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julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen

Talouden kasvun, korkean työllisyyden ja
hyvinvoinnin turvaamiseksi valtio edistää
työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman
tarjontaa yhdessä kuntien, työmarkkinajärjes-
töjen, yritysten ja muiden työnantajien sekä
kansalaisten kanssa.

Työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoi-
man tarjonnan edistämiseksi valtion tulee
huolehtia työ-, talous-, elinkeino-, koulutus-
ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamisesta ja
tasoittaa toimillaan suhdannevaihteluita.

2 §

Julkinen työvoima- ja yrityspalvelu

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarjoavat
julkisia työvoima- ja yrityspalveluja siten
kuin tässä laissa säädetään. Julkisilla työ-
voima- ja yrityspalveluilla edistetään työ-

markkinoiden toimivuutta turvaamalla osaa-
van työvoiman saatavuutta ja tarjoamalla
työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä
sekä edistetään uuden yritystoiminnan synty-
mistä ja kehitetään yritysten toimintaedelly-
tyksiä ja työelämän laatua.

Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tar-
jotaan työnvälityspalveluita, tieto- ja neuvon-
tapalveluita, osaamisen kehittämispalveluita
sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehit-
tämispalveluita. Julkiseen työvoima- ja yri-
tyspalveluun kuuluvat myös henkilöasiak-
kaan palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-
arvioinnit sekä tämän lain mukaiset tuet ja
korvaukset.

Työttömän työnhakijan toimeentulon tur-
vaamisesta työmarkkinatuella ja työttömyys-
päivärahalla säädetään työttömyysturvalaissa
(1290/2002).

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asiakkaalla tämän lain mukaisia palve-

luita, tukia tai korvauksia hakevaa tai saavaa
yksityistä henkilöä (henkilöasiakas), työnan-
tajaa tai yritystä;
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2) työnhakijalla henkilöasiakasta, jonka
työnhaku on voimassa 2 luvun 1 ja 2 §:ssä
säädetyllä tavalla;

3) työttömällä henkilöä, joka ei ole työsuh-
teessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tar-
koitetulla tavalla työllisty päätoimisesti yri-
tystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei
ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu
päätoiminen opiskelija; työttömänä pidetään
myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan
lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittai-
nen työskentelyaika on alle 4 tuntia;

4) työ- ja elinkeinoviranomaisella työ- ja
elinkeinotoimistoa ja työ- ja elinkeinohallin-
non asiakaspalvelukeskusta;

5) työllistymissuunnitelmalla työ- ja elin-
keinoviranomaisen yhdessä työnhakijan
kanssa laatimaa suunnitelmaa;

6) työllistymissuunnitelmaa korvaavalla
suunnitelmalla kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa (189/2001) tarkoitettua akti-
vointisuunnitelmaa ja kotoutumisen edistämi-
sestä annetussa laissa (1386/2010) tarkoitet-
tua kotoutumissuunnitelmaa;

7) muutosturvalla työ- ja elinkeinotoimis-
ton, työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä
toteutettavaa toimintamallia, jonka avulla py-
ritään edistämään irtisanotun, toistaiseksi tai
vähintään 180 päiväksi lomautetun tai määrä-
aikaisessa työsuhteessa olevan työttömäksi
jäävän työntekijän mahdollisimman nopeaa
uudelleen työllistymistä ja joka muodostuu
työllistymissuunnitelmassa sovituista tämän
lain mukaisista palveluista ja mahdollisista
muista ammatillisia valmiuksia kehittävistä
palveluista;

8) de minimis -tuella perustamissopimuk-
sen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämer-
kityksiseen tukeen annetussa komission ase-
tuksessa (EY) N:o 1998/2006 tarkoitettua tu-
kea;

9) työsuhteella työsopimuslain (55/2001)
1 luvun 1 §:ssä ja merityösopimuslain
(756/2011) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua työn-
antajan ja työntekijän sopimussuhdetta sekä
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
(630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettua
työnantajan ja oppisopimusoppilaan sopi-
mussuhdetta (oppisopimuskoulutus).

Mitä 1 momentin 9 kohdassa säädetään

työsuhteesta, sovelletaan myös virkasuhtee-
seen.

