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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yritys-

palveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi 

1460/00.04.00/2022 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 197 

      

Valmistelija: Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 

9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestä-

mistä koskevaksi lainsäädännöksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden jär-

jestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalve-

luista 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. Työttömyysetuuk-

sien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu 

laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansio-

päivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen ra-

hoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkitty-

essä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturva-

laissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen 

ajalta kuten nykyisin. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 

kunnille, kunnilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työt-

tömyysetuuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttö-

mille palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työ-

markkinoille. 

Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapal-

velujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi kun-

tien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä 

laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valta-

kunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tieto-

varantoja. 

Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lak-

kautettaisiin ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirret-

täväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin 
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KEHA-keskuksen tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoi-

miston nykyisin hoitamat työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät 

tehtävät, jotka siirrettäisiin Maahanmuuttovirastolle. 

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottai-

siin ja korvattaisiin uudella lailla työllistymistä edistävästä monialaisen 

tuen yhteistoiminnasta. 

Tausta 

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman to-

teuttamiseen. Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on työllisyyden 

vahvistaminen ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Syys-

kuussa 2020 pidetyn hallituksen budjettiriihen päätösten mukaan halli-

tus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joi-

den tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset. 

Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestä-

jänä vahvistetaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistettiin 1.3.2021 

työllisyyden edistämisen kuntakokeilut, joissa kokeilukunnat vastaavat 

osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta. Kevään 2021 

puoliväliriihessä hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 

2022–2024. Samalla hallitus päätti jatkaa valmistelua TE-palvelujen siir-

tämiseksi kunnille. Hallitus linjasi, että siirron yhteydessä luodaan rahoi-

tusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä 

edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöl-

listä. Linjauksen mukaan valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan 

vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin 

sekä työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös 

poistettaisiin. Valtio ja kunnat jakaisivat työvoimapalveluiden rahoituk-

seen liittyvää kustannusvastuuta, jolloin turvattaisiin kuntien kannusteet 

järjestää palveluja myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville. 

Uudistusta on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa työllisyyden 

edistämisen ministerityöryhmän alaisuudessa toimivassa Työvoimapoli-

tiikan palvelurakenne -alatyöryhmässä. 

Tavoitteet 

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen 

tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan 

kohtaantoa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa aluei-

den elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntä-

mällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. Yksi uudistuksen keskeisistä 

elementeistä on kannustava rahoitusmalli. Tavoitteena on laajentaa 

kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta siten, että rahoitus-

vastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä jär-
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jestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palve-

luja, jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksella tavoitellaan 7 000–10 

000 henkilön työllisyysvaikutusta. 

Lausunto on liitteenä.  

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla 

asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin. 

Lisätietoja: Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 

7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi 

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kouvolan kaupun-

gin lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- 

ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. 

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-

kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.6.2022 lukien. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-

kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.6.2022 lukien. 

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle 

läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa 

asian käsittelyn aikana. 

____________ 

 

Liitteet 

 Liite[3] TE-palvelujen uudistukseen liittyvä lakipakettien lausunto_KH20062022 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 197 

Muutoksenhakukielto 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 

muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.




