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106 §
Helsingin kaupungin lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 
koskien hallituksen esitystä laiksi työllisyyden edistämisen kunta-
kokeilusta

HEL 2020-007740 T 00 01 06

Päätös

Elinkeinojohtaja antoi eduskunnan hallintovaliokunnalle liitteenä olevan 
lausunnon koskien hallituksen esitystä laiksi työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta. 

Lausunto keskittyy Helsingin kaupungin kannalta keskeisiin kysymyk-
siin, jotka koskevat työllisyyden kuntakokeilujen toimeenpanoa, resur-
sointia sekä siirtyvän järjestämisvastuun sisältöä.

Päätöksen perustelut

Tausta

Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi 5.12.2019 hakemuksesta Helsingin 
kaupungin kokeilualueeksi 1.1.2021−30.6.2023 kestävään työllisyyden 
kuntakokeiluun. Helsingin osallistumisesta erillislainsäädännöllä valmis-
teltavaan kokeiluun päätti kaupunginhallitus 3.2.2020 § 88. Kokeilussa 
kaupunki tulee vastaamaan työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden sekä 
muiden työllisyyttä edistävien palveluiden tarjoamisesta kokeilun koh-
deryhmään kuuluville asiakkaille. Kaupungin vastuulle ovat siirtymässä 
ne työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen 
työttömyyskorvaukseen. Lisäksi kokeilun piirissä tulevat olemaan kaikki 
alle 30-vuotiaat ja kaikki vieraskieliset työttömät ja työllistymistä edistä-
vissä palveluissa olevat työnhakijat

Valtioneuvosto antoi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 
87/2020 vp) eduskunnalle 4.6.2020. 

Eduskunnan hallintovaliokunta on 10.6.2020 pyytänyt Helsingin kau-
pungilta kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi 
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp).

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 5 §:n 2 momentin mu-
kaan asian periaatteellisen ja taloudellisen merkityksen ollessa vähäi-
nen, kaupungin esitykset tai lausunnot antaa se kaupungin viranomai-
nen, jonka tehtäviin asia kuuluu.

Lisätiedot
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