
         

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงเกีย่วกบัการจา้งงาน จะเร ิม่ในปี 2021 

เป้าหมายของฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki 

คอืการสรา้งความคบืหนา้ในการเขา้สู่การจา้งงานและการเรยีนของผูห้างานทีก่ําลงัว่างงานในปัจ

จบุนัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้นําวธิแีกปั้ญหาใหม่ ๆ เพือ่ใหไ้ดแ้รงงานทีม่คีวามสามารถ 

 

การนําเสนอส ัน้ ๆ 

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงเกีย่วกบัการจา้งงานจะนําชาวเฮลซงิกกิว่า 50 000 

คนทีเ่ป็นผูห้างานผ่านสาํนักงาน TE เขา้เป็นผูใ้ชบ้รกิารของฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki 

การเปลีย่นแปลงจะเร ิม่มผีลในวนัที ่1.3.2021 

จากการเปลีย่นแปลงนี ้สํานักงาน TE จะโอนพนักงานประมาณ 250 คนไปยงัเทศบาลเมอืง 

รวมทัง้พืน้ทีป่ฏบิตังิานจาก Itäkeskus และ Pasila ดว้ย  

 

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงเกีย่วกบัการจา้งงาน? 

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงเกีย่วกบัการจา้งงานคอือะไร? 

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงเกีย่วกบัการจา้งงานคอืโครงการระดบัประเทศทีใ่ชเ้วลา 2.5 ปี 

ซ ึง่เป็นส่วนหน่ึงของบรกิารตามกฎหมายของสํานักงาน TE ทีโ่อนไปใหเ้ทศบาลเมอืงเป็นผูจ้ดัการ 

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงจะมเีทศบาลเมอืงเขา้รว่ม 125 แหง่ และการสรา้งพืน้ทีท่ดลอง 26 พืน้ที ่Helsinki 

คอืหน่ึงในพืน้ทีท่ดลองพืน้ทีห่น่ึง ในเขตเมอืงหลวง นอกจาก Helsinki แลว้ ยงัมพีืน้ทีท่ดลองของ Espoo 

รวมทัง้ Vantaa-Kerava 

 

เพราะเหตุใดจงึจดัทาํสิง่นี้ขึน้?  

วตัถุประสงคข์องการทดลองโดยเทศบาลเมอืงคอืการพฒันาประสทิธภิาพของบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงาน 

รวมทัง้ทางเลอืกของบรกิารสําหรบัผูห้างาน และ ประสบการณข์องผูใ้ชบ้รกิาร 

ซ ึง่ต ัง้ใจจะสรา้งความราบร ืน่ในการเขา้สู่บรกิารทีเ่ทศบาลเมอืงเสนอให ้

จะพยายามพฒันาประสทิธภิาพโดยการรวมเจา้หนา้ทีข่องเทศบาลเมอืงและรฐับาล, เงนิทุน 

และพืน้ทีส่ําหรบัการดูแลการจา้งงาน 



         

เร ือ่งนี้เกีย่วกบัฉนัหรอืไม่? 

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงและการโอนบรกิารต่าง ๆ ไปยงัเมือง Helsinki อาจจะมผีลต่อคุณดว้ย 

หากคุณเป็นชาวเฮลซงิกทิีเ่ป็นผูห้างานทีก่าํลงัว่างงาน หรอืหากคุณเขา้รว่มบรกิารส่งเสรมิการจา้งงาน 

และคุณมคีณุสมบตัใิดคุณสมบตัหิน่ึง ดงัต่อไปนี:้ 

• คุณมอีายุตํ่ากวา่ 30 ปี 
หรอื 

• คุณพูดภาษาตา่งชาต ิภาษาแม่ของคณุคอืภาษาอืน่นอกจากภาษาฟินนิช 
หรอื 

• คุณไม่มสีทิธิใ์นการรบัเงนิเบีย้เลีย้งรายวนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้(ansiopäiväraha) 
คุณไดร้บัเงนิสวสัดกิารคนวา่งงาน, เงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชพี หรอื เงนิลาป่วยรายวนัจาก Kela 

คุณจะไดร้บัจดหมายเป็นการส่วนตวัจากสํานักงาน TE และรายละเอยีดในบรกิารการตดิต่อส่วนตวั (Oma-

asiointi) หากคุณถูกโอนบรกิารไปยงัการทดลองของเทศบาลเมอืง 

 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัฉัน? 

การทดลองจะเร ิม่ขึน้เมือ่ใด? 

การทดลองโดยเทศบาลเมอืงจะเร ิม่ระหว่างวนัที ่1.3.2021 – 30.6.2023 

การเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อการประกนัการวา่งงานของฉนัหรอืไม่? 

