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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 lausuttavaa esitetyistä muutoksista?

Oulun kaupunki näkee hallituksen esityksen sisältämät muutosesitykset hyvinä. Koska TE-palvelut on
päätetty siirtää kuntiin vuoden 2024 aikana, on esitetyt lakimuutokset perusteltuja ja tukevat TEpalveluiden siirtoa kuntiin. Voimassaolon jatkaminen myös tukee kuntakokeilujen palvelumallien
kehittämistä sekä mahdollistaa TE-palveluiden siirtoon liittyvän muutoksen valmistautumisen sekä
mahdollisimman jouhevan toteuttamisen. Tästä hyötyvät niin asiakkaat, valtiolla ja kunnilla
työskentelevä henkilöstö kuin organisaatiotkin.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista; taloudelliset vaikutukset?

Hallituksen esityksen mukaan esitys työllisyyden kuntakokeilujen jatkamisesta 31.12.2024 saakka ei
lähtökohtaisesti lisäisi kuntien kustannuksia. Perusteena tähän näkemykseen on, että
kokeilualueeksi hakeutuneilta kunnilta on lähtökohtaisesti edellytetty omarahoitusta, joka on 15 %
kunnan vuonna 2018 maksamasta työmarkkinatukiosuudesta per vuosi.

Oulun seudun kuntakokeilun kunnista osa on käyttänyt omarahoitusta kuntakokeilun
toteuttamiseen enemmän kuin on edellytetty. Kuntakokeilujen jatkaminen luonnollisesti lisää näitä
kustannuksia. Lisäksi, jos työllisyyden kuntakokeilujen jatkamisen perusteena on työllisyyden hoidon
palvelumallien edelleen kehittäminen vuosien 2023–2024 aikana, vaatii tämä kehittämispanostus
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myös mitä todennäköisimmin kunnilta lisärahoitusta. Siten kuntakokeilujen jatkaminen lisää myös
kuntien kustannuksia.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista; vaikutukset viranomaisten toimintaan?

Viranomaisen toimintaan muutokset ovat Oulun kaupungin näkökulmasta positiivisia.
Kuntakokeilujen jatkamisella 31.12.2021 vältytään turhilta henkilöstösiirroilta kunnan ja valtion
tehtävien välillä ja tuetaan henkilöstön omaan työhön sitoutumista sekä yhtenäisen työkulttuurin ja
työotteen rakentamista. Tämä turvaa myös pitkäjänteisemmän henkilöstösuunnittelun niin kuntien
kuin valtionkin puolella.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista; yhteiskunnalliset vaikutukset?
Lausuttavaa kokeilujen seurannasta?
Säädöskohtaiset perustelut
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta; yleistä lausuttavaa?

Oulun kaupunki pitää hyvänä lain voimassaolon muuttamista siten, että laki olisi voimassa 1.3202131.12.2024. Siirtymäsäännöksen muuttaminen siten, että asiakkaiden ohjaaminen kokeiluun
päättyisi vasta 30.9.2024, nähdään riittävänä huomioiden sen, että TE-palveluiden siirto kuntiin on
ajateltu tapahtuvan vuoden 2024 aikana.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, kulukorvaus: lausuttavaa voimassaolon muutoksesta?

Jotta kunnat voisivat täysimääräisesti palvella työnhakija-asiakkaitaan ja työnhakija-asiakkailla olisi
yhdenvertaiset mahdollisuudet saada palveluihin osallistumiseen liittyviä korvauksia kuin TEtoimiston asiakkailla, muutos JTYP lain 9 luku 1§ on välttämätön.

Työttömyysturvalaki, kustannukset palveluun osallistumisesta; lausuttavaa voimassaolon
muutoksesta?
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Voimassaolon muutos nähdään perusteltuna. Työttömyysturvalian 2 a luvun 13 a §:n voimassaolon
jatkamisella turvataan kuntakokeilun aikana aloitettujen palveluiden osalta asiakkaiden
yhdenvertainen kohtelu.

Toimeenpano; yleistä lausuttavaa?
Yhteistoimintaneuvotteluihin valmistautumisessa Oulun kaupunki näkee tärkeäksi tiiviin
vuoropuhelun myös kuntien ja TE-toimistojen välillä. Koska nyt valmistaudutaan TE-palveluiden
pysyvään siirtoon kuntiin ja henkilöstön liikkeenluovutukseen, olisi ensisijaisen tärkeää mahdollistaa
yhteistyön ja vuoropuhelun toimijoiden välillä.

Lausuttavaa seurannasta?
Lausuttavaa esityksen riippuvuudesta muihin esityksiin?
Lausuttavaa suhteesta talousarvioesitykseen?
Lausuttavaa suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä?

Esityksessä on huomioitu niin työllisyyden kuntakokeilujen toiminnan turvaaminen, asiakkaiden
oikeusturva ja palvelujen saatavuus kuin TE-palveluiden ja kuntien henkilöstön työskentelyn
tukeminen. Esitys tukee TE-palveluiden siirtoa kuntiin ja pysyvän palvelurakenteen valmistelua.
Muuta lausuttavaa?
-

Pelkonen Ella
Oulun kaupunki - BusinessOulu Työllisyyspalvelut
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