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Työ- ja elinkeinoministeriö 

Otakantaa.fi: Työllisyyden kuntakokeilut, kommentointi hallituksen esitysluonnokseen 

HE-luonnoksen mukaan vuosina 2017–2018 toteutetun alueellisen työllisyyskokeilun tuloksia arvioitiin valtioneuvoston 
yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeena. Arvioinnin tulosten pohjalta Lapin ja Pirkanmaan kokei-
luilla saavutettiin niille asetetut tavoitteet pitkäaikaistyöttömyyden ja työmarkkinatukimenojen laskun osalta. Arviointia 
kuitenkin vaikeuttivat kokeiluhankkeiden kohderyhmien ja palvelumallien väliset erot sekä vertailuasetelmien puute. 
Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen ja Satakunnan kokeiluissa tulokset eivät poikenneet kokeilujen ulkopuolisesta kehi-
tyksestä. Työllistyminen avoimille työmarkkinoille oli kokeiluissa vähäistä. Arvioinnin johtopäätökset tukivat tulkintaa, 
että kokeiluiden myötä asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen palvelumalli sekä palveluiden yhtenäinen koordinaatio 
vahvistuivat. 

Arvioinnissa nostettiin esiin myös kriittisiä näkökohtia. Kokeilujen käynnistymiseen ja tavoitteisiin on kohdistunut erilai-
sia odotuksia ja intressejä. Kunnissa on koettu tavoitteet ja kansallinen tuki kokeiluille ristiriitaisena, myös niiden orga-
nisointi ja koordinaatio monella tasolla (kansallinen, alueellinen ja organisaatioiden sisäinen) on ollut haastavaa. Kokei-
luista on puuttunut riittävä yhteisymmärrys ja kommunikaatio kansallisten ja alueellisten tavoitteiden välillä kokeilujen 
toteutuksen aikana. 

Arvioinnin mukaan kokeilujen toiminnan painopisteenä oli työttömien aktivoiminen. Aktivoinnin määrästä ei kuitenkaan 
voida tehdä johtopäätöksiä vaikuttavuudesta. Kun tarkasteltiin kaikkien kokeilualueiden pitkäaikaistyöttömien keski-
määräisiä työttömyyden päättymissyitä suhteessa muun Suomen pitkäaikaistyöttömien keskimääräisiin työttömyyden 
päättymissyihin, havaittiin, että esim. kuntouttavaan työtoimintaan on ohjautunut selkeästi suurempi osa työttömyy-
den päättäneistä (15,6 %) kuin muualla Suomessa (7,9 %). 

Tarkastusviraston kiinnittää huomiota siihen, että HE-luonnoksen mukaisessa uudessa työllisyyden kuntakokeilussa on 
sama riski kuin edellisessä toteutui; asiakkaita voidaan ohjata kuntouttavaan työtoimintaan tavanomaista enemmän. 
On todennäköistä, että he eivät päätyisi avoimille työmarkkinoille, vaan heidät mahdollisesti työllistettäisiin kuntaan 
palkkatuen avulla siksi aikaa kuin palkkatukea voidaan käyttää ja osa heistä päätyisi takaisin työttömäksi ja sitä kautta 
uudelleen kuntouttavan työtoiminnan piiriin. 

Vaikka edellisessä kokeilussa työttömiä työnhakijoita saatiin palvelujen piiriin, tulokset eivät kerro suoraan työllistymi-
sestä, koska myös palveluihin osallistuminen laskee työttömyysastetta. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan kokeilun 
tavoitteena ei tulisi olla pelkästään palkkatukityöllistäminen tai jokin muu TE-palvelu vaan siirtymä avoimille työmark-
kinoille silloin kun se on mahdollista. Kuntien intressinä saattaa olla työmarkkinatukimenojen säästäminen ohjaamalla 
työtön johonkin palveluun sopivan mittaiseksi ajaksi ja sen jälkeen pois ”työmarkkinatuen sakkolistalta”. Tällainen toi-
minta ei ole kestävää työllisyyden hoidon näkökulmasta. Tämä riski tulisi hallita uudessa kokeilussa. Kokeilusta saatava 
arvokas tieto olisi myös se, kuinka suuri osa kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevista asiakkaista ei todennäköisesti 
voi päätyä avoimille työmarkkinoille. Juuri tälle asiakasryhmälle tulisi kehittää työllisyyden ja talouden hoidon kannalta 
kestäviä palvelumuotoja ja ratkaisuja. 
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Koska edellisessä kokeilussa alueiden kohderyhmät ja tavoitteet olivat erilaisia, eivät kokeilut olleet keskenään vertai-
lukelpoisia eikä niiden onnistumista ole voitu verrata toisiinsa. HE-luonnoksen mukaan näyttää siltä, että nämä puutteet 
tultaisiin uudessa kokeilussa korjaamaan, eli kokeilujen kohderyhmät ovat samat eri alueilla ja vaikuttavuuden arviointi 
on tarkoitus teettää. 

