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Hallituksen 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. Esityksessä
ehdotetaan myös jatkettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 9
luvun 1 §:n 3 momentin voimassaoloa 31.12.2024 asti ja työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun
13 a §:n voimassaoloa 30.6.2025 asti.

Pirkanmaan TE-toimisto katsoo kuntakokeilusta annetun lain voimassaolon jatkamista 31.12.2024
saakka tarkoituksenmukaiseksi ja perustelluksi. Kuntakokeilun jatkaminen turvaa kokeiluun
siirtyneiden asiakkaiden palveluiden jatkumisen kuntien tuottamana palveluna siihen saakka, jolloin
TE-palveluiden toteutuminen siirtyy kokonaisuudessaan kuntien tuottamaksi palveluksi. Lisäksi
Pirkanmaan TE-toimisto katsoo, että kuntakokeilusta annetun lain voimassaolon jatkaminen on
perusteltua kokeiluun siirtyneen TE-toimiston henkilöstön työn jatkuvuuden näkökulmasta. TEpalveluiden siirtyminen lyhytaikaisesti TE-toimiston tuottamaksi palveluksi ei ole asiakkaiden ja
henkilöstön näkökulmasta perusteltua ja siirtymä olisi vaikeasti viestittävissä asiakkaille.
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Työllisyyden kuntakokeilujen kunnat ovat nostaneet esiin resurssivajeita ja suuria asiakasmääriä.
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun alkaessa maaliskuussa 2021 Pirkanmaan kuntiin siirrettiin
Pirkanmaan TE-toimistosta asiakkaita ja henkilöstöä. Asiakasmäärät 15.3.2021 kuntakokeilussa olivat
seuraavat: Kaikki asiakkaat 28242, työttömiä 16698, lomautettuja 1747, sekä muissa tilanteissa
olevia 9797. Pirkanmaan TE-toimiston vastaavat luvut ko. päivänä olivat: Kaikki asiakkaat 39243,
työttömiä 7711, lomautettuja 3879, sekä muissa tilanteissa olevia 27653. Asiakasmäärät viime
tilastojen mukaan ovat kuntakokeilun osalta: Kaikki asiakkaat 28042, työttömiä 14162, lomautettuja
396, sekä muissa tilanteissa olevia 13484. Pirkanmaan TE-toimiston vastaavat luvut samalla hetkellä
olivat: Kaikki asiakkaat 28270, työttömiä 6300, lomautettuja 1113, sekä muissa tilanteissa olevia
20857.

Pirkanmaan kuntakokeilussa kaikkien asiakkaiden määrä on pysynyt lähes samana -200 (0,7 %)
asiakasta. Kun vastaavasti Pirkanmaan TE-toimistossa muutos on ollut -10 973 (28,0 %) asiakasta.
Työttömien ja lomautettujen osalta kuntakokeilussa muutos on ollut -3887 (21,1 %). Pirkanmaan TEtoimiston osalta muutos on ollut -4177 (36,0 %).

Tällä hetkellä kuntakokeilussa työskentelee henkilöasiakaspalvelussa kuntakokeiluasiantuntijoina
266 henkilöä, vastaavasti Pirkanmaan TE-toimistossa työskentelee 70 asiantuntijaa.
Asiakaskuormitus asiantuntijaa kohden on kuntakokeilussa 105,4 ja TE-toimistossa 403,9.
Yhteenvetona voidaan todeta Pirkanmaan TE-toimiston toiminnan olevan erittäin
kustannustehokasta, asiakkaiden eteenpäin saattamisessa suhteessa käytettäviin
henkilöstöresursseihin. Pirkanmaan TE-toimisto tuottaa henkilöasiakaspalveluiden lisäksi mm.
lakisääteiset yritys- ja kohtaantopalvelut Pirkanmaan alueella.

Pirkanmaan TE-toimisto pitää tärkeänä, että suunnitelmavelkaa laskettaessa tulisi huomioida
aktivointiehdon täyttävien asiakkaiden kohdalla vähimmäisvaatimus eli 6 kk. Tämän hetken velan
osuuden laskelmissa asia ei ole näin. Lisäksi huomioitava, että korona-ajan lainsäädännöllä
suunnitelmien tekoa ohjattiin niin, että suunnitelmia ei tarvinnut päivittää korona-aikana, tämä on
aiheuttanut merkittävää suunnitelmavelkaa.

Pirkanmaan TE-toimiston näkemyksen mukaan myös TE-toimistojen osaava työvoima ja sen
saatavuus tulee turvata TE-palvelut 2024 uudistuksen alkuun asti.
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