4 §

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen
tarjoaminen

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tar-
joaminen perustuu elinkeinoelämän ja työ-
markkinoiden tarpeisiin ja muutosten enna-
kointiin.

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskus tai elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja asia-
kas arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutar-
peen, jonka perusteella tarjotaan julkisia työ-
voima- ja yrityspalveluja, jotka parhaiten tur-
vaavat osaavan työvoiman saatavuutta ja
edistävät henkilöasiakkaan sijoittumista avoi-
mille työmarkkinoille sekä edistävät yritys-
toiminnan käynnistymistä tai kehittymistä.

Julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjo-
taan asiakkaiden omatoimisesti käytettävinä
palveluina ja henkilökohtaisena palveluna.
Asiakkaan asiointitapa sekä yhteydenpito jul-
kisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjoavan
viranomaisen ja asiakkaan välillä määräyty-
vät arvioidun palvelutarpeen perusteella.

Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää muita
palveluja kuin julkisia työvoima- ja yrityspal-
veluja tai jos palvelun järjestämisvastuu on
muulla viranomaisella tai taholla, työ- ja elin-
keinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon
asiakaspalvelukeskuksen tai elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen on annettava
asiakkaalle tietoa muista palvelumahdolli-
suuksista sekä tarvittaessa ohjattava asiakas
muun viranomaisen tai palvelun järjestäjän
palvelujen piiriin yhteistyössä näiden kanssa.

5 §

Palvelujen tuottaminen ja hankkiminen

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tuot-
taa tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai
hankkia ne osaksi tai kokonaan palvelujen
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tuottajilta valtion talousarviossa palvelujen
hankkimista varten osoitetulla määrärahalla.
Valtion talousarviossa työ- ja elinkeinominis-
teriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden
edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tar-
koitettujen määrärahojen (työllisyysmäärära-
hat) avulla tuetaan erityisesti heikossa työ-
markkina-asemassa olevien työllistymistä.

Jos palvelun tuottaja saa valtionavustusta
tai muuta valtion rahoitusta hankittavan pal-
velun tuottamiseen, valtionavustusta tai
muuta valtion rahoitusta vastaava osuus vä-
hennetään palvelun hankintahinnasta.

Työ- ja elinkeinotoimiston ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävistä
palvelua hankittaessa, menettelystä hankin-
nasta päätettäessä ja hankintasopimusta tehtä-
essä, hankintasopimuksen sisällöstä sekä so-
pimuksen tekemistä edeltävästä hankinta- ja
tarjousmenettelystä säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.

6 §

Maksuttomuus

Henkilöasiakkaalle tarjottavat julkiset työ-
voima- ja yrityspalvelut ovat maksuttomia.
Työnantajalle tarjottavat julkiset työvoima- ja
yrityspalvelut ovat maksuttomia lukuun otta-
matta 5 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yhteishan-
kintakoulutusta. Yrityksille tarjottavat 8 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitetut yritystoiminnan kehit-
tämispalvelut ovat maksullisia.

7 §

Tasapuolisuus

Julkisessa työvoima- ja yrityspalvelussa
noudatetaan tasapuolisuutta ja puolueetto-
muutta. Työriita ei vaikuta julkiseen työ-
voima- ja yrityspalveluun. Työ- ja elinkeino-
viranomaisen on kerrottava työnhakijalle työ-
riidasta työtarjouksen tai muun henkilökoh-
taisen palvelun yhteydessä.

8 §

Yhdenvertaisuuden sekä naisten ja miesten
välisen tasa-arvon edistäminen

Julkista työvoima- ja yrityspalvelua tarjot-

taessa, kehitettäessä sekä siitä tiedotettaessa
on aktiivisesti edistettävä yhdenvertaisuuden
toteutumista sekä naisten ja miesten välistä
tasa-arvoa työmarkkinoilla.

Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskuksen ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on
tarjottava julkisia työvoima- ja yrityspalve-
luja tasapuolisesti samojen periaatteiden mu-
kaisesti riippumatta henkilöasiakkaan suku-
puolesta ja yhdenvertaisuuslain (21/2004) 6
§:n 1 momentissa tarkoitetuista seikoista.
Työ- ja elinkeinoviranomaisen on esiteltävä
työ- ja koulutusvaihtoehtoja, avoimia työ-
paikkoja ja työnhakijoita siten, että henkilö-
asiakkailla on samanlaiset mahdollisuudet
työnhakuun, ammatilliseen kehittymiseen ja
koulutukseen sukupuolestaan ja yhdenvertai-
suuslain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista
seikoista riippumatta.

