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ETELÄ-SAVON TE-TOIMISTO VAHVISTAA KUNTAKUMPPANUUKSIA JA YRITYSASIAKKUUKSIA
Etelä-Savon TE-toimisto käynnistää kuntakierrokset marraskuussa. TE-toimiston johto ja
työnvälityksen asiantuntijat vierailevat kaikissa Etelä-Savon kunnissa tämän vuoden lopulla ja
alkuvuodesta 2015. Samalla vahvistetaan yritysyhteistyötä ja markkinoidaan TE-palveluja.
Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa painotetaan TE-palveluiden vahvempaa markkinointia ja
tiiviimpiä kumppanuussuhteita. Myös tiedottamista TE-toimiston palvelumuutoksista jatketaan.
Kuntavierailuista järjestetään tiedotustilaisuuksia.
Käytännössä TE-toimiston johto tapaa kuntien johtoryhmiä. Tapaamisten tarkoituksena on
keskustella kunnan työllisyys- ja elinkeinopoliittisista ajankohtaisista asioista. TE-palveluiden
saatavuus on yksi keskustelun teemoista, samoin työnvälitys, nuorisotakuun toteuttaminen sekä
rakenteellisen työttömyyden alentaminen.
Neuvotteluja ja yrityskäyntejä
Kuntavierailuilla aamupäivä varataan kuntien johtoryhmien kanssa käytäviin keskusteluihin ja
iltapäivällä jalkaudutaan paikallisiin yrityksiin.
Aamupäivän neuvotteluissa käydään alustavaa keskustelua siitä, miten Etelä-Savossa järjestetään
uudistuva monialainen yhteispalvelu (nykyinen TYP-toiminta). Rakenteellisen työttömyyden
alentamiseen pureutuva monialainen yhteispalvelu (nykyinen työvoiman palvelukeskusten palvelu)
laajenee hallitusohjelman mukaisesti jokaiseen kuntaan. Lisäksi hallitus on antanut eduskunnalle
lakiesityksen mm. palkkatukiuudistuksesta.
Yrityskäynteihin osallistuu TE-palveluiden työnvälityksen asiantuntijoita. Yrityskäynnit suunnitellaan
ja toteutetaan yhdessä kuntien elinkeinotoimijoiden kanssa. Käynneillä saadaan tietoa yritysten
työvoima- ja koulutustarpeista sekä markkinoidaan TE-palveluita ja niiden saatavuutta. Esimerkiksi
verkkopalveluiden käyttöä halutaan tehdä yrityksille tunnetuksi.
Monialainen yhteispalvelu ”TYP-laki”
Työllistymistä edistävällä monialaisella palvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TEtoimisto, kunta, Kela yhdessä arvioivat laissa määritettyjen työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat
työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille
monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluja.
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Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta ns. TYP-lain lokakuussa 2014. Lailla velvoitetaan kaikki kunnat kuulumaan
monialaista yhteispalvelua tuottavaan verkostoon viimeistään 1.1.2016. Jokaisen TE-toimiston
alueella on TE-toimiston, kuntien ja Kelan sopima määrä monialaista yhteispalvelua tuottavia
verkostoja.
TEM, STM, Kela ja Kuntaliitto tulevat pitämään aiheeseen liittyviä alueellisia tilaisuuksia tammihelmikuussa 2015.
Palkkatukiuudistus tullee voimaan 1.1.2015
Palkkatukeen liittyvää työnantajien hallinnollista taakkaa kevennetään ja arvioidaan mahdollisuudet
muuttaa palkkatuen rakenne nykyistä yksinkertaisemmaksi. Toimenpiteillä pyritään edelleen
lisäämään yritysten osuutta palkkatuetun työn tarjoajana, mikä puolestaan parantaa palkkatuetun
työn vaikuttavuutta.
Palkkatukiuudistuksen tavoitteena on myös rakennetyöttömyyden alentaminen ja työurien
jatkaminen. Työsopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi pitkään työttömänä olleiden työllistymisen
edistämiseksi ja velvoitetyöhön oikeutettujen työmahdollisuuksien turvaamiseksi siten, että
työnantaja voisi tietyissä tilanteissa poiketa lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä sekä
takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia entisiä työntekijöitään koskevasta työn
tarjoamisvelvollisuudesta.
