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Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausuntopyyntö

11.10.2022 VN/21695/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa 
ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia. 
Lausuntoja pyydetään 20.10.2022 mennessä.
 
Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 
annettua lakia siten, että jatkossa kokeilualueiden kuntien asiakkaita olisivat myös sellaiset 
kunnassa asuvat tilapäistä suojelua saavat henkilöt, joilla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua 
kotikuntaa. Lisäksi sääntelyn selkeyttämiseksi ehdotetaan, että muutettavaan lakiin 
lisättäisiin säännös kokeilualueen kunnan tehtävästä tehdä päätös asiakkaan edellytyksistä 
työllistyä Työkanava Oy:öön.

Tausta

Suomeen on saapunut noin 40 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta 
henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä 
suojelua koskevaan direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa 
ensimmäistä kertaa. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua 
voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeasti ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä 
prosessissa. Esityksen taustana on hallituksen syksyllä 2022 pidetyssä 
talousarvioneuvottelussa kirjaama tavoite Ukrainasta sotaa paenneiden työllistymisen 
edellytysten parantamisesta siten, että tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa hakeneet 
voisivat siirtyä työllisyyden kuntakokeilujen piiriin ennen kotikuntaoikeuden saamista.

Työkanava Oy on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö, jonka tehtävänä on 
edistää osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille. Työkanava Oy 
työllistää vain työ- ja elinkeinotoimiston sille palvelukseen osoittamia työnhakijoita. 
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa säädetään määräaikaisesta 
kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät alueellaan tiettyjä tehtäviä työ- ja 
elinkeinotimiston sijasta. Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulon 
jälkeen on katsottu, että kuntakokeilulaissa ei riittävän selkeästi anneta kokeilualueen 
kunnalle oikeutta tehdä päätöstä asiakkaan kelpoisuudesta työskennellä Työkanava 
Oy:ssä.  
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Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on selkeyttää sääntelyä kokeilualueen kunnan oikeudesta tehdä 
päätös siitä, täyttääkö henkilö Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 
mukaiset edellytykset yhtiöön työllistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on parantaa Ukrainasta 
sotaa paenneiden työllistymisen edellytyksiä. 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse 
ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > 
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta 
lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.

 

Aikataulu

Kiireellisestä valmisteluaikataulusta johtuen lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 
20.10.2022.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:

Neuvotteleva virkamies Lari Anttonen, lari.anttonen(at)gov.fi, puh. 029 504 7088
Erityisasiantuntija Anna Aaltonen, anna.aaltonen(at)gov.fi, puh. 029 504 7097

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 
muuttamisesta_lausuntopalvelu.pdf - Ruotsinkielinen liite päivittyy mahdollisimman pian.
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Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Anttonen Lari
Työ- ja elinkeinoministeriö

Aaltonen Anna
Työ- ja elinkeinoministeriö


