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LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitykset eduskunnalle laeiksi julkisista 

rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja 

kasvupalveluiden rahoittamisesta ym. sekä laiksi kotoutumisen 

edistämisestä  

Tervetuloa vastaamaan lausuntokyselyyn I) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista 

rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laiksi 

yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä II) luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä.  

 

I. Esitys sisältää kolme uutta lakiehdotusta:  

1. lakiehdotus: laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista  

2. lakiehdotus: laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta  

3. lakiehdotus: laki yksityisistä rekrytointipalveluista.  

 

Seuraavat voimassa olevat lait kumottaisiin:  

- laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)  

- laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)  

- laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (7/2014)  

- laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2013)  

- laki sosiaalisista yrityksistä (1351/2003). 

  

Lisäksi muutettaisiin työttömyysturvalakia ja eräitä muita lakeja.  

II. Esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä  

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi kotoutumisen edistämisestä, joka korvaisi voimassa olevan lain 

(1386/2010).  

Lausuntopyyntöaineistossa on kyselylomake pdf-muotoisena.  

Lausunnot pyydetään antamaan 16.6.2017 klo 16.15 mennessä.  

Huom! Kyselyn avovastaus-kenttien enimmäispituus on 4000 merkkiä. Mikäli tämä ei riitä, voitte lähettää 

lausuntonne myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi .  

 

Kyselyyn vastaamista ei ole mahdollista välillä keskeyttää, vaan kyselyyn on vastattava kerralla. Kyselyssä ei 

myöskään pysty palaamaan taaksepäin aiemmalle sivulle tarkistamaan tai muuttamaan vastausta sen 

jälkeen kun "Seuraava"-painiketta on painettu. Kysely on suomenkielinen, mutta vastaukset voi antaa myös 

ruotsiksi.  

 

Vastauksen lähettäminen: Kun vastaus on valmis, paina kyselylomakkeen lopussa olevaa "Lähetä" -

painiketta. Tämän jälkeen kyselystä aukeaa "Kiitos-viesti", mikä osoittaa, että vastaus on lähtenyt 

onnistuneesti.  

 

Ole ystävällinen ja kirjoita sähköpostiosoitteesi: 
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TAUSTATIEDOT  

Vastaajatahon virallinen nimi  

 

1) * Vastaajataho  

☐    kunta 

☐    maakunnan liitto 

☐    muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 

☐    julkisomisteinen yhtiö 

☐    ministeriö 

☐    ELY-keskus 

☐    TE-toimisto 

☐    aluehallintovirasto (AVI) 

☐    muu valtion viranomainen 

☐    järjestö 

☐    joku muu, mikä   

 

2) * Vastaajatahon vastuuhenkilön sähköpostiosoite  
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1. Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista  

Ehdotetun julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja koskevan lain keskeisenä sisältönä olisi työnhakijan 

palveluprosessin määrittely (2 luku) sekä niiden rekrytointi- ja osaamispalveluiden määrittely, joita jokaisessa 

maakunnassa olisi oltava tarjolla (3 luku). Rekrytointipalveluna maakunnan tulisi välittää tietoa osaavan 

työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, antaa rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää neuvontaa sekä 

yhteen sovittaa työtilaisuuksia ja työnhakijoita. Osaamispalveluna maakunnassa tulisi olla tarjolla 

ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä kasvupalvelukoulutusta. Maakunta voisi lisäksi järjestää muita 

rekrytointia ja työnhakua tukevia sekä osaamista kehittäviä palveluja. Muista palveluista määriteltäisiin 

tarkemmin ainoastaan työkokeilu (4 luku). Muutoin palveluiden sisältöä ei määriteltäisi.  

 

3) 1 luku Yleiset säännökset, kommentit:  

• On erittäin tärkeää, että maakunta voi itse tuottaa rekrytointi- ja osaamispalvelut ainoastaan 

todetussa markkinapuutetilanteessa. 