2 luku

Työnhakija

1 §

Työnhaun käynnistäminen ja voimassaolo

Henkilöasiakkaan työnhaku käynnistyy
sinä päivänä, kun hän pyytää sitä sähköisesti
siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa tai hen-
kilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistossa ja
hänet rekisteröidään työnhakijaksi työ- ja
elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään.
Työ- ja elinkeinoviranomainen voi hyväksyä
muullakin tavoin esitetyn pyynnön.

Työnhaun voimassaolo lakkaa, jos työnha-
kija:

1) ilmoittaa, ettei hän enää halua pitää
työnhakuaan voimassa;

2) ei uusi työnhakuaan työ- ja elinkeinovi-
ranomaisen antamassa määräajassa ja edellyt-
tämällä tavalla;

3) ei esitä työ- ja elinkeinoviranomaiselle
sen antamassa määräajassa julkisen työvoi-
mapalvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia
selvityksiä ammatillisesta osaamisestaan,
työhistoriastaan, koulutuksestaan ja työky-
vystään;

4) ei ilmoita työ- ja elinkeinoviranomai-
selle työllistymissuunnitelmassa tai sitä kor-
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vaavassa suunnitelmassa sovitussa määrä-
ajassa ja sovitulla tavalla, miten hän on to-
teuttanut suunnitelmaa; tai

5) ei osallistu työkyvyn tutkimuksiin ja
arviointeihin, jotka ovat välttämättömiä hä-
nen palvelutarpeensa selvittämiseksi.

Työnhaun voimassaolon lakattua työnhaun
voi käynnistää uudelleen siten kuin 1 mo-
mentissa säädetään. Jos työnhaun voimassa-
olo on lakannut 2 momentin 5 kohdassa tar-
koitetun menettelyn johdosta, edellytetään li-
säksi, että henkilöasiakas pyytäessään työn-
haun käynnistämistä sitoutuu osallistumaan
työkyvyn tutkimuksiin ja arviointeihin.

2 §

Ulkomaalaisen rekisteröinti työnhakijaksi ja
työnhaun voimassaolo

Niiden valtioiden kansalaiset, joilla Suo-
mea velvoittavien, työvoiman vapaata liikku-
vuutta koskevien kansainvälisten sopimusten
perusteella on oikeus saapua Suomeen hake-
maan työtä ja tehdä ansiotyötä ilman työ- ja
elinkeinotoimiston työvoimapoliittista har-
kintaa, rekisteröidään 1 §:ssä säädetyllä ta-
valla työnhakijoiksi, jollei näistä sopimuk-
sista muuta johdu.

Jollei Suomea velvoittavista kansainväli-
sistä sopimuksista muuta johdu, muut ulko-
maan kansalaiset ja kansalaisuutta vailla ole-
vat rekisteröidään 1 §:ssä säädetyllä tavalla
työnhakijoiksi, jos heillä on oikeus ansio-
työhön myönnetyn oleskeluluvan nojalla eikä
oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia ra-
joituksia.

Sen lisäksi, mitä 1 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetään, ulkomaalaisen työnhakijan työn-
haun voimassaolo lakkaa, jos hän ei enää
täytä tämän pykälän 1 tai 2 momentissa sää-
dettyjä edellytyksiä ulkomaalaisen rekiste-
röinnille työnhakijaksi.

3 §

Työnhakijan informointi

Työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee infor-
moida työnhakijaa työnhaun käynnistämisen
yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen työnha-
kuun liittyvistä seikoista, hänelle tarjolla ole-

vista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista,
työnhaun voimassaolon edellytyksistä sekä
muutosturvasta.

Työtöntä työnhakijaa tulee 1 momentissa
säädetyn lisäksi informoida tarvittaessa hä-
nen työllistymistään edistävistä muista palve-
luista, 8 §:ssä säädetyistä työttömän työnha-
kijan yleisistä velvollisuuksista sekä työttö-
myyspäivärahan tai työmarkkinatuen saami-
sen keskeisistä työvoimapoliittisista edelly-
tyksistä.

