
TYP
Keski-Uudenmaan monialainen yhteispalvelu

- Kohti koulutusta ja työelämää -



” Kroonisesti työttömiin kohdistettu työvoimapolitiikka näyttää olevan 
pikemmin hyvinvointivaltion tapa elää jatkuvasti tämän ongelman kanssa kuin 
ratkaista se. ”

Simo Aho, Krooninen työttömyys, 4/2016

Aluksi…



Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta + asetus voimaan 1.1.2015

 ” … tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän 
palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja 
kuntoutuspalveluja.”

 ” Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta, Kela ja työtön arvioivat yhdessä työttömän 
palvelutarpeen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut 
(kartoitusjakso max 3kk).

 Monialaisen työllistymissuunnitelman laatiminen, seuranta ja tarkastaminen  -> 
suunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman  ja laaditaan kartoitusjakson aikana -> TYPPI-
järjestelmä käytössä

” Työ- ja elinkeinotoimistolla, sen toimialueeseen kuuluvilla kunnilla ja Kansaneläkelaitoksella 
on työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi vähintään yksi 
yhteinen toimipiste…”

 ” Asiakkaalle toimintamallin tulisi näyttäytyä ns. yhden luukun palveluna.” ( TEMin kirje 22.9.2015)

Taustaa TYPistä
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Keski-UudenmaanTYP

Hyvinkää
+ Nurmijärvi 

( 10 työntekijää)

Järvenpää 
+ Tuusula, Kerava

(17 työntekijää)

Mäntsälä-
Pornainen

(4 työntekijää) 

Kumppanuuslähtöinen kehittämisprosessi ja Toimintakyvyn edistäminen 2016 ->

Kartoitusjakso 
3kk



Asiakaskriteerit
Arvioitava onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun

• saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

• täyttänyt 25-vuotta ja on ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kk

• alle 25-vuotias ja on ollut työtön yhtäjaksoisesti 6 kk

• hänen työllistymisensä edistäminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien 

palveluiden yhteensovittamista

• hänellä on sellaisia työllistymiseen vaikuttavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita tai elämänhallintaan liittyviä 

ongelmia, jotka eivät ratkea yksinomaan viranomaisten välisellä konsultaatiolla vaan edellyttävät 

monialaista yhteistyötä



Painopisteet v.2016:

1) nuoret alle 25v  2)  300 - 999 päiväläiset

3) maahanmuuttajataustaiset

Keski-Uudenmaan Asiakkaat ( 0029) ikäluokittain 2.11. :

1) alle 25v ->14%  2) 25-50v –> 56%  3) yli 50v -> 30% 

Muu kieli kuin suomi: 11% eli noin 300 hlö

 45 %: lla peruskoulutausta!! Vrt. Tanskan pitkäjänteinen osaamisen edistäminen!

Keski-Uudenmaan painopisteet ja 
asiakastietoa



Lukuja ( Ura)
0258 Keski-Uudenmaan TYP

Toiminta kuukauden aikana (KK1) 

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu yhteensä 2016vuosi 2015

työnhakijat ko aikana 333 377 415 461 516 566 548 583

välitetty työhön yleisille työmarkkinoille 1 0 1 3 7 4 1 2 19 43

työllistetty 8 2 4 1 3 6 1 6 31 27

saanut muuten työtä 2 2 2 6 0 3 2 8 25

aloittanut työvoimakoulutuksen 2 5 0 1 3 4 0 7 22 43

aloittanut muun koulutuksen 3 0 0 0 0 0 0 7 10 16

aloittanut valmennuksen / kokeilun 7 4 12 14 19 13 12 10 91 119

aloittanut kuntouttavan työtoiminnan 21 8 7 8 13 12 13 12 94 269

aloittanut omaehtoisen opiskelun 3 1 0 0 0 0 1 4 9 8

siirtynyt työvoiman ulkopuolelle 0 2 1 3 5 7 4 2 24 48

aktivointiaste 52,6 41,2 38,4 34,0 31,4 28,7 24,0 30,1



 TYPin asemoituminen kunnan palveluympäristöön

 Sirpaleinen palvelujärjestelmä – > päällekkäisen työn karsiminen

 Kuka ottaa asiakkaasta oikeasti vastuun vrt. poisohjaus

 TYP ei ole säiliö -> pois ”hilloamisesta” 

Haasteita



Havaintoja

 TYP-työ hyödyllistä, hyödynnetään laaja-alaisesti tietoa
 Kelan hyödyntäminen plussaa

 TYPillä olisi hyvä olla oma lääkäri

 Yksinäisyys, oppimisvaikeudet, heikko osaaminen vaikka tutkinto -> työelämä liian 
haastava?, kolesteroliarvot, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt?, 
sosiaaliset taidot…

 Haastavia asiakkaita vai oikeanlaisen palvelun/yhteistyön puute…?

 Ohjauksen haaste: Minne ohjataan? Asiakas ei kuulu oikein minnekään, ei 
vammaispalveluihin, ei TYPppiin, työelämän haastavuus…?

 Eettinen ohjaustyö eli Hyvä elämä ja Kasvojen kunnioittaminen !



 Kunnissa  palveluiden määrä vaihtelee + palvelut erilaisia

 Kuty paikkoja paljon vs.  jonotettava kutyyn

 Toiminnan laatu ja tavoitteellisuus:
 ”Kuty alkupiste/pieni välitavoite ->  jatkopolun tärkeys ” 

 Vrt. pussinperä -> ”mihinkäs kuntouttavaan seuraavaksi”

 Osa asiakkaista vierastaa termiä ” kuntouttava” 

 ” tulee korostaa moniammatillista ja suunnitelmallista yhteistyötä”

Entä kuntouttava työtoiminta



” Jos teet sitä, mitä olet aina tehnyt,

saat sitä, mitä olet aina saanut”

Mark Twain

Kokeiluvuosi 2016…20xx



 Työn erilaiset muodot

 Osaaminen ja elinikäinen oppiminen

 Avoimille työmarkkinoille kytkeytyvä työllistymisen tukeminen

Selvitys: Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot (2/2016)

Työvoimapolitiikka
Sote-politiikka

(aktiivinen 
sospolitiikka)

Oikeuspolitiikka 
( maahanmuutto)

Koulutuspolitiikka
(aikuiskoulutus)

Elinkeinopolitiikka
(yrittäjyys)



” Siitä huolimatta, että kansainvälisessä vertailussa taidot ovat Suomessa kärkiluokkaa, 16 – 65-vuotiaista 

noin 600 000:n luku- tai numerotaidot eivät yllä tasolle kaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

että heillä on vaikeuksia yksinkertaisten laskutoimitusten tekemisessä tai heidän on vaikea 

ymmärtää suoraviivaistakin kirjallista informaatiota… Taitopuutteet pitäisi tunnistaa silloin, kun 

aikuisia kohdataan esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ja TE-toimistoissa.” ( TAK )

 Oppimisvaikeuksien kartoitus

” Nuorten työkyvylle suurimpia riskejä ovat matala koulutus ja työttömyys. Niinpä peruskoulutuksen 

puutteiden paikkaaminen sekä työhön kiinnittymisen edistäminen ja tukeminen ovat nuorten työkyvyn 

turvaamisen kulmakiviä.” ( TAK)

Osaaminen on sosiaaliturvaa