Etelä-Savon TE-toimisto viestii palkkatukiuudistuksesta yhteistyökumppaneilleen vuoden 2014
lopussa. Palkkatukiuudistus tulee voimaan 1.1.2015, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksen.
Etelä-Savon TE-toimistossa otetaan käyttöön uusi puhelintekniikka 14.11.2014. Puhelinnumeromme
säilyvät ennallaan.
Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme puhelimessa entistä sujuvammin. Esimerkiksi
takaisinsoitto-ominaisuuden valitessaan asiakkaan ei tarvitse enää jäädä jonottamaan, vaan hänelle
soitetaan takaisin.
Työnhakija- ja työnantajapalveluiden puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Puhelinpalveluaikaan tulee
pieni muutos.
Henkilöasiakkaiden puhelinnumero on 02950 44010.
Yritys-, yhteisö- ja työnantaja-asiakkaiden puhelinnumero on 02950 44020.
Palveluaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16.15.
Muutokset ovat osa valtakunnallista TE-toimistojen puhelinpalveluiden uudistusta. Uudesta
tekniikasta voi johtua pieniä häiriöitä.
Pieksämäen toimipaikan asiakaspalvelu muuttui
Muutos Etelä-Savon TE-toimiston Pieksämäen toimipaikan asiakaspalveluaikoihin ma 3.11.2014
alkaen
Etelä-Savon TE-toimiston
Pieksämäen toimipaikka palvelee ilman ajanvarausta ja ajanvarauksella klo 9 - 12.
Vain ajanvarauksella klo 13 - 16.
Käytössäsi ovat TE-palveluiden asiointikanavat
www.te-palvelut.fi (työnhaun käynnistäminen, päättäminen, työnhaun muutokset)
Työlinja puh. 0295 020 700 ja
YritysSuomi puh.0295 020 500
Etelä-Savon TE-toimiston puhelinpalvelu henkilöasiakkaille puh 02950 44010 ja
yritys - ,yhteisö- ja työnantaja-asiakkaille puh 02950 44020
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Eteläsavolaiset nuoret ovat melko tyytyväisiä nuorisotakuun toteuttamiseen Etelä-Savon TE-toimistossa.
Eteläsavolaiset nuoret ovat melko tyytyväisiä nuorisotakuun toteuttamiseen Etelä-Savon TEtoimistossa. Tämä käy ilmi Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa
laaditussa opinnäytetyössä. Opinnäytetyön laati Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntija Mirva
Holopainen. - Odotuksiin palvelun ystävällisyydestä, luottamuksellisuudesta ja asiantuntevuudesta
oli pystytty vastaamaan, toteaa asiantuntija Holopainen.
Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle
vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi työnhakijaksi
ilmoittaudutaan TE-toimistoon www.te-palvelut.fi TE-palvelujen asiantuntijat ohjaavat nuoren
eteenpäin juuri hänelle parhaiten sopivan palvelun löytymiseksi.
Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka
lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla
tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30vuotiaille nuorille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto.

Etelä-Savon alueella toimii yksi hallinnollinen TE-toimisto. Etelä-Savon alueen TE-palveluverkostoon
kuuluvat
 toimipaikat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa
 työvoiman palvelukeskukset Mikkelissä ja Savonlinnassa
 yhteispalvelupisteet Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla,
Puumalassa ja Sulkavalla
 asiakaspalvelupiste Mikkelissä
 seudulliset yrityspalvelut Juvalla, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa.
Lisätietoja:
johtaja Sirkka Rytkönen puh 02950 44123
palvelujohtaja Ritva Malinen-Parkkinen puh 02950 44087
palvelujohtaja Kari Joutsalainen puh 02950 44054
palvelujohtaja Päivi Pirskanen puh 02950 44107
palveluesimies Anne Lusenius puh 02950 44084
viestintäasiantuntija Mervi Huuskonen puh 02950 44044