• Maakunnan hankkiessa tämän lain tarkoittamia palveluita kunnilta tai kuntayhtymiltä tulee 

huolehtia siitä, että kaikkia kilpailutukseen osallistuvia palveluntarjoajia kohdellaan samalla tavalla 

ja huolehditaan kilpailuneutraliteetin toteutumisesta. 

• On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että mikään tämän lain tarkoittamien palveluiden 

tuottaja ei saa epäreilua kilpailuetua toimintamuodostaan johtuen. Tuottajia on kohdeltava 

kilpailuneutraalisti riippumatta omistajapohjasta (esimerkiksi yksityinen, kunta, kuntayhtymä, 

maakunta). 

• Verovaroin tuotettavan palvelun rahoituksen on oltava läpinäkyvää ja vertailtavissa olevaa.  

4) 2 luku Työnhakijan palveluprosessi, kommentit: 

5) 3 luku Rekrytointi- ja osaamispalvelut, kommentit: 

• Palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on hyödynnettävä täysimääräisesti koulutuksen 

järjestäjien, ylläpitäjien ja korkeakoulujen olemassa oleva osaaminen, kokemus ja infrastruktuuri. 

• Kasvupalvelukoulutuksena on voitava tarjota myös korkea-asteen koulutusta, joka ei johda 

tutkintoon.  

• HE-luonnoksessa s. 19 on epäselvä kirjaus, jossa todetaan korkea-asteen osalta 

valtionosuusrahoitteisen koulutuksen siirtäminen OKM:lle. Korkea-asteen koulutuksen rahoitus ei 

kuitenkaan perustu valtionosuuteen.   

6) 4 luku Työkokeilu, kommentit: 

7) 5 luku Työllistämisvelvoite, kommentit: 

8) 6 luku Erinäiset säännökset, kommentit: 

9) 7 luku Voimaantulo, kommentit:  

2. Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 

  

Alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta annettavalla lailla on tarkoitus siirtää  

maakunnan liittojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rahoitustehtäviä perustettaville  

maakunnille ja Uudenmaan kuntayhtymälle. Lisäksi laissa olisi tarkoitus säätää eräistä ministeriöiden  

myöntämistä tuista. Laki koskisi sekä kansallista varoista että Euroopan unionin varoista myönnettäviä  

tukia. Tukimuodot pysyisivät pitkälti nykyisen kaltaisina ja suurin muutos koskisikin tukea myöntäviä tahoja,  

joita olisivat yleensä maakunnat.  
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10) 1 Luku Yleiset säännökset, kommentit:  

11) 2 Luku Yritykselle myönnettävät tuet, kommentit: 

 

12) 3 Luku Voittoa tavoittelemattomalle oikeushenkilölle myönnettävät tuet kehittämis- ja 

investointitoimintaan, kommentit: 

13) 4 Luku Palkkatuki, kommentit:  

14) 5 Luku Tuen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen, kommentit: 

15) 6 Luku Tuen palauttaminen ja takaisinperintä sekä maksatuksen lopettaminen, kommentit: 

  

16) 7 Luku Euroopan unionin rakennerahastoja koskevat erityissäännökset, kommentit: 

17) 8 Luku Erinäiset säännökset, kommentit: 

  

 

18) 3. Laki yksityisistä rekrytointipalveluista. Kommentit: 

 

19) 4. Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta. Kommentit:  

 

5. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta  

Työttömyysturvalain keskeisimmät muutokset koskevat työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon  

liittyvien tehtävien siirtämistä TE-toimistoilta työttömyyskassojen, Kansaneläkelaitoksen ja maakuntien  

hoidettavaksi. Tehtävien siirtämisestä säädettäisiin pääosin 11 – 14 luvussa.  

 

Lisäksi työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää muutettaisiin siten, että keskeistä jatkossa olisi  

työnhakijan aktiivisen työnhaun seuraaminen. Tätä koskevat säännökset olisivat pääosin 2 a luvussa.  

