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Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi
lainsäädännöksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden
järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja
niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
kumottaisiin.
Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista
työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden
järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät
muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien
rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi
työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi
rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja
kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään
katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisen ajalta kuten nykyisin. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun
siirtyessä kunnille, kunnilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa
työttömyysetuuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille
palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.
Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja
työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi
kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä
laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset
tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.
Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja
niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille,
sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen
tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston nykyisin hoitamat
työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin
Maahanmuuttovirastolle.
Uudistuksen tavoitteet
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena
on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja
kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä
asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia.
Yksi uudistuksen keskeisistä elementeistä on kannustava rahoitusmalli.
Tavoitteena on laajentaa kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta
siten, että rahoitusvastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä
sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palveluja,
jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksellatavoitellaan 7 000–10 000 henkilön
työllisyysvaikutusta.
Esityksen pääasiallinen sisältö
Esityksen mukaan kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan
työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Muutoin kuntien tulisi muodostaa
palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään

20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulisi olla maantieteellisesti yhtenäinen ja
työmarkkinoiden kannalta toimiva.
Kysymys olisi kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Työllisyysalueen
kuntien tulisi siirtää järjestämisvastuu joko vastuukunnalle tai
kuntayhtymälle. Valtioneuvostolla olisi viimekätinen toimivalta päättää
työllisyysalueista, jos kunnat itse eivät pääse sopimuksiin edellytykset täyttävistä
alueista.
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu muodostaisi kunnille uuden
valtionosuustehtävän, johon kunnille osoitettaisiin täysimääräinen rahoitus.
Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden ja heihin rinnastettavien
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kunnille osoitettaisiin
yleiskatteellisesta valtionosuudesta erillinen rahoitus.
Työttömyysetuuksien rahoitusta koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että
kunnan vastuu rahoituksesta laajenisi. Rahoitusvastuu laajenisi koskemaan
työmarkkinatuen lisäksi peruspäivärahaa ja ansiopäivärahan perusosaa.
Rahoitusvastuu alkaisi 10 prosentin suuruisena, sen jälkeen, kun työnhakijalle on
maksettu työttömyysetuutta 100 päivältä, ja kasvaisi portaittain työttömyyden
pitkittyessä. Enimmillään kunnan osuus olisi 50 prosenttia sen jälkeen, kun
työnhakijalle on maksettu etuutta 700 päivältä. Kunnan rahoitusvastuu ei
myöskään katkeaisi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan
työttömyysetuuden osalta.
Kunnille siirtyvät julkiset työvoimapalvelut vastaisivat pääosin työ- ja
elinkeinotoimiston nykyisin tarjoamia työvoima- ja yrityspalveluja.
Yritystoiminnan kehittämispalvelut eivät kuitenkaan siirtyisi kuntien
järjestämisvastuulle, vaan osaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
yrityspalvelukokonaisuutta.
Valtiolla olisi viimekätinen vastuu työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta
toimivuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus kävisivät säännöllisesti työvoimapalveluiden järjestämisestä
vastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien (työvoimaviranomaisten) kanssa
alueelliset yhteistyö- ja seurantakeskustelut. Jos työvoimaviranomaisen kyky
järjestää työvoimapalveluja olisi vaarantunut pidempiaikaisesti, asiasta voitaisiin
käynnistää neuvottelumenettely. Viime kädessä valtioneuvostolla olisi päätösvalta
päättää uudesta työllisyysalueesta.
Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.12.2024.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön viimeistään 27.6.2022 klo 9.
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Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen
järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen
järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