การเปลีย่นแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงนิประกนัการว่างงานทีค่ณุไดร้บัอนุมตัแิลว้ 

เมือ่มกีารเร ิม่การทดลองโดยเทศบาลเกีย่วกบัการจา้งงาน เอกสารความเห็นเกีย่วกบันโยบายแรงงานที ่บรกิาร 

TE ออกใหแ้กผู่จ้า่ยเงนิสวสัดกิารคนว่างงานของคุณ (KELA หรอืกองทุนว่างงาน) จะยงัคงมผีลอยู่ 

เมือ่สถานภาพผูใ้ชบ้รกิารของคุณถูกโอนไปยงัฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki 

การทดลองโดยเทศบาลจะไม่ส่งผลกระทบต่อเร ือ่งการดําเนินการเกีย่วกบัประกนัการว่างงานของคุณที ่Kela 

หรอืกองทุนว่างงานของคุณ 

การปรบัเปลีย่นนีไ้ม่ควรจะสง่ผลกระทบอย่างมากต่อตารางเวลาการขอหรอืการอนุมตัเิงนิสวสัดกิารคนว่างงานจา

ก Kela หรอืกองทุนว่างงานของคุณ  

ในชว่งแรกของการเปลีย่นแปลง 

บรกิารของเมอืงอาจจะมคีวามล่าชา้บา้งเล็กนอ้ยในส่วนของการออกคําตดัสนิใหม่ ๆ 



         

ในระหว่างชว่งการโอนบรกิาร คุณควรหลกีเลีย่งการปฏบิตัติ่าง ๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการตดัสนิและการอนุมตั ิ

หากคุณสามารถทําได ้

ฉนัจะตอ้งทําอะไรเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงนี้?  

ในฐานะของผูห้างาน คุณไม่จาํเป็นตอ้งทําอะไรเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงนีเ้ลย  

แผนการจา้งงานของคุณทีท่ําไวก้อ่นหนา้นี ้หรอื แผนอืน่ ๆ ของคุณจะยงัคงมผีลอยู่ 

บรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของพืน้ทีก่ารทดลองโดยเทศบาลเมอืงของคุณ หรอื ในส่วนของชาวเฮลซงิก ิ

ฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki จะตดิต่อไปยงัผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นผูห้างานทุกคนทนัท ี

เมือ่มกีารเลอืกผูเ้ช ีย่วชาญประจาํตวัคนใหม่ ในขณะทีท่ําการเลอืก 

เราจะส่งรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารของฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki และ 

สถานภาพผูใ้ชบ้รกิารของคุณไปใหค้ณุ  

 

ฉันจะมเีจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญประจําตวัต่อไปในอนาคตดว้ยหรอืไม?่ 
ผูเ้ชีย่วชาญประจาํตวัของฉนัจะถูกเปลีย่นไปหรอืไม่? 

ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นผูห้างานแทบจะทุกคนจะมผีูเ้ช ีย่วชาญประจาํตวัต่อไปในอนาคตดว้ย 

ผูเ้ช ีย่วชาญประจาํตวัของคุณอาจจะเปลีย่นไป เมือ่บรกิารถูกโอนไปยงัเทศบาลเมอืง 

จะมกีารแตง่ตัง้ผูเ้ช ีย่วชาญประจาํตวัคนใหม่ของคุณโดยเรว็ทีสุ่ดหลงัการโอนบรกิาร 

คุณจะไดร้บัรายละเอยีดเกีย่วกบัผูเ้ช ีย่วชาญประจาํตวัของคุณ ทัง้ทางจดหมายและในบรกิารการตดิต่อสว่นตวั 

(Oma-asiointi) ทนัทเีมือ่มกีารแต่งตัง้ขึน้ 

คุณจะไดร้บัรายละเอยีดในกรณีทีผู่เ้ช ีย่วชาญประจาํตวัของคุณยงัคงเป็นคนเดมิดว้ย 

คุณสามารถรอรายละเอยีดเกีย่วกบัผูเ้ช ีย่วชาญประจาํตวัของคุณจากฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ 

Helsinki 

สิง่น้ีจะจํากดัการตดิต่อธุระของฉนับา้งหรอืไม่? 

