
         

2021 मा नगरपािलका रोजगारी प्रयोग (municipal employment experiment) 
सु� �ँदै छ 

हेलिस�ी रोजगारी सेवा िवभागको उ�े� भनेको बेरोजगार तथा कामको खोजीमा रहेका 
���ह�लाई अझ सहज �पमा रोजगारी तथा तािलम अवसरह� प्रदान गनु� हो । ��ै, 
यसले आफूलाई यो� श्रिमकह� खो�े थलो बनाउने पिन ल� िलएको छ । 

 

हेलिस�ी रोजगारी सेवा िवभागको वेबसाइट माच� 2021 मा  स�ालनमा �ाइने छ । 

अिहलेलाई तपाईं नगरपािलका रोजगारी प्रयोगका बारेमा बार�ार सोिधने प्र� हेन� र ितनको जबाफ पढ्न 
स�ु�न्छ । 

 

छोटो प�रचय 

नगरपािलका रोजगारी प्रयोगअ�ग�त झ�ै 50,000 कम�चारीह�लाई TE सेवाबाट हेलिस�ी रोजगारी सेवा 
िवभागमा सा�रने छ । यो प�रवत�न 1 माच� 2021 मा �ने छ । �ित बेला Itäkeskus र Pasila मा रहेका 
लगभग 250 कम�चारीह�लाई TE सेवाबाट हेलिस�ी रोजगारी सेवा िवभागमा सा�रने छ ।  

 

नगरपािलका रोजगारी प्रयोग के हो ? 

नगरपािलका रोजगारी प्रयोगको अथ� के हो ? 

नगरपािलका रोजगारी प्रयोग 2.5 वष� राि�� य प�रयोजना हो । यसअ�ग�त TE का केही वैधािनक रोजगारी 
सेवाह� नगरपािलकाह�मा सा�रने छ । 125 नगरपािलका र ितनले िनमा�ण गरेका 26 परी�ण �ेत्रह� यो 
प्रयोगमा सहभागी �ँदै छन् ।  हेलिस�ीले आफ्नै एउटा परी�ण के� िनमा�ण गरेको छ । महानगर �ेत्रमा 
तयार ग�रएका अ� परी�ण के�मा इ�ो र भा�ा-केरभा समावेश छन् । 

 

यो प्रयोग िकन ग�रँदै छ ?  

यो प्रयोगको उ�े� भनेको रोजगारी सेवा र कामको खोजीमा रहेका ���ह�को लािग उपल� सेवाह�को 
प्रभावका�रता बढाउनु तथा ग्राहकह�को समग्र अनुभव सुधार गनु� हो । नगरपािलकाले प्रदान गन� 



         

सेवामािथको प�ँचलाई सहज पारेर र रा�-�रीय तथा नगरपािलका-�रीय कम�चारी, कोष तथा सुिवधालाई 
बेरोजगारी सम�ा समाधान गन� िदशामा एकीकृत गरेर यो उ�े� प्रा� गन� ल� िलइएको छ । 

 

यसले मलाई असर गछ�  ? 
तपाईं हेलिस�ीमा ब�ु �न्छ, तपाईं बेरोजगार �नु�न्छ र काम खो�ै �नु�न्छ वा रोजगारी तािलम िलँदै 
�नु�न्छ तथा तपाईं तलका कुनै मापद� पूरा गनु��न्छ भने नगरपािलका प्रयोग र हेलिस�ी नगरमा �ने 
सेवाको स्थाना�रणले तपाईंलाई पिन असर गन� धेरै स�ावना �न्छ: 

• तपाईं 30 वष� मुिनको ��� �नु�न्छ  
वा  

• तपाईंको मु� भाषा िफिनस हैन  
वा 

• तपाईं Kela बाट आयस��ी बेरोजगार भ�ा प्रा� नगरेर श्रम बजार स�िलयत, सामािजक सहायता 
वा िबरामी भ�ा प्रा� गनु��न्छ ।  

तपाईंलाई पिन यो प्रयोगमा समावेश ग�रएको छ भने TE सेवा िवभागले तपाईंलाई एउटा पत्र र इ-सेवाबाट 
सूचना पठाउने छ । 

यो प्रयोग किहले �ने छ ? 

