
LIITE: TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JÄRJESTÄMI-
NEN HÄMEENLINNAN SEUDUN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN KUNTAKOKEILUSSA 
 
Tämä on liite sekä Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimukseen 
(jäljempänä MYP-sopimus) että Yhteistyösopimukseen Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen TE-toimiston, Keha-
keskuksen ja Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Hattulan kunnan välillä työllisyyden edistämi-
sen kuntakokeilusta (jäljempänä Kuntakokeilusopimus). 

 
 

TYP-lain mukaisen palvelun järjestäminen Kanta-Hämeessä 
 
Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 1369/2014 (jäljempänä TYP-laki) ja lain 
nojalla annetun asetuksen 1377/2014 (jäljempänä TYP-asetus) mukaisesta palvelun järjestämisestä on sovittu 
MYP-sopimuksella. Sopimus on laadittu vuosille 2019 – 2021 ja sopijaosapuolina ovat Kanta-Hämeen kunnat, 
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto) ja Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela). 
 
Yhteistyösopimuksessa on määritelty seuraavat seikat: 
 

1. Sopimuksen tarkoitus 
2. Sopijaosapuolet 
3. Toiminta-alue 
4. Toimipisteet 
5. Henkilöstö 
6. Toimintamallilla tarjottavat palvelut 
7. Johtoryhmä ja johtava henkilö 
8. Toiminnan kustannukset 
9. Henkilörekisteri 
10. Sopimuksen voimassaolo 

 
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (jäljempänä TYP) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, 
jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat pal-
velut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi sekä vastaavat yhdessä työttömien työl-
listymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllisty-
mistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja 
kuntoutuspalveluja. 

 
 

 

TYP-lain mukaisen palvelun järjestäminen Hämeenlinnan seudun työllisyyden edis-
tämisen kuntakokeilussa 
 
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun (jäljempänä kuntakokeilu) aikana kokeilualueella sovelletaan TYP-lakia 
ja -asetusta. Edellä mainittu MYP-sopimus on voimassa. Tarvittavat kuntakokeilun edellyttämät tarkennukset 
ja muutokset Kuntakokeilusopimukseen ja MYP-sopimukseen sovitaan tällä liitteellä. 
 
Liitteellä määritellään seuraavat seikat: 
 

A. Työllisyyden kuntakokeilun osalta tarvittavat muutokset, jotka koskevat MYP-sopimuksen kohtia 1, 2 
ja 5 

B. TYP-lain mukainen kohderyhmä ja monialaisen yhteispalvelun tarpeen arvioivat tahot kuntakokeilussa 
C. TYP-lain ja -asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisen huomioiminen kuntakokeilun aikana 
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A. Kuntakokeilun osalta tarvittavat muutokset, jotka koskevat MYP-sopimuksen kohtia 1, 2, ja 5 
 
MYP-sopimusta sovitaan muutettavaksi seuraavasti. Muita muutoksia MYP-sopimukseen ei tällä liitteellä 
tehdä, jollei sitä erikseen ole mainittu. 
 
Tarkennus; kohta 1. Sopimuksen tarkoitus 
 

Kuntakokeilun kohderyhmän osalta TYP-lain mukaisen yhteistyöverkoston muodostavat kunta 
ja Kela.  
 

Tarkennus; kohta 2. Sopijaosapuolet 
 
Kuntakokeilussa MYP-sopimuksen sopijaosapuolena TE-toimiston korvaavat Hämeenlinnan 
kaupunki, Hattulan kunta ja Janakkalan kunta kuntakokeilun kohderyhmän osalta. 

 
Tarkennus; kohta 5. Henkilöstö 
 

Monialaisen asiakastyön ja TYP-lain mukaisen palvelun toteutumiseksi varmistetaan, että kun-
nalla on riittävästi sekä työvoimapalveluiden että sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muun kunnan 
työllisyyspalveluiden asiantuntemusta. Tämä asiantuntemus voi olla yhdelläkin henkilöllä. Hä-
meenlinnan seudun kuntakokeilussa kunnat osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilös-
töä alla olevan taulukon mukaisesti. Kunnalla on oikeus sopeuttaa henkilöstöresurssejaan tar-
vetta ja tilannetta vastaavasti, kunhan palvelu toteutuu TYP-lainsäädännön mukaisesti. 
 

