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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
Kangasniemen kunta on mukana Mikkeli seudun työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Mikkelin,
Juvan, Mäntyharjun, Puumalan, Hirvensalmen ja Pertunmaan kanssa. Alueemme kuntakokeilua
johtaa Mikkelin kaupunki.

Kangasniemen kunta pitää ehdotusta jatkaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain
(jatkossa kuntakokeilulaki) voimassaoloa vuoden 2024 loppuun saakka kannatettavana ja
välttämättömänä. Muutoksella voidaan välttää perustellusti kuntakokeilujen asiakkaiden ja TEtaustaisten työntekijöiden turhaa siirtelyä kuntien ja TE-toimistojen välillä ennen vuodelle 2024
kaavailtua isoa TE-palvelujen POMA-uudistusta. Muutos tuo henkilöstölle työrauhaa, kun jatkuvuus
on tiedossa ja myös asiakkaat pysyvät samojen palveluiden ja organisaation piirissä siirtymävaiheen
ajan. Lain voimassaolon jatkamisella on pystyttävä turvaamaan pitkäjänteisempi ja
kokonaisvaltaisempi työllisyyden hoidon palvelumallien kehittäminen myös siirtymävaiheessa
vuosien 2023–2024 aikana.

Hallituksen esityksessä taloudellisia vaikutuksia kuvattaessa mainitaan, että kuntakokeilulain
jatkaminen ei lisäisi kuntien kustannuksia nykyiseen verrattuna. Tämä ei pidä paikkaansa. Kunnat
ovat rekrytoineet lisähenkilöstöä kuntakokeiluihin jo nyt ja kuntakokeilujen jatkaminen sekä sen
jälkeen voimaan tuleva Pohjoismaisen työvoiman palvelumalli tosiasiallisesti vaativat kunnilta yhä
lisääntyvää omaa henkilöstöä te- palveluista siirtyvän henkilöstön lisäksi. Henkilöstön lisäksi
tarvitaan toiminnan rahoittamiseksi asianmukaisia tiloja, työvälineitä ja toiminnan mahdollistavaa
toimintarahoitusta.
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Työllisyyden edistämiseen ja TE-palvelujen siirtämiseen kunnille on lainvalmistelussa osoitettava
riittävä rahoitus ja resurssointi, jotta lain tarkoitus ja kustannusneutraalius toteutuu.

Monet kuntakokeilut toteuttavat henkilökohtaisen kokonaisvaltaisen omavalmentajamallin
toimintatapaa, jonka on todettu olevan työllisyysvaikutuksien osalta vaikuttava toimintamalli
asiakkaan työllistymisen kannalta. Erityisesti omavalmentajamallin on tuloksellinen pisimpään
työttömänä olleiden työnhakijoiden kohderyhmässä eli juuri kuntakokeilujen kohderyhmässä.
Työllisyysvaikutusten arvioinnissa tulee käyttää hyväksi kaikkia niitä toimintamalleja, joilla on ollut
aitoa työllisyysvaikutusta. Kuntakokeilun kohderyhmä tulee huomioida laskelmissa
kokonaisvaltaisesti ja omavalmentajamallia tukien. Henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen palvelun
tuottaminen tulee huomioida myös henkilöstön rekrytoinnissa sektoroituneen ja kapea-alaisen
palvelun antamisen sijaan. Myös henkilöstön jalkautuminen ja liikkuvuus on huomioitava jo
rekrytointivaiheessa.
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