नगरपािलका रोजगारी प्रयोग 1 माच� 2021 दे�ख 30 जुन 2023 का बीचमा �ने छ । 

 

यो प�रवत�नले मैले प्रा� गन� बेरोजगारी सुिवधामा असर गछ�  ? 

गद�न । यो प�रवत�नले तपाईंले प्रा� ग�रस�ुभएको बेरोजगार सुिवधामा कुनै असर गद�न । 

तपाईं हेलिस�ी बेरोजगार सेवा िवभागको सेवाग्राही भइसकेपिछ र प्रयोगको सु�वातमा तपाईं रोजगारी भ�ा 
Kela बाट प्रा� गनु��न्छ वा बेरोजगारी कोषबाट प्रा� गनु��न्छ TE सेवाले सो कोषमा उही मात्रामा योगदान 
ग�ररहने छ ।   यो प्रयोगले Kela वा बेरोजगार कोषले तपाईंको बेरोजगार भ�ा वा सुिवधा िदने त�रकामा कुनै 
असर गद�न । यो प�रवत�नले तपाईंले बेरोजगार भ�ा प्रा� गन� Kela वा तपाईंको बेरोजगारी कोषमा िदने 
आवेदन र सो आवेदन �ीकृत �ने अविधमा पिन उ�े� असर गद�न ।  
 
यो प�रवत�नको सु�का िदनमा नगरको सेवा िवभागले नयाँ िनण�य गनु� पदा� भने केही किठनाइह�को सामना 



         

गनु� पन� �न सक्छ । �सैले, स�व भएस� तपाईंले यो अविधमा िनण�य गनु� पन� वा अनुमोदन गनु� पन� खाला 
सेवा िलन खो�� �� ।  

 

यो प�रवत�न प�रणाम��प मैले के गनु� पछ�  ?  

तपाईं काम खोिजरहेको ��� भएकाले तपाईंले यो प�रवत�नको प�रणाम��प केही ग�ररहनु पद�न ।  

हालको बेरोजगारी योजना र अ� योजनाह� कायम रहने छन् । तपाईंको �ेत्रको बेरोजगारी सेवा िवभाग 
अथा�त् हेलिस�ीको स�भ�मा हेलिस�ी बेरोजगार सेवा िवभाग ले नयाँ िवशेष�को िनयु�� �ने िबि�कै 
कामको  खोजीमा रहेको प्र�ेक ���लाई स�क�  गन� छ । यो काम पूरा भए पिन हामी तपाईंलाई हेलिस�ी 
बेरोजगारी सेवा िवभाग र तपाईंको सहभािगता (clientship) को बारेमा थप जानकारी पठाउने छौ ँ। 

 

मेरो लािग िवशेष िवशेष� तोिकने छ ? मेरो लािग छु�ाइएको िवशेष� प�रवत�न �ने छ ? 

भिव�मा कामको खोजीमा रहेका लगभग सबै जनाको हकमा सहयोग गन� िवशेष� तोिकने छ । 

तर सेवा नगरमा सरेपिछ तपाईंको हकमा नयाँ िवशेष� िनयु� ग�रने स�ावना छ । यो स्थाना�रण प्रिक्रया 
सिकने िबि�कै तपाईंको स�भ�मा नयाँ िवशेष� िनयु� ग�रने छ । सो िवशेष� िनयु� गरेपिछ तपाईंलाई 
पत्रबाट र इसेवाबाट सो कुराको जानकारी िदइने छ ।  तपाईंको िवशेष� प�रवत�न भएन भने पिन तपाईंलाई 
जानकारी  िदइने छ । 

हेलिस�ी बेरोजगारी सेवा िवभागले तपाईंलाई तपाईंको लािग तोिकएको िवशेष�को बारेमा जानकारी िदने छ 
।  

यसले मैले प्रा� गन� सेवालाई सीिमत बनाउँछ ? 