4 §

Työnhakijan haastattelun järjestäminen

Työ- ja elinkeinoviranomainen järjestää
työnhakijalle ensimmäisen haastattelun kah-
den viikon kuluessa työnhaun alkamisesta,
jollei se työnhakijan tilanne huomioon ottaen
ole ilmeisen tarpeetonta.

Työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee varata
työnhakijalle tilaisuus myöhempiin haastatte-
luihin määräajoin työnhakijan palvelutarpeen
mukaisesti. Työttömän työnhakijan haastat-
telu tulee kuitenkin aina järjestää työttömyy-
den jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen ja
kuuden kuukauden ajan sekä kuuden kuukau-
den työttömyyden jälkeen aina kuuden kuu-
kauden välein, jollei se työnhakijan tilanne
huomioon ottaen ole ilmeisen tarpeetonta.

5 §

Työnhakijan haastattelun sisältö

Ensimmäisessä työnhakijan haastattelussa
tarkistetaan ja täydennetään työnhakutiedot,
arvioidaan palvelutarve, laaditaan työllisty-
missuunnitelma sekä sovitaan asiointitavasta
ja yhteydenpidosta työ- ja elinkeinoviran-
omaisen ja työnhakijan välillä. Osana palve-
lutarpeen arviointia työ- ja elinkeinoviran-
omainen tekee arvion työttömän työnhakijan
valmiuksista työllistyä avoimille työmarkki-
noille sekä työttömyyden pitkittymisen to-
dennäköisyydestä. Myöhemmissä haastatte-
luissa arvioidaan lisäksi työnhaun tulokselli-
suutta ja työllistymissuunnitelman tai sitä
korvaavan suunnitelman toteutumista sekä
tarkistetaan suunnitelma.

Työnhakijan haastattelun yhteydessä työ-

4 916/2012



ja elinkeinoviranomainen tarjoaa työnhaki-
jalle soveltuvia työpaikkoja ja koulutusta
sekä muita palvelutarpeen ja työllistymis-
suunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman
mukaisia palveluja.

6 §

Työllistymissuunnitelman laatiminen ja
tarkistaminen

Työttömällä työnhakijalla ja muutosturvan
piiriin kuuluvalla työnhakijalla on oikeus
työllistymissuunnitelmaan. Maahanmuuttajan
oikeudesta kotoutumissuunnitelmaan ja työ-
ja elinkeinotoimiston osallistumisesta kotou-
tumissuunnitelman laatimiseen säädetään ko-
toutumisen edistämisestä annetussa laissa.
Työttömän työnhakijan oikeudesta aktivointi-
suunnitelmaan ja työ- ja elinkeinotoimiston
osallistumisesta aktivointisuunnitelman laati-
miseen säädetään kuntouttavasta työtoimin-
nasta annetussa laissa.

Työllistymissuunnitelma on laadittava,
jollei sen laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta,
viimeistään 4 §:n 1 momentin mukaisessa
työnhakijan haastattelussa.

Työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaa-
vaa suunnitelmaa on tarkistettava työnhakijan
haastattelun yhteydessä tai työnhakijan pyyn-
nöstä, jollei tarkistaminen ole ilmeisen tar-
peetonta.

7 §

Työllistymissuunnitelman sisältö

Työllistymissuunnitelma ja sitä korvaava
suunnitelma perustuu työnhakijan omiin
työtä tai koulutusta koskeviin tavoitteisiin ja
arvioituun palvelutarpeeseen.

Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen
tavoitteista, työnhakijan palvelutarpeen mu-
kaisista julkisista työvoima- ja yrityspalve-
luista ja muista työllistymistä edistävistä pal-
veluista sekä asiantuntija-arvioinneista. Tar-
vittaessa suunnitelmassa sovitaan muista
osaamista, työmarkkinavalmiuksia ja toimin-
takykyä parantavista palveluista tai työkyvyn
tai terveydentilan selvittämiseen liittyvistä
toimista.

