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11 §
Suostumus Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston virkamiesten siir-
tymiseen Helsingin kaupungin työnjohdon ja valvonnan alaisuuteen 
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisiin 
tehtäviin

HEL 2020-014332 T 00 01 06

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja antoi valtion virkamieslain 
(750/1994) 20 §:ssä tarkoitetun suostumuksen siihen, että tämän pää-
töksen liitteenä (liite 1) olevat Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston 
virkamiehet siirtyvät työskentelemään kaupungin johdon ja valvonnan 
alaisuudessa sen toimivaltaan kuuluvissa työllisyyden edistämisen kun-
takokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisissa tehtävissä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 § 88 Helsingin osallistumi-
sesta 1.3.2021–30.6.2023 järjestettävään työllisyyden kuntakokeiluun. 
Kokeilussa kaupunki tulee vastaamaan työ- ja elinkeinotoimiston palve-
luiden sekä muiden työllisyyttä edistävien palveluiden tarjoamisesta 
kokeilun kohderyhmään kuuluville asiakkaille. Kaupungin vastuulle ovat 
siirtymässä ne työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansio-
sidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lisäksi kokeilun piirissä tulevat 
olemaan kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki vieraskieliset työttömät ja työl-
listymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat.

Eduskunta hyväksyi 15.12.2020 lain työllisyyden edistämisen kuntako-
keilusta hallituksen esitysten 87/2020vp ja HE 114/2020 mietinnön mu-
kaisina. Tasavallan presidentti vahvisti lain työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta 30.12.2020 ja määräsi lain tulemaan voimaan 
1.3.2021. 

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto on pyytänyt Helsingin kaupungin 
suostumusta esittämiensä virkamiesten siirtymiseen työskentelemään 
määräajaksi kaupungin työnjohdossa työllisyyden edistämisen kunta-
kokeilun tehtävissä. Virkamiehet ovat siirron ajan virkasuhteessa TE-
toimistoon eikä siirrolla ole vaikutusta virkamiesten palvelussuhteen eh-
toihin.

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysjohtaja, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
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1 Luettelo siirtyvistä virkamiehistä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan TE-toimisto Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
Liite 1

Uudenmaan ELY-keskus Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

.


