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Hallituksen esitysluonnos työllisyyden edistämisen kuntakokeilun jatkamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää valtiovarainministeriöltä lausuntoa hallituksen esityksestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassaolosäännöksen ja
lain siirtymäsäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä.
Kuntakokeilulaki on tullut voimaan 1.3.2021 ja on nykyisellään voimassa 30.6.2023 asti.
Kuntakokeilulailla TE-toimistojen tehtäviä on siirretty kuntien vastuulle. Hallitus päätti
puoliväliriihessä 29.4.2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Puoliväliriihen päätökseen sisältyvän tavoitteen mukaisesti TE-palvelut siirrettäisiin pysyvästi
kuntiin vuoden 2024 aikana. Jatkamalla kuntakokeilua esityksessä todetuin tavoin
31.12.2024 asti on 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.
Esityksellä kuntakokeilulain voimassaoloa esitetään jatkettavaksi ja esityksen tarkoituksena on, että kokeilussa jatkavat ne kunnat, jotka nykyisin voimassa olevassa kuntakokeilulaissa on nimetty kokeilukunniksi. Kokeilukunnilla ei siten olisi oikeutta irtautua kokeilusta nykyisin voimassa olevan kuntakokeilulain voimassaolon päättymisen jälkeen.
Esityksessä edelleen todetaan, että kuntakokeilulakiin kokeilukunniksi valikoituneiden
kuntien velvoittamista jatkamaan kokeilukuntina myös nykyisin voimassa olevan kuntakokeilulain voimassaolon päättymisen jälkeen voidaan pitää perusteltuna, koska joidenkin kuntien irtautuminen kokeilusta ennen suunnitteilla olevan TE-palveluiden pysyvään
siirtoon kuntiin johtavan lainsäädännön voimaantuloa saattaisi aiheuttaa samanlaisia
kielteisiä seuraamuksia mm. asiakkaiden ja henkilöstön ylimääräisten siirtymien osalta
kuin, jos kuntakokeilulain voimassaoloa ei jatkettaisi minkään kunnan osalta, kunnes
TE-palveluiden pysyvää siirtoa kuntiin koskevan lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan.
Valtiovarainministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Valtiovarainministeriö toteaa, että kuntien itsehallinnon ja asukkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta menettelytapaa, jossa kunnat velvoitetaan jatkamaan kokeilussa voi
pitää jossain määrin ongelmallisena, sillä kunnat ovat hakeutuneet kuntakokeiluun vapaaehtoisesti vain sen voimassaoloajaksi 30.6.2023 asti. Kokeilun jatkuessa kunnilla ei
olisi mahdollisuutta siitä halutessaan irtautua.
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Valtiovarainministeriö kuitenkin toteaa esitysluonnoksen mukaisesti, että menettelylle on
olemassa perusteet, sillä samanaikaisesti jatkuu valmistelu TE-palvelujen siirtämiseksi
kunnille vuoden 2024 aikana. Asiakkaiden siirtely edestakaisin kunnan ja valtion välillä
ei olisi tarkoituksenmukaista kuntien tai asiakkaiden näkökulmasta.
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