 

20) 1 luku Yleiset säännökset, kommentit: 

21) 2 luku Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliittiset edellytykset, kommentit: 

  

22) 2 a luku Työvoimapoliittisesti moitittava menettely, kommentit: 

23) 5 luku Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset, kommentit:  

 

24) 6 luku Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto, kommentit: 
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25) 7 luku Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset, kommentit: 

  

26) 9 luku Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, kommentit:  

 

27) 10 luku Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa etuutta koskevat säännökset, 

kommentit:  

 

28) 10 a luku Kulukorvaus, kommentit:  

 

29) 11 luku Toimeenpanoa koskevat säännökset, kommentit: 

 

30) 12 luku Muutoksenhaku, kommentit: 

  

31) 13 luku Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset, kommentit: 

  

32) 14 luku Erinäisiä säännöksiä, kommentit: 

  

Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta  

33) Vuorotteluvapaan toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin TE-toimistoilta työttömyyskassoille 

ja Kansaneläkelaitokselle. Lisäksi tehtäisiin vuorotteluvapaasijaista koskevia muutoksia. Kommentit:  

Muutoksiin liittyviä muita lakeja:  

- Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin 

lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta  

- Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta  

- Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta  

- Laki valtion virkamieslain 5 a §:n muuttamisesta  

- Laki valmiuslain 99 §:n muuttamisesta  

-Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä 

annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta  
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34) Kommentit muutoksiin liittyvistä laeista:  

 

 

 

 

Laki kotoutumisen edistämisestä  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Voimassa oleva laki 

kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) kumottaisiin. Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä 

väestösuhteita. Esityksessä säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä selkeästi ja johdonmukaisesti ottaen 

huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten 

edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kotoutumista 

edistävistä palveluista ja viranomaisten tehtävistä kotoutumisen edistämisessä samoin kuin kotouttamisen 

yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla. Kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja 

kehittäminen yhteen sovitettaisiin maakunnan ja kunnan muun suunnittelun kanssa. 

  

35) 1 luku Yleiset säännökset, kommentit:  

 

36) 2 luku Kotoutumista edistävät palvelut, kommentit:  

• Palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on hyödynnettävä täysimääräisesti nykyisten 

koulutuksen järjestäjien, ylläpitäjien ja korkeakoulujen olemassa oleva osaaminen, kokemus ja 

infrastruktuuri. 

• Monilla yksityisillä, OKM:n järjestämisluvalla toimivilla oppilaitoksilla on laaja kokemus eri 

koulutusasteiden koulutuspalveluiden tarjoamisesta. Ne ovat myös tiiviisti sidoksissa alueensa 

elinkeinoelämään sekä kulttuuri- ja sivistystoimintaan.  

• Järjestelmän on oltava sellainen, että se huomioi erilaiset asiakkaat ja kannustaa asiakkaitaan 

hyödyntämään edellä mainittujen tahojen osaamista monipuolisesti osana kotoutumisprosessia. 

• 11 § perustelujen kirjaus ”Maakunta voi kuitenkin laatia kasvupalveluna laadittavan 
alkukartoituksen omana tuotantona, mikäli se katsoo sen olevan maahanmuuttajan, tietyn 

maahanmuuttajaryhmän tai maakunnan edun mukaista.” on poistettava.  
• 14 § perustelujen kirjaus ”Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lakiehdotuksen 

mukaisesti kasvupalvelut tuotetaan lähtökohtaisesti markkinoilla. Maakunta voi kuitenkin laatia 

kasvupalveluna laadittavan kotoutumissuunnitelman omana tuotantona, mikäli se katsoo sen 

olevan maahanmuuttajan, tietyn maahanmuuttajaryhmän tai maakunnan edun mukaista.” on 
poistettava.  

37) 3 luku Kotoutumisen edistäminen maakunnassa, kommentit:  

 

38) 4 luku Kotoutumisen edistäminen kunnassa, kommentit:  

 

39) 5 luku Valtion kotoutumista edistävät toimet, kommentit:  
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40) 6 luku Ilman huoltajaa maassa asuvaa lasta koskevat säännökset, kommentit:  

 

41) 7 luku Rekisterisäännökset, kommentit:  

 

42) 8 luku Erinäiset säännökset, kommentit:  

 

43) 9 luku Voimaantulo, kommentit:  

 

 

 


