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Hallituksen esitysluonnos työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun
lain voimassaolosäännöksen ja lain siirtymäsäännöksen muuttamisesta ja
eräiden muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Lausunto on Uudenmaan ELY-keskuksen Työllisyys ja kotoutuminen -yksikön sekä Oikeudelliset
palvelut -yksikön yhteinen.

Uudenmaan ELY-keskus pitää esitysluonnoksessa esitettyä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
annetun lain (1269/2020) voimassaolon jatkamista vuoden 2024 loppuun saakka ja tähän liittyviä
muita lakiteknisiä muutoksia kannatettavina.

1) Työllisyyden kuntakokeilun jatkaminen

Ehdotus työllisyyden kuntakokeilulain voimassaolon jatkamisesta siihen saakka, kunnes TE-palvelut
siirretään pysyvästi valtiolta kuntien järjestämisvastuulle, on perusteltua, jotta vältyttäisiin
asiakassiirtojen tekemisestä aiheutuvilta epävarmuustekijöiltä ja TE-palveluiden henkilöstön
ylimääräisiltä siirroilta valtion ja kuntien välillä. Jos tehtävät siirrettäisiin väliaikaisesti takaisin TEtoimistoille, selvitettäväksi voisi tulla uusia toimivaltaan ja asiakkuuksien siirtymiseen liittyviä
juridisia kysymyksiä.

Mikäli työllisyyden kuntakokeilut päättyisivät ennen TE-palvelujen siirtämistä pysyvästi kuntien
järjestämisvastuulle tai mikäli kuntien olisi mahdollista muuten irtautua kokeilusta ennen pysyvää
siirtoa, voisi tästä aiheutua epätarkoituksenmukaista ylimääräistä työtä myös työnhakijan
palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista sekä työ- ja
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elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevien muutosehdotusten
toimeenpanon näkökulmasta.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa kuitenkin, että koska työllisyyden edistämisen kuntakokeilun
kokeilualueet eivät ole järjestämisvastuun, järjestämisrakenteen ja asiakasryhmien tai
henkilöstöjärjestelyjen osalta samanlaisia kuin tuleva pysyvä rakenne, saattaa varsinkin pienempien
kuntien muodostamille alueille aiheutua haasteita kokeiluista pysyvään rakenteeseen siirtymisessä.
Niillä alueilla, joissa pysyvään rakenteeseen tulee kuulumaan asiakkaita sekä kokeilualueilta että TEtoimistoista, tulee siirtymämenettelyihin kiinnittää erityistä huomiota asiakkaiden palveluprosessien
jatkumisen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Myös niissä tilanteissa, joissa yksittäinen kunta on sekä kokeilun toteuttajana että tulevana
järjestämisvastuullisena, muuttunee asiakasmäärät ja -rakenne sekä kunnan tehtävät ja henkilöstö
siinä määrin, että yksittäisen kunnan muodostamalla kokeilualueella joudutaan organisoimaan
toiminta uudelleen.

2) Työllistymistä tukevan palvelun määritelmän tarkentaminen

Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kuntakokeiluun kuuluvien kuntien palvelujen
kehittämisen näkökulmasta voisi olla tarpeellista tarkentaa sitä, mitkä kaikki mahdolliset palvelut
ovat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja
työllistymistä tukevia palveluja.
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