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 LAUSUNTOPYYNTÖ TEM155:00/2020  

 14.1.2021 VN/28640/2020-TEM-1 

Jakelussa mainituille   

   

   

 

LAUSUNTOPYYNTÖ HE-LUONNOKSESTA LAEIKSI TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN KUNTAKO-
KEILUSTA ANNETUN LAIN, JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN 
9 LUVUN 5 §:N JA 14 LUVUN, TYÖTTÖMYYSTURVALAIN 2 A LUVUN 13 A §:N JA TYÖLLISTY-
MISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA ANNETUN LAIN 9 §:N MUUTTA-
MISESTA 

Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnok-
sesta, jolla ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntako-
keilusta annettua lakia (1269/2020), julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta annettua lakia (916/2012), työttömyysturvalakia (1290/2002) ja työl-
listymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia 
(1369/2014). Lausuntoja pyydetään 26.2.2021 mennessä. 

 
Tausta Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Eduskunta 

edellytti kuntakokeilulain hyväksymisen yhteydessä, että hallitus valmis-
telee säännökset, jotka mahdollistavat asiakkaan siirtämisen kokeilukun-
nasta työ- ja elinkeinotoimistoon perustellusta syystä. Lisäksi eduskunta 
edellytti, että hallitus valmistelee säännökset työttömyysturvatehtävien 
laajemmaksi siirtämiseksi työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilukunnille. Esi-
tysehdotuksessa ehdotetaan näiden muutosten toteuttamista työllisyyden 
edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin. 
 
Kuntakokeilulain eduskuntakäsittelyn aikana ja jälkeen on ilmennyt myös 
eräitä muita muutostarpeita, jotka on otettu huomioon esitysluonnok-
sessa. Muutosehdotukset koskevat muun muassa harkinnanvaraisen ku-
lukorvauksen muutoksenhakua, kokeilualueen kuntien kuntayhtymän vir-
kamiehen URA-asiakastietojärjestelmää koskevaa käyttöoikeutta ja mo-
nialaisen yhteispalvelun asiakasrekisterin (TYPPI-rekisteri) käyttöoi-
keutta. 
 

Vastausohjeet Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä jul-
kaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen säh-
köpostitse tai postitse. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto 
jaoteltaisiin lausuntopyynnössä olevien otsikoiden mukaisesti: 

 Yleinen palaute esitysluonnoksesta 

 Kommentit työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 
muutosehdotuksista 

o työttömyysturvatehtävien laajempi siirto 
o asiakkuuden siirtäminen kokeilun aikana 
o muut muutokset 
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 Kommentit julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muu-
tosehdotuksista 

 Kommentit työttömyysturvalain muutosehdotuksesta 

 Kommentit työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 
annetun lain muutosehdotuksista 

 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausun-
topalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausun-
topalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea 
voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki 
annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
 

Määräaika Lausuntojen antamisen määräaika päättyy 26.2.2021. 
 
Valmistelijat Lisätietoja antavat hallitussihteeri Meri Pensamo ja työttömyysturvaan 

liittyvissä asioissa hallitussihteeri Eeva Vartio, s-posti: etunimi.suku-
nimi@tem.fi 

 
Linkit Hankkeen sivut: https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM155:00/2020  
 
 
 
 Osastopäällikkö,  Marja-Riitta Pihlman 
 ylijohtaja 
 
 
 
 Hallitussihteeri Meri Pensamo 
 
 
 
JAKELU Työ- ja elinkeinotoimistot 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Oikeusministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Opetushallitus 
Eduskunnan oikeusasiamies 
Valtioneuvoston oikeuskansleri 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Kansaneläkelaitos 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry 
Finanssivalvonta 
Työllisyysrahasto 
Vakuutusoikeus 
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
Valtion työmarkkinalaitos 
Kuntatyönantajat KT 
Suomen Yrittäjät ry 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Akava ry 
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Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry 
Ammattiliitto Pro 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 
Suomen Kuntaliitto 
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevat kunnat 

 Työttömien keskusjärjestö ry 
 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
 


