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Jakelussa mainittu

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto
Hallituksen esitysluonnos työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain
voimassaolosäännöksen ja lain siirtymäsäännöksen muuttamisesta ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä lausuntoa edellä
mainitusta hallituksen esityksestä.
Pyydettynä lausuntonaan opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa seuraavaa.
Ehdotetulla työllisyyden kuntakokeilulain voimassaolon jatkamisella on tarkoituksena jatkaa
kuntakokeilua, kunnes TE-palvelut siirretään pysyvästi valtiolta kuntien järjestämisvastuulle.
Jatkamalla kuntakokeilua TE-palveluiden asiakkaat säästyisivät tarpeettomilta siirroilta valtion ja
kunnan toteuttamien TE-palveluiden välillä. Lisäksi TE-toimistojen henkilöstö säästyisi ylimääräisiltä
siirroilta valtion ja kunnan välillä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että päätös olla jatkamatta kuntakokeilulakia tämän esityksen
mukaisesti voisi johtaa tilanteeseen, jossa järjestämisvastuu kuntakokeilun mukaisissa TE-palveluissa
sekä kohderyhmässä siirtyisi lyhyeksi ajaksi takaisin valtiolle ennen kuin TE-palvelut siirtyvät
pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. Tämän kaltainen siirto, joka tehtäisiin
hyvin lyhyeksi aikaa ei ole tarkoituksenmukaista ja voisi aiheuttaa sekaannusta asiakkaiden ja TEasiantuntijoiden keskuudessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että voimassaolon jatkaminen on perusteltua. Tämä antaa
kuntakokeilu-toimijoille mahdollisuuden jatkaa asiakkaiden palvelupolkuja saumattomasti. Jatkoaika
antaa niin ikään mahdollisuuksia alueen jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen verkostojen sekä
kuntakokeilutoimijoiden yhteistyön vahvistamiseen tulevan TE-palveluiden siirron sujuvoittamiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että ehdotettu esitys olisi kannatettava, mikäli asiakkuuksien
siirtämiseltä vältytään ja asiakkaiden palvelut pystytään järjestämään sujuvasti myös
erityiskysymysten osalta. Taide-, kulttuuri- ja luovien alojen asiakkailla on kokemuksia siitä, että
taiteilijoiden pirstaleista työmarkkina-asemaa ei aina tunnisteta viranomaisyhteyksissä, mikä on
johtanut kirjaviin käytäntöihin. Mikäli asiakkuuksien siirtämiseltä vältytään, se mahdollisesti
vähentäisi esimerkiksi työvoimapoliittisten lausuntojen tai muiden päätösten valmistelun
pitkittymistä. Esimerkiksi taide-, kulttuuri- ja luovan alan asiakkuuksien käsittelyajat ovat
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erityiskysymystensä vuoksi saattaneet pitkittyä jo ennen kuntakokeilua. Kuntakokeilumallista tulleen
palautteen mukaan taide-, kulttuuri- ja luovien alojen asiakkaita on joutunut erityiskysymysten
käsittelyssä jopa kolmen luukun, kunnan, TE-palveluiden ja KELA:n väliin. Kuntakokeilun
toimeenpanossa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, etteivät asiakkaat joudu eri toimijoiden
väliin, odottamaan päätöksiä kohtuuttoman kauan ja että erityiskysymysten käsittelyyn on riittävää
osaamista.
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