नगरपािलका प्रयोग सु� भएपिछ तपाईं आफ्नो गृह नगरपािलकाको रोजगारी सेवा मात्र प्रयोग गन� पाउनु �ने 
छ ।  

उदाहरणको लािग: हेलिस�ी घर भएको कुनै ��� भा�ा TE सेवा िवभागको �ेत्रािधकारिभत्र ब�ो भने सो 
���ले हेलिस�ी सेवा िवभागको सेवा नभई भा�ा सेवा िवभागको सेवा िलनु प�� । तर यो प्रयोगका 
अनुसार भा�ा TE सेवा िवभागले सो ���लाई सेवा िदन स�ैन ।  
 
यो प्रयोगका सेवाग्राहीह� आफ्नो गृह नगरपािलकाको रोजगारी सेवा मात्र प्रयोग गन� पाउँछन् ।  



         

 
मैले प्रा� गन� सेवामा कुनै प�रवत�न आउने छ ?  

यो प्रयोगमा सहभागी �ँदा पिन तपाईं पिहला TE सेवा िवभागबाट जुन सेवा प्रा� गनु� ��ो सोही सेवा प्रा� 
गनु� �ने छ । सेवाग्राहीको सं�ा बढ्ने भएकाले हेलिस�ी नगरको सेवामा केही साना प�रवत�न भने आउन 
सक्छन् । 
 
यो प्रयोगदौरान हामी रोजगारी प्रवध�न गन� नयाँ सेवा र उपायह�को िवकास गन� छौ ँ। हामी यो ल� प्रा� गन� 
सामािजक, �ा� सेवा र िश�ा सेवा ज�ा िविवध िनकायह�सँग पिन सहकाय� गन� छौ ँ।  यसको अथ� हो यो 
प्रयोग दौरान तपाईंले प्रा� गन� सेवाह�को सं�ा बढ्न सक्छ । 

 
म TYP को सेवाग्राही �ँ । मैले प्रा� गन� सेवा प�रवत�न �न्छ ? 

�ँदैन, तपाईं उही TYP सेवा (रोजगारी प्रवध�न गन� ब��ेत्रीय संयु� सेवा)  प्रा� ग�ररहनु �ने छ । तर यो 
प्रयोग दौरान यो सेवा फरक त�रकाले िदइने छ । तपाईंको लािग तोिकएको सािबकको काया�लय वा िवशेष� 
प�रवित�त �न स�े छ ।  

रोजगारी प्रवध�न गन� ब��ेत्रीय संयु� सेवास��ी ऐन प�रवत�न �ने छैन र यो प्रयोगदौरान हामी यो सेवालाई  
रोजगारी प्रवध�न गन� पुनस्था�पना सेवा भ�े छौ ँ।  

यो सेवा कुन कुन भाषामा उपल� �ने छ ? 

सेवा सधै ँिफिनस र ��िडस भाषामा उपल� �ने छ । ��ै, यो सेवा धेरै जसो अवस्थामा कुनै िवशेष �वस्था 
नग�रकन वा अपोइ�मे� निलइकन अंगे्रजी भाषामा पिन उपल� �न स�े छ । 
 
TE सेवामा ज�ै यो प्रयोग दौरान पिन आव�क परेका ख�मा दोभाषेह� उपल� गराइने छ ।  

 

म कहाँ सेवा प्रा� गन� सक्छु ? 

म हेलिस�ी रोजगारी सेवा िवभागको सेवाग्राही भएँ भने म कहाँ सेवा प्रा� गन� सक्छु ? सािबकको 
िवभागबाट हेलिस�ी रोजगारी सेवा िवभागमा स्थाना�रण �ने क्रममा भने कहाँबाट सेवा प्रा� गन� 
सिकन्छ ? 