Työnhakija ja työ- ja elinkeinoviranomai-
nen sopivat työllistymissuunnitelman tai sitä
korvaavan suunnitelman toteutumisen seu-
rannasta ja hyväksyvät suunnitelman. Jos
työ- ja elinkeinoviranomainen edellyttää
muuta selvitystä kuin työnhakijan oman il-
moituksen suunnitelman toteuttamisesta,
tämä ehto on kirjattava suunnitelmaan.

Työllistymissuunnitelman ja sitä korvaa-
van suunnitelman rakenteesta, hyväksymi-
sestä ja arkistoinnista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Työttömän työnhakijan yleiset velvollisuudet

Työttömän työnhakijan yleisenä velvolli-
suutena on hakea työtä ja koulutusta. Työtön
työnhakija on myös velvollinen osallistu-
maan työnhakijan haastatteluihin sekä työllis-
tymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunni-
telman laatimiseen ja tarkistamiseen.

Työtön työnhakija, jonka kanssa on laa-
dittu työllistymissuunnitelma tai sitä kor-
vaava suunnitelma, on velvollinen toteutta-
maan suunnitelmaansa sekä hakeutumaan ja
osallistumaan suunnitelmassa sovittuihin pal-
veluihin, jotka tukevat hänen työnhakuaan ja
edistävät hänen työmarkkinavalmiuksiaan ja
työllistymistään. Työtön työnhakija on lisäksi
velvollinen suunnitelmassa sovitussa määrä-
ajassa ja tavalla ilmoittamaan työ- ja elinkei-
noviranomaiselle, miten hän on toteuttanut
suunnitelmaa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
velvollisuuksien vastaisen menettelyn vaiku-
tuksesta henkilön oikeuteen saada työttömyy-
setuutta säädetään työttömyysturvalaissa.

9 §

Työ- ja elinkeinoviranomaisen velvollisuudet

Työ- ja elinkeinoviranomaisen on tarjot-
tava työtä ja koulutusta sekä järjestettävä
työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan
suunnitelmaan sisältyviä palveluja työ- ja
elinkeinoviranomaisen käytettäväksi osoitet-
tujen määrärahojen rajoissa. Työ- ja elinkei-
noviranomaisen on myös seurattava työllisty-
missuunnitelman tai sitä korvaavan suunni-
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telman toteutumista ja osaltaan huolehdittava
palveluprosessin etenemisestä.

10 §

Muutosturvan piiriin kuuluminen

Muutosturvan piiriin kuuluu työnhakija:
1) jonka työnantaja on irtisanonut työsopi-

muslain 7 luvun 3, 7 tai 8 §:ssä tai merityö-
sopimuslain 8 luvun 3, 6 tai 7 §:ssä tarkoite-
tuista taloudellisista tai tuotannollisista syistä
ja jolle ennen irtisanomisajan päättymistä
kertyisi yhteensä vähintään kolmen vuoden
mittainen työhistoria saman tai eri työnanta-
jien työssä;

2) joka on työsuhteen päättyessä ollut mää-
räaikaisessa työsuhteessa samaan työnanta-
jaan keskeytyksittä vähintään kolme vuotta
tai määräaikaisissa työsuhteissa samaan työn-
antajaan yhteensä vähintään 36 kuukautta vii-
meksi kuluneiden 42 kuukauden aikana;

3) jonka työsuhde on päättynyt työsopi-
muksen määräaikaisuuden takia ja jolle työ-
suhteen päättyessä on kertynyt työhistoriaa
saman tai eri työnantajien työssä yhteensä
vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä
edeltäneiden seitsemän vuoden aikana;

4) joka lomautetaan vähintään 180 päi-
väksi ja jolla on lomautusilmoituksen saades-
saan 1 kohdassa tarkoitettu työhistoria;

5) joka on ollut yhdenjaksoisesti lomautet-
tuna 180 päivää ja jolla on tällöin 1 kohdassa
tarkoitettu työhistoria;

6) joka on irtisanonut työsopimuksensa
työsopimuslain 5 luvun 7 §:n tai merityösopi-
muslain 6 luvun 7 §:n mukaisesti lomautuk-
sen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200
päivää ja jolla on työsuhteen päättyessä 1
kohdassa tarkoitettu työhistoria.

