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Maakuntahallitus päätti antaa seuraavan lausunnon hallituksen
esitysluonnoksesta lainsäädännöksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden
uudelleen järjestämiseksi
Hämeen liitto pitää luonnosesitystä positiivisena ja se pääosin vahvistaa
kuntien edellytyksiä huolehtia alueellaan elinvoimatyöstä niin, että
työllisyyden hoito ja elinkeinoelämän tarpeet voidaan yhdistää.
Jotta luonnosesitys vahvistaisi kuntien edellytyksiä huolehtia alueellaan
elinvoimatyöstä niin, että työllisyyden hoito ja elinkeinoelämän tarpeet
voidaan yhdistää, se vaatii eräitä tarkennuksia, jotta uudistukselle asetetut
tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan samalla kunnallisen itsehallinnon
toimintaedellytykset. Hämeen liitto katsoo, että uudistus tulee toteuttaa
ruohonjuuritason ongelmat ja tarpeet edellä.
Merkittävin heikkous esityksessä on vallan, vastuun ja rahoituksen
eriyttäminen. Vaatimus yhtenäisestä työssäkäyntialueesta tekee esitetystä
20 000 henkilön työvoimakriteeristä käytännössä merkityksettömän ja
luonnollisia työssäkäyntialueita rikkovan. Yhteistoimintavelvoite ja toiminnan
arviointimenettely yhdistettynä valtioneuvoston päätösvaltaan muodostavat
uuden ohjausmekanismin, joka rajoittaa tarpeettomasti kunnallista
itsehallintoa. Myös valvontaan liittyvät kokonaisuudet monimutkaistuisivat
vastuiden eriyttämisen seurauksena.
Tehdyn esityksen mukaan tehtävää ollaan tosiasiallisesti siirtämässä
suurelta osin kuntien sijasta yhteistoiminta-alueille. Tämä ei vastaa kuntien
uudistukselle asettamia toiveita ja odotuksia. Hämeen liitto katsoo, että
järjestämisvastuun osalta tulee selvittää myös muita vaihtoehtoja kuin
kunnat. Samanaikaisesti yhteistyötä tulee tiivistää niin kuntien kuin muiden
toimijoidenkin kesken. Näin varmistetaan joustavat ja asiakaslähtöiset
palvelut, sekä turvataan jokaisen kunnan mahdollisuudet edistää työllisyyttä
ja elinvoimaa.
Esitetyn vaatimuksen työvoiman 20.000 määrästä tulee olla selvästi joustava
niin, että luonnolliset työssäkäyntialueet voivat muodostaa yhteistoimintaalueet. Alueelliset olosuhteet tulee voida ottaa huomioon.
Laajan työttömyyden merkitys rahoituskriteerinä on nyt vain 30 %. Sen
kohottaminen esimerkiksi 50 %:iin tasoittaisi kuntien
vaikutusmahdollisuuksia kohdata tulevia suhdanne- ja muita taloudellisia
riskejä, sekä parantaisi TE-palveluiden yhdenvertaisen tarjoamisen
edellytyksiä.
Työttömyysturvaetuuksien kompensaatio korvattaisiin esityksen mukaan
vain poikki-leikkaustilanteen mukaisesti. Se merkitsisi, että kuntien
rahoitusvastuun kehitys riippuisi jatkossa työttömyyden kehityksestä, mutta
valtiolta saatava kompensaatio pysyisi samana riippumatta siitä, kasvaako
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työllisten tai työttömien määrä. Tämä ei kannusta kuntia tehokkaaseen
toimintaan ja elinvoiman edistämiseen.
Hämeen liitto katsoo, että rahoituksen osalta laajan työttömyyden
painoarvoa on syytä korottaa. Työttömyysturvan rahoitukseen tulee luoda
mekanismi, joka ottaa huomioon työllisyyteen ja työttömyyteen vaikuttavat
tekijät myös jatkossa. Esitys ei saa johtaa kuntien kustannusten
kasvamiseen.
Esityksessä yhteistyövelvoite koskee julkisten työvoimapalvelujen
toimeenpanoa. Siinä ei ole kiinnitetty huomiota tiedonvaihtoon ja
yhteistyöhön hyvinvointialueiden kanssa. Tämä vaikeuttaa mahdollisuuksia
kehittää monialaista yhteistyötä.
Yhteistyö ja tietojen vaihto hyvinvointialueiden kanssa tulee kirjata
lakisääteiseksi ja tehdä tarvittavat muutokset lainsäädäntöön sen
turvaamiseksi, että tarpeelliset asia-kastiedot ovat niitä tarvitsevien
virkavastuulla toimivien saatavilla.