 

 

Työntekijöi-

den lkm TYP-resurssi Yhteensä htv

Hämeenlinna

Nuoret alle 30-v TE-taustaiset

2 työnvälitys-koulutus sekä TYP –lain mukainen monialainen työ 2 x 50 % 1

Kuntataustaiset

1 Omavalmentaja 50 % 0,5

Yhteensä 3 1,5

Yli 30-v TE-taustaiset

4 työnvälitys-koulutus sekä TYP –lain mukainen ja muu monialainen työ 4 x 50 % 2

Kuntataustaiset

1 Työkykykoordinaattori, sosiaalityöntekijä 90 % 0,9

2 Omavalmentaja, sosiaalihuollon ammattihenkilö 2 x 100 % 2

1 Omavalmentaja, sosiaalihuollon ammattihenkilö 90 % 0,9

1 Omavalmentaja 50 % 0,5

Yhteensä 9 6,3

Hml yhteensä 12 7,8

Hattula TE-taustaiset

1 työnvälitys-koulutus sekä TYP –lain mukainen ja muu monialainen työ 20 % 0,2

Kuntataustaiset

1 Sosiaali- ja työllisyyspalvelujen ohjaaja 10 % 0,1

2 Sosiaalipalvelujen ohjaaja 2 x 10% 0,2

1 Omavalmentaja, sosiaalihuollon ammattihenkilö 95 % 0,95

Hattula yhteensä 5 1,45

Janakkala TE-taustaiset

2 työnvälitys-koulutus sekä TYP –lain mukainen ja muu monialainen työ 50 % ja 25 % 0,75

Kuntataustaiset

1 Omavalmentaja 25 % 0,25

1 Palveluohjaaja, sosiaalihuollon ammattihenkilö 60 % 0,6

1 Sosiaalityöntekijä 10 % 0,1

1 Terveydenhoitaja 40 % 0,4

1 Erityisnuorisonohjaaja 50 % 0,5

Janakkala yhteensä 7 2,6
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B. TYP-lain mukainen kohderyhmä ja monialaisen yhteispalvelun tarpeen arvioivat tahot kuntakokeilussa  
 

Kuntakokeilun kohderyhmän osalta monialaisen yhteispalvelun tarpeen arvioivat kunta tai Kela. 
 
TYP-lain pykälässä 2 määritellään työttömyyden keston kriteerit TYP-palvelun tarpeen arvioinnissa: työ- ja elin-
keinotoimisto, kunta tai Kela arvioivat, onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun työtön on 

 
1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella; 
2) täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 1 

luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta; tai 
3) alle 25-vuotias ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n 1 mo-

mentin 3 kohdassa tarkoitettu työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. 
 

Yli 30-vuotiaat ansiopäivärahaa saavat eivät kuulu kuntakokeilun kohderyhmään, mutta heillä voi olla tarve 
TYP-lain mukaiselle palvelulle. Jos heillä on monialaisen yhteispalvelun tarve sekä työttömyyttä yli 12 kk, hei-
dän TYP-lain mukainen palvelunsa järjestetään MYP-sopimuksessa sovitulla tavalla. 
 
 
C. TYP-lain ja -asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisen huomioiminen kuntakokeilun aikana  
 
Kuntakokeilun kohderyhmän osalta kunta korvaa TE-toimiston TYP-lain ja –asetuksen mukaisten tehtävien 
hoitamisessa. Tämä koskee erityisesti seuraavia tehtäviä: ohjaus monialaiseen palveluun, palvelutarpeen ar-
viointi kartoitusjaksolla, monialaisen työllistymissuunnitelman laatiminen, seuranta ja tarkistaminen, arvio 
monialaisen yhteispalvelun tarpeen päättymisestä ja tietojen tallentaminen monialaisen yhteispalvelun asia-
kasrekisteriin.  
 
 

 
 
 
 


