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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
Yleistä

Uudenmaan TE-toimisto kannattaa esitysluonnoksen tavoitetta siitä, ettei TE-palveluja siirretä
hetkellisesti kokeilukunnilta takaisin TE-toimistoille, ennen kuin palvelut siirtyvät kokonaan kunnille.
Asiakkaiden edestakaisin siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista asiakkaille, eikä myöskään
virkailijoiden työn tuloksellisen suorittamisen kannalta. Ideaalitilanne olisi, että ennen lakiesityksen
hyväksymistä olisi varmuudella tiedossa, että TE-palvelut 2024 -uudistuksen toteutuminen olisi
varmistunut. Uudenmaan TE-toimisto ymmärtää kuitenkin, että tämä ei ole aikataulusyistä
realistista, huomioiden siirrettävän palvelun mittakaava. Kokeilun laajuus huomioon ottaen ja
kokeilun tavoitteiden saavuttamiseksi, Uudenmaan TE-toimisto kannattaa kuntakokeilulain
voimassaolosäännöksen jatkoa. Ilman tätä pidennystä henkilöstön ja palveluiden palautusprosessit
TE-toimistoihin tulisi aloittaa jo hyvissä ajoin vuoden 2022 puolella. Kuntakokeilulain voimassaolon
pidennyksellä kokeilut saisivat myös realistisen mahdollisuuden saada tuloksia aikaan ja tehdä
pitemmän tähtäimen kehittämistyötä.

Kommentit HE-luonnoksen kohtiin:

Yksityiskohtaiset perustelut
“24 §. Siirtymäsäännös. Lainkohdan 4 momentissa todetaan, että asiakkaiden ohjaaminen kokeiluun
päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2023. Ehdotetaan, että lainkohtaa muutettaisiin siten, että
asiakkaiden ohjaaminen kokeiluun päättyisi vasta 30.9.2024, jos edellä mainittu ehdotus
kuntakokeilulain voimassaolon jatkamisesta hyväksytään tehtäväksi kuntakokeilulain 23 §:ään.”
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Onko tarkoituksenmukaista, että mahdollisesti 1.10.2024 - 31.12.2024 välisenä aikana TE-toimistot
eivät ohjaa asiakkaita kokeiluihin, ja tuottavat näiden asiakkaiden alkupalvelut, vaikka kyseiset
asiakkaat siirtyisivätkin alle kolmen kuukauden kuluttua kuitenkin TE-palvelut 2024 –uudistuksen
myötä kuntien asiakkaiksi? Uudenmaan TE-toimisto katsoo, että asiakkaiden ohjaaminen
kuntakokeiluihin voisi jatkua kuntakokeilujen päättymiseen asti, ellei asiakkaita olla palauttamassa
TE-toimistoille. Näin myöskin kokeilujen loppuvaiheessa ilmoittautuvat asiakkaat tulisivat ohjatuksi
suoraan kunnan palveluihin, johon heidät siirrettäisiin muutenkin TE-palvelut 2024 myötä
viimeistään palveluiden siirtyessä kokonaan kuntien järjestettäväksi. Uudenmaan TE-toimisto
ehdottaakin, että 24 §:n siirtymäsäännös olisi voimassa yhtä pitkään kuin kuntakokeilulain 23 §:n
voimassaolo, jos TE-palvelut todellisuudessa siirtyvät myös kokonaan kunnille 2024 aikana. 24 §:n
tarkoituksenmukaisuus toteutuu siinä tapauksessa, jos TE-palvelut eivät siirtyisikään kuntien
järjestettäväksi TE2024-uudistuksen kariutumisen myötä.

11 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys (ja yleisesti koko HE-luonnos)
“Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille.
Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana.”
Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt palveluiden siirtoa kunnille 2024, joten se ei ole vielä varmaa.
Uudenmaan TE-toimisto katsoo, että esitysluonnoksen tämä kohta pitää TE-2024-uudistuksen
hyväksymistä varmana, kun taas 24 §:n siirtymäsäännös perusteluineen jättää varaventtiilin siltä
varalta, että TE-palveluita ei siirrettäisikään suunnitelman mukaisesti kuntien järjestettäväksi.
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