เมือ่มกีารทดลองโดยเทศบาลเมอืงแลว้ 

ในอนาคตคุณจะตดิต่อทีฝ่่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานในเขตเทศบาลเมอืงทีคุ่ณอาศยัอยู่อย่างเป็นทางการเท่า

นั้น  



         

ตวัอย่างเชน่: ชาวเฮลซงิกอิาศยัอยู่ใกลก้บับรกิาร TE ของ Vantaa มากกว่าบรกิาร TE ของ Helsinki 

และเขาเคยตดิต่อทีน่ั่นมากอ่น จะไม่สามารถใหบ้รกิารแกเ่ขาทีบ่รกิาร TE ของ Vantaa 

ไดอ้กีตอ่ไปในชว่งของการทดลองโดยเทศบาลเมอืง  

จะสามารถใหบ้รกิารแกผู่ห้างานทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิารของการทดลองโดยเทศบาลเมอืงเฉพาะทีฝ่่ายบรกิารเกีย่วกบัก

ารจา้งงานของเทศบาลเมอืงทีอ่าศยัอยู่เท่านั้น  

บรกิารทีฉ่นัไดร้บัจะเปลีย่นไปหรอืไม่?  

ในฐานะผูใ้ชบ้รกิารของการทดลองโดยเทศบาลเมอืง คุณจะไดร้บับรกิารทีเ่หมอืนกบัทีคุ่ณเคยไดร้บัจากบรกิาร 

TE กอ่นหนา้นี ้ในส่วนของบรกิารต่าง ๆ ของเมือง Helsinki 

อาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยเมือ่จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารจะเปลีย่นไปมากอย่างเห็นไดช้ดั 

ในชว่งของการทดลองโดยเทศบาลเมอืงเกีย่วกบัการจา้งงาน เราจะพฒันาบรกิารใหม่ ๆ และ การแกปั้ญหาต่าง ๆ 

เกีย่วกบัการจดัการเร ือ่งการจา้งงาน รวมทัง้จะสนับสนุนความรว่มมอืระหว่างฝ่ายบรกิารสงัคมและสาธารณสุข 

และ ฝ่ายบรกิารดา้นการศกึษาอบรมดูแลเด็กและบรกิารของโรงเรยีน เพือ่สรา้งความคบืหนา้ในการจา้งงาน 

โอกาสในการไดร้บับรกิารของคุณสามารถขยายออกไปไดใ้นชว่งของการทดลองโดยเทศบาลเมอืง 

ฉนัเป็นผูใ้ชบ้รกิารของ TYP บรกิารของฉนัจะเปลีย่นไปหรอืไม่? 

คุณจะไดร้บับรกิารจาก TYP ต่อไปดว้ย 

แต่จะมกีารจดัใหใ้นการทดลองโดยเทศบาลในรปูแบบทีแ่ตกต่างจากแต่กอ่น ซึง่อาจหมายความว่า 

สถานทีท่ีค่ณุไปตดิต่อ หรอื ผูเ้ช ีย่วชาญประจาํตวัของคุณอาจจะเปลีย่นไป  

กฎหมายว่าดว้ยการสรา้งความกา้วหนา้ในการจา้งงาน เกีย่วกบับรกิารรว่มกนัจากหลายฝ่ายจะไม่เปลีย่นไป และ 

ในชว่งของการทดลองโดยเทศบาลเมอืง เราจะเรยีกบรกิารเหลา่นีว้่า บรกิารการฟ้ืนฟูการเขา้ทาํงาน  

ฉนัจะไดร้บับรกิารเป็นภาษาอะไร? 

คุณจะไดร้บับรกิารเป็นภาษาฟินนิช และ สวดีชิ เสมอ 

ส่วนมากแลว้คุณจะไดร้บับรกิารโดยปราศจากการจดัการเป็นพิเศษ 

เป็นภาษาองักฤษดว้ยโดยไม่ตอ้งนัดเวลาล่วงหนา้ 

จะมกีารจดับรกิารล่ามแปลภาษาเพือ่ชว่ยในการตดิต่อสําหรบัผูท้ีจ่าํเป็น เชน่เดยีวกบัในบรกิาร TE  

 

 

 



         

ฉันจะไดร้บับรกิารจากทีไ่หน? 

ฉนัจะไดร้บับรกิารจากทีไ่หน 

หากฉนัยา้ยไปเป็นผูใ้ชบ้รกิารของฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki? 

แลว้ในช่วงของการโอนบรกิาร? 

ทางออนไลน ์คุณสามารถใชบ้รกิารทีอ่ยู่ภายใตก้ารดูแลของบรกิาร TE บรกิารการตดิต่อส่วนตวั (Oma 

asiointi) เชน่เดยีวกบักอ่นหนา้นี ้อย่างไม่ขาดตอน 

 

ทางโทรศพัท ์คุณจะไดร้บับรกิารเกีย่วกบัการจา้งงาน อย่างไม่ขาดตอน 

ทีห่มายเลขบรกิารผูใ้ชบ้รกิารทีดู่แลโดยบรกิาร TE: 0295 025 500 (จนัทร–์ศุกร ์เวลา 9.00–16.15 น.)  

คุณจะไดร้บัความชว่ยเหลอืในการตดิต่อ, ในการใชบ้รกิารออนไลนก์ารตดิต่อสว่นตวั (Oma-asiointi) 

และเร ือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบัการจา้งงาน จากบรกิารโทรศพัท ์

หากจาํเป็นคณูจะไดร้บัคําแนะนําสาํหรบัชว่งต่อไปในบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสําหรบัคุณดว้ย 

  

คุณจะไดร้บับรกิารทีล่อ๊บบี ้ในชว่งทีไ่ดเ้ร ิม่ดําเนินการทดลองโดยเทศบาลเกีย่วกบัการจา้งงานแลว้ ชว่งตน้ปี 

2021 ตามทีอ่ยู่ดงัต่อไปนี:้  

• Asiakkaankatu 3 ที ่Itäkeskus  
• Ratapihantie 7 ที ่Pasila 
• สําหรบัผูม้อีายุตํ่ากว่า 30 ปี ที ่Ohjaamo ทีอ่ยู่ Fredrikinkatu 48 ที ่Kamppi  

นอกจากนีจ้ะไดร้บับรกิารโดยการนัดเวลาล่วงหนา้ ตามที่อิยู่ Viipurinkatu 2 และ Runeberginkatu 5 

 

การใหบ้รกิารผูม้าตดิต่อแบบตวัต่อตวัจะทําขึน้โดยพจิารณาถงึความเป็นไปไดต้ามสถานการณข์องไวรสัโคโรน

า  

 

ที ่Helsinki-info คุณจะไดร้บัคําแนะนําในการใชบ้รกิารเกีย่วกบับรกิารของเมือง Helsinki เชน่ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัเวลาเปิดทําการ หรอื ขอ้มูลพืน้ฐานอืน่ ๆ  

หมายเลขโทรศพัทข์อง Helsinki-info: 09 310 11 111 (จนัทร–์พฤหสัฯ เวลา 9–16 น. และ ศกุร ์เวลา 10–

15 น.) 

Helsinki-info แชท (จนัทร–์พฤหสัฯ เวลา 9–16 น. และ ศุกร ์เวลา 10–15 น.) 

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/
https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi/


         

ฉนัจะไดข้อ้มูลเพิม่เตมิจากทีไ่หน?  

คุณสามารถอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซตต์่อไปนี:้  

ในเว็บไซตข์องการทดลองโดยเทศบาลเมอืงเกีย่วกบัการจา้งงาน hel.fi 

ในเว็บไซตข์องการทดลองโดยเทศบาลเมอืง เกีย่วกบัการจา้งงาน 

ของกระทรวงการจา้งงานและการประกอบอาชพี 

ทวติเตอร ์ของฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki  

 

สามารถตดิตามการอพัเดทเพจนี ้รวมทัง้ตดิตามสือ่ เชน่ขา่วจากหนังสอืพมิพห์รอืโทรทศัน ์

 

สามารถส่งคําตชิมไปทางอเีมล หรอืสอบถามทัว่ไปไดท้ีอ่เีมลของฝ่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของ Helsinki 

tyollisyyspalvelut@hel.fi 

หมายเหตุ เราไม่สามารถใหบ้รกิารสว่นตวัทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารยนืยนัตวัเองทางอเีมลได ้

กรณุาอย่าส่งอเีมลทีม่ขีอ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อนมาใหเ้รา เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกบัสุขภาพ หรอืสถานการณช์วีติของคุณ 

หรอื รายละเอยีดส่วนตวัของคุณ เราสามารถตอบคําถามทางอเีมลไดเ้ฉพาะคําถามทัว่ ๆ ไป 

และจะส่งต่อคําตชิมต่อไป 

 

ฉนัจะลงทะเบยีนเป็นผูว้า่งงานไดท้ีไ่หน?  

คุณสามารถทําการลงทะเบยีนเป็นผูว้่างงานผ่านบรกิาร TE ไดต้่อไปในอนาคตดว้ย 

คุณสามารถลงทะเบยีนเป็นผูว้่างงานผ่านบรกิาร การตดิตอ่ส่วนตวั (Oma asiointi) หรอื 

ทีจ่ดุบรกิารของบรกิาร TE บรกิาร TE 

จะส่งผูใ้ชบ้รกิารของระบบการทดลองของเทศบาลเกีย่วกบัการจา้งงานไปทีฝ่่ายบรกิารเกีย่วกบัการจา้งงานของผู ้

หางานของเทศบาลเมอืงประจาํถิน่พํานัก 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/tyollisyys/tyollisyyden-kuntakokeilu/
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut
https://twitter.com/tyollisyyshki
https://twitter.com/tyollisyyshki
mailto:tyollisyyspalvelut@hel.fi

