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Hallituksen esitysluonnos työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
annetun lain voimassaolosäännöksen ja lain siirtymäsäännöksen
muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain
(1269/2020, kuntakokeilulaki) 23 §:n voimassaolosäännöstä ja tästä esitetystä muutoksesta
johtuen esitetään muutettavaksi myös kyseisen lain 24 §:n siirtymäsäännöstä. Lisäksi
kuntakokeilulain voimassaolosäännökseen esitetyn muutoksen johdosta esityksessä
esitetään muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 9
luvun 1 §:n väliaikaisesti muutetussa muodossaan voimassa olevan 3 momentin
voimassaoloa ja työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun väliaikaisesti voimassaolevan 13
a §:n voimassaoloa.

Tausta
Kuntakokeilulaki on tullut voimaan 1.3.2021 ja on nykyisellään voimassa 30.6.2023 asti.
Kuntakokeilulailla TE-toimistojen tehtäviä on siirretty kuntien vastuulle. Kuntakokeilulain
tavoitteena on edistää pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta
työllisyysasteen nostamisesta.
Hallitus päätti puoliväliriihessä 29.4.2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi
kunnille. Hallitun toimeenpanon varmistamiseksi hallituksen esitys on tarkoituksena
valmistella siten, että tehtävät siirtyisivät vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilulle on siten
tarkoitus säätää jatko siihen asti.

Tavoitteet
Puoliväliriihen päätökseen sisältyvän tavoitteen mukaisesti TE-palvelut siirrettäisiin pysyvästi
kuntiin vuoden 2024 aikana. Jatkamalla kuntakokeilua esityksessä todetuin tavoin
31.12.2024 asti on siten tarkoitus välttää tilanne, jossa TE-palvelut jouduttaisiin siirtämään
kuntakokeilulain mukaisilta kokeilukunnilta väliaikaisesti takaisin työ- ja elinkeinotoimistojen
hoidettavaksi nykyisen kuntakokeilulain voimassaolon päätyttyä 30.6.2023, eli ennen kuin
TE-palvelut olisi ehditty siirtää pysyvästi kuntiin. Tällaisella väliaikaisella tehtävien siirrolla
kuntakokeilulain mukaisilta kokeilukunnilta takaisin työ- ja elinkeinotoimistoille olisi
luonnollisesti monia kielteisiä seuraamuksia, jotka johtuisivat erityisesti TE-palveluiden
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asiakkaiden ja henkilöstön ylimääräisistä siirtymistä kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen
välillä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön 11.11.2021 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen
sähköpostitse tai postitse.
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 11.11.2021.

Valmistelijat
Lisätietoja antaa
Erityisasiantuntija Juha Keski-Koukkari
juha.keski-koukkari@gov.fi
+358 295 047 206

Linkit
https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM074:00/2021 - Linkki valtioneuvoston hankeikkunaan
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Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Anttonen Lari
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