तपाईं पिहला जसरी नै TE सेवाको  इसेवा अनलाइन, प्रयोग ग�ररहन स�ु�न्छ । 
 

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/


         

��ै, तपाईं TE सेवाको ग्राहक सेवा िवभागको टेिलफोन 0295 025 500 (सोमबार–शुक्रबार 9–16:15)  
टेिलफोन गरेर रोजगारी सेवा प्रा� ग�ररहन स�ु�न्छ ।  

यो न�रमा टेिलफोन गरेर तपाईं सेवा प्रा� गन�, अनलाइन इसेवा प्रयोग गन� कुरामा र अ� रोजगारीस��ी 
कुरामा सहायता प्रा� गन� स�ु�न्छ । आव�क �ँदा तपाईंलाई अ� सेवामा �रफर पिन गन� सिकने छ । 
 

2021 को सु�वातमा नगरपािलका रोजगारी प्रयोग सु� भएपिछ तपाईं  िन� स्थानबाट प्र�� सेवा  प्रा� गन� 
स�ु�ने छ:  

• Asiakkaankatu 3 in Itäkeskus  
• Ratapihantie 7 in Pasila 
• 30 वष� मुिनका ���ह�को लािग Fredrikinkatu 48 in Kamppi मा ओजामो ।  

अपोइ�मे� छ भने Viipurinkatu 2 र Runeberginkatu 5 बाट पिन सेवा िलन सिकन्छ ।   
 
स�व भएस� यो महामारी दौरान प्र�� ग्राहक सेवा उपल� गराइने छ ।  
 

हे���ी-इ�ो ले हेलिस�ीको सेवा िवभाग, खुल्ने समय ज�ा आधारभूत कुराको बारेमा परामश� प्रदान 
गछ�  ।  

हे���ी-इ�ोको टेिलफोन न�र: 09 310 11 111 (सोमबार–िबिहबार 9–16, Fri 10–15) 
हे���ी-इ�को  �ाट (सोमबार–िबिहबार 9–16, शुक्रबार 10–15) 

 
  

म थप जानकारी कहाँ भेट्न सक्छु ?  
तपाईं िन� वेबसाइटमा गई िफिनस भाषामा थप जानकारी प्रा� गन� स�ु�न्छ:  

On the hel.fi website 
आिथ�क गितिविध तथा रोजगारी म�ालयको वेबसाइट 
हेलिस�ी रोजगारी सेवा िवभागको ि�टर एकाउ� 

 
कृपया अ�ाविधक जानकारी प्रा� गन� वेबसाइट, पत्रपित्रका तथा टेिलिभजन समाचार हे�ररहनुहोला । 

https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-en
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/tyollisyys/tyollisyyden-kuntakokeilu/
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut
https://twitter.com/tyollisyyshki
https://twitter.com/tyollisyyshki


         

 
तपाईं हेलिस�ी रोजगारी सेवा िवभागको इमेल tyollisyyspalvelut@hel.fi मा प्रितिक्रया पठाउन वा 
सोधपुछ गन� पिन स�ु�न्छ ।  
कृपया �ान िदनुहोस्! हामी इमेलबाट प�रचय चािहने ���गत ग्राहक सेवा प्रदान गन� स�े छैनौ ं। कृपया 
इमेलबाट तपाईंको �ा� वा प�र�स्थितस��ी संवेदनशील जानकारी र ���गत जानकारी नपठाउनुहोस् 
।  हामी इमेलबाट साधारण सोधपुछको जबाफ िदन र तपाईंले पठाउनुभएको प्रितिक्रया स���त िनकायमा 
पठाउन मात्र सक्छौ ं। 

 

म बेरोजगार भएँ भने कहाँ दता� गन� ?  

तपाईं TE सेवा प्रयोग गरेर दता� ग�ररहन स�ु�न्छ । तपाईं TE सेवा िवभागको इसेवा प्रयोग गरेर वा सो 
िवभागको काया�लयमा गई आफ्नो नाम दता� गन� स�ु�न्छ । TE सेवा िवभागले नगरपािलका रोजगारी 
प्रयोगका सबै सेवाग्राहीह�लाई उनीह�को गृह नगरपािलकाले तोकेको रोजगारी सेवा िवभागमा सान� छौ ँ। 

 

mailto:tyollisyyspalvelut@hel.fi