Muutosturvan piiriin kuulumisen edelly-
tyksenä on 1 momentissa säädetyn lisäksi,
että henkilön työnhaku on alkanut 30 päivän
kuluessa työsuhteen päättymisestä tai 1 mo-
mentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettujen lomau-
tuksen kestoa koskevien edellytysten täytty-
misestä, jollei työnhaun alkaminen myöhem-
min johdu työssäoloehtoon luettavassa työssä
olemisesta, sairaudesta, laitoshoidosta, kun-
toutuksesta, asevelvollisuudesta, siviilipalve-
luksesta, vapausrangaistuksesta, opinnoista,
apurahakaudesta, lapsen syntymästä, alle

kouluikäisen lapsen hoidosta, vammaisen tai
vanhuksen hoidosta tai muusta näihin rinnas-
tettavasta syystä taikka muutosturvan piiriin
kuulumisen epääminen muutoin ole kohtuu-
tonta.

Työ- ja elinkeinoviranomainen tutkii 1 ja
2 momentissa tarkoitetut muutosturvan piiriin
kuulumisen edellytykset työllistymissuunni-
telman laatimisen tai tarkistamisen yhtey-
dessä. Työnhakijan työssäoloaika otetaan
huomioon työnhakijan tai työnantajan esittä-
män luotettavan selvityksen mukaisena.

Henkilö kuuluu muutosturvan piiriin sinä
aikana, kun hän on työnhakijana. Muutostur-
van piiriin kuuluminen lakkaa, kun työnhaki-
jan oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy
enimmäisajan täyttymisen vuoksi.

3 luku

Työnvälitys

1 §

Työnvälityksen tavoite

Työnvälityksellä edistetään työvoiman ky-
synnän ja tarjonnan kohtaamista siten, että
avoimet työpaikat täyttyvät ja työtä hakevat
saavat työtä nopeasti.

Työnvälitys perustuu työnantajan ja työn-
tekijän sopimusvapauteen sekä vapaaseen va-
lintaan.

2 §

Työnvälityspalvelut

Työ- ja elinkeinoviranomainen julkaisee ja
välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työ-
paikoista työnantajan toimeksiannon mukai-
sesti, jollei 3 §:ssä toisin säädetä. Työ- ja
elinkeinotoimisto etsii ja esittelee työnanta-
jalle tämän kanssa sovitulla tavalla työnhaki-
joita, jotka ovat sopivia avoimeen työpaik-
kaan.

Työ- ja elinkeinotoimisto etsii ja tarjoaa
työnhakijalle sopivia työpaikkoja. Työ- ja
elinkeinotoimisto arvioi työpaikan sopivuu-
den työnhakijalle ottaen huomioon työnhaki-
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jan ammatillisen osaamisen, työhistorian,
koulutuksen ja työkyvyn.

Työnvälityksestä Suomesta ulkomaille ja
ulkomailta Suomeen sekä kansainvälisestä
harjoittelusta säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella.

3 §

Työpaikkailmoituksen vastaanottamisesta
kieltäytyminen ja ilmoituksen poistaminen

Työ- ja elinkeinoviranomainen voi kieltäy-
tyä ottamasta vastaan avointa työpaikkaa kos-
kevaa työpaikkailmoitusta tai poistaa ilmoi-
tuksen työ- ja elinkeinotoimiston asiakastie-
tojärjestelmästä, jos ilmoituksen perusteella
on ilmeistä tai työnantajan aiemman menette-
lyn perusteella taikka muutoin on perusteltua
syytä epäillä, että:

1) työnantaja rikkoo laissa säädettyä syr-
jintäkieltoa;

2) työnantaja hakee työntekijää työtehtä-
viin, jotka ovat lain vastaisia tai joihin haetun
henkilön työhön ottaminen on kiellettyä;

3) työnantaja olennaisesti laiminlyö työso-
pimuslain 2 luvussa tai merityösopimuslain 2
ja 3 luvuissa säädettyjä velvollisuuksiaan tai
velvollisuuttaan suorittaa veroja tai lakisää-
teisiä maksuja;

4) työpaikalla on ilmeinen väkivallan uhka
tai siellä esiintyy työntekijän terveydelle hait-
taa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää taikka
muