 valmistellaan tähän liittyvät talousarviotoimenpiteet.
Lisäksi juurrutetaan Työn Paikka-hankkeen rakentama alusta
työkokeilupaikoista sekä kuntouttavan työtoiminnan paikoista kaikkien
kuntien asukkaiden ja toimijoiden käyttöön.

Seudullisiin yhteisiin ostopalveluihin sisältyvät:
- Yhdistysten ja säätiöiden tuottamat kuntouttavan työtoiminnan paikat ja
työkokeilupaikat.
- Työn Paikka- hankkeen ostopalveluina sekä omana tuotantona
toteuttamat kuntouttavat palvelut, joita juurrutetaan soveltuvilta osin
vuoden 2015 aikana peruspalveluihin.
- Kuntouttavasta työtoiminnasta avataan mahdollisuus osallistua
kuntouttavaan työtoimintaan seudun työpajoilla sekä kunnan eri
hallinnonaloilla Hattula-Hämeenlinna-Janakkala alueella alueen
kuntalaisille.
Tässä ensimmäisessä vaiheessa sovitaan myös kuntien toisilleen myytävien
ao. palvelujen korvaukset ja maksut.
Uuden lainsäädännön mukainen ja valmistelussa oleva Hämeen TEtoimiston alueen työvoiman palvelukeskusverkosto aloittaa täydellä
volyymilla toimintansa v. 2016. Silloin toisessa vaiheessa aloitetaan
jatkovalmistelu työvoiman palvelukeskuksen tarjoamien uusien palvelujen,
sekä Sote-uudistusta ennakoiden Sote-tuotantoalueelle siirtyvien
seudullisten työllisyyspalvelujen palvelutarjottimen laajentamisesta.
Työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden hoitoon liittyvien palvelujen
keinovalikoima ja organisointi vaihtelee nykyisellään niin paljon
kunnittain, että seudullisen yhteisen toiminnan luomisessa tulee rajat
vastaan. Työllisyyden yhteiskuntapoliittinen merkittävyys huomioiden,
edellä mainittujen kokonaisuuksien tueksi esitetään, että perustetaan
välittömästi kaupungin-/kunnanhallitusten toimesta seudullinen
työllisyystyöryhmä, jonka tehtävänä on työllisyyden hoidon laajempien
verkostojen, kuten koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän toimijoiden
kokoaminen edistämään seudun työllisyyttä. Mikäli työllisyystyöryhmä ei
synny seudullisena, jota Hämeenlinnan kaupunki pitää parhaana
vaihtoehtona, perustaa Hämeenlinna työryhmän kaupungin toimesta.
Edellä esitetyn taustaksi todetaan lopuksi, että elinkeinopolitiikka ja
koulutuspolitiikka, mitkä kytkeytyvät vahvasti työllisyyspolitiikkaan, ovat
jo pitkälti seudullisia ja kuntarajat ylittäviä. Työttömyyden hoidossa on
nähtävissä selkeä seudun yhteinen intressi.

Työryhmän esitys: Työryhmä ehdottaa edellä esitetyin periaattein, että
1. vuoden 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä valmistellaan
seudullisten yhteisten ostopalvelujen ns. palvelutarjotin; hankitaan
yhteisiä työllisyyden hoidon ostopalveluja ja mahdollistetaan
asiakkaille seudun kuntarajat ylittävää kuntouttavaa työtoimintaa
vuodesta 2016 alkaen, ja
2. että edellä kuvattua seudullista palvelutarjotinta pyritään laajentamaan
vuosien 2016 ja 2017 aikana, kun uusi työvoiman
palvelukeskusverkosto on käynnistynyt täydellä volyymillaan, sekä
3. Perustetaan kaupunkien ja kuntien johdon työkaluksi seudullinen
viranhaltijoista koostuva työllisyystyöryhmä, johon kootaan
työllisyyden hoidon kannalta keskeiset verkostot.