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että HE-luonnoksessa vaikuttavuuden arvioimiseen todetaan liittyvän epä-
varmuuksia, koska kokeilun kohderyhmien työllistymisprosessi voi olla pitkäkestoinen ja seurantajakso kokeilussa jää 
lyhyeksi (2,5 vuotta). Vaikuttavuuden arviointia saattaa vaikeuttaa myös se, että kokeilussa asetelma on dynaaminen, 
kun kokeilun piiriin tulee koko ajan uusia asiakkaita. Lisäksi asiakasryhmiä olisi kolme ja asiakas voisi kuulua useampaan 
ryhmään tai siirtyä kokeilun aikana ryhmästä toiseen. Myös ryhmille kohdistettavien palvelujen erilaisuus voisi vähentää 
ryhmien vertailukelpoisuutta. Jos työllisyysvaikutuksia syntyy, niihin johtaneita toimenpiteitä on vaikeaa todentaa suun-
nitellussa kokeilussa. Siten tulisi arvioida, millaisia edellytyksiä on tehdä kokeiluasetelmasta luotettavia vaikutusarvioin-
teja kilpailutettavassa TEAS-hankkeessa tai hankkeen jälkeen aineistosta mahdollisesti myöhemmin tehtävissä muissa 
arvioinneissa.  

HE-luonnoksen mukaan kokeilu tulee tehostamaan julkisten varojen käyttöä, mutta kuitenkin todetaan, että kokeilun 
vaikutukset julkiseen talouteen ovat epävarmoja lyhyehkön seurantajakson takia. Myös kustannusvaikutusten arviointi 
jää rajatuksi, koska esimerkiksi työllisyysvaikutuksia ja muita pitkäkestoisia vaikutuksia ei ehditä kokeilun puitteissa ar-
vioimaan. Tästäkin syystä kokeilussa tulisi mahdollistaa luotettavien vertailuasetelmien muodostaminen myös myö-
hempien vaikutusarviointien varalle. 

Tarkastusvirasto toteaa, että HE-luonnoksessa lain viranomaisvaikutusten arvioinnissa ei ole käsitelty vaikutuksia Kelaan 
ja työttömyyskassoihin. Vaikka Kelan ja työttömyyskassojen roolit eivät kokeilussa muuttuisi, on todennäköistä, että 
tietojen siirtoon ja yhteydenpitoon tulee luoda uusia käytäntöjä ja varata resursseja. HE-luonnoksessa ei myöskään 
nouse esille se, muuttuuko Kelan rooli kokeilukunnissa esim. TYP-toimintaan liittyen. 

HE-luonnoksessa todetaan, että aluehallintovirasto voisi keskeyttää kokeilun, jos asiakkaiden yhdenvertaisuus tai pal-
velujen saatavuus oleellisesti heikkenisi kokeilualueella. Palvelujen saatavuutta voidaan ehkä jollakin tavalla mitata, 
mutta asiakkaiden yhdenvertaisuuden heikkenemisen arviointi lienee hankalaa, ellei mahdotonta.  

Merkittävä määrä TE-toimistojen henkilöstöä siirtyisi kokeilun ajaksi kuntiin hoitamaan kuntien vastuulle määrättyjä 
tehtäviä. TE-toimistojen vastuulle jäävien viranomaistehtävien hoitamiseen tarvittavat resurssit ja osaaminen tulisi ko-
keilun aikana turvata. 

HE-luonnoksen mukaan Ruotsissa ja Saksassa toteutetuissa arvioinneissa kuntapohjaisten järjestäjämallin on katsottu 
osittain parantaneen palveluiden saatavuutta, mutta samalla heikentäneen alueellista liikkuvuutta, työpaikkojen täyt-
tymistä ja työnhakijoiden alueellista yhdenvertaisuutta sekä kasvattaneen järjestelmän kokonaiskustannuksia. Tarkas-
tusviraston näkemyksen mukaan samat riskit sisältyvät myös kokeiluun. Paikallisten palvelujen saatavuuden paranemi-
nen on kannatettavaa, mutta se ei saisi johtaa merkittävään tai pysyvään kokonaiskustannusten kasvuun. Tämä kehitys 
olisi toteutuessaan riski hallituksen työllisyystavoitteiden toteutumiselle. 
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