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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
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausuu asiasta seuraavaa.

Lakia työllisyyden kuntakokeiluista ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2024 saakka kunnes lainsäädäntö
TE-palveluiden pysyvästä siirtämisestä kunnille 2024 aikana on valmisteltu ja hyväksytty. Kokeilulain
jatkaminen on perusteltu, mikäli kokeilukunnissa työllisyyden kuntakokeiluihin varataan riittävästi
omia resursseja asiakaspalvelun turvaamiseksi jatkoajaksi.

Asiakasohjaus kokeiluihin ehdotetaan päättyväksi 30.9.2024. Mikäli kuntakokeilujen toteutusaika
jatkuu vuoden 2024 loppuun, asiakasohjauksen päättyminen on perusteltua enintään syyskuun
loppuun, jotta asiakkuudet tulevat hoidetuksi pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaisesti.
Tulee kuitenkin varmistua siitä, että vuoden 2024 loppupuolella aloittaville asiakkaille on tarjolla
palveluita, jotka jatkuvat vuoden 2025 puolelle tarvittaessa myös nykyisten kuntakokeilukuntien
ulkopuolisissa kunnissa/työllisyyden yhteistyöalueilla riippuen asiakkaan kotikunnasta. Palveluiden
osalta on varmistettava, että palveluiden toteuttamiseen liittyvien valtion sopimusten loppuun
hoitaminen ja palveluiden maksatukset työllisyysmäärärahoineen ELY-keskuksissa ja KEHAkeskuksessa on riittävästi resursoitu. Myös palveluntuottajien sopimusten mukainen toiminta ja
sitoutuminen tulee varmistaa loppuvaiheessa kokeiluun tulevien asiakkaiden osalta. HE:ssä tulisi
täsmentää, mihin asiakkaat ohjataan 1.10.- 31.12.2024 välisenä aikana.

Hallituksen esityksen perusteluissa ehdotetaan, 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. Hallituksen esityksestä ei selviä, voiko joku nykyinen kuntakokeilualue täydentyä uusilla
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kunnilla ennen 2024 loppua esimerkiksi erillissopimuksella. Joillakin kokeilualueilla muiden kuntien
yhteistoiminta ja -suunnittelu tulisi mahdollistaa nykyisen kuntakokeilualueen kanssa, mikäli se
tulevan työllisyyden hoidon yhteistyöalueen kannalta olisi tarkoituksen mukaista. Yhteissuunnittelu
tai erillissopimus ei kuitenkaan edellyttäisi asiakas- tai henkilöstösiirtoja. Erityisesti nykyisten
kuntakokeilujen ulkopuolisten kuntien TE2024-malliin perehdyttämisen näkökulmasta
yhteissuunnittelu voisi olla hyödyllistä.

On mahdollista, että nykyiset kokeilualueet eivät jatku samana kuntaryppäänä tulevalla työllisyyden
yhteistyöalueella vaan muodostavat uuden ottaen huomioon mm. kriteeriksi asetettu vähintään 20
000 asukkaan työvoimapohja. Nykyisten kuntakokeilujen kuntien tulisi kuitenkin pystyä
suunnittelemaan toimintaansa tulevien uusien työllisyyden yhteistyöalueiden kanssa täyspainoisesti,
vaikka ne eivät voisi irtautua nykyisistä kokeilualueista ennen v. 2024 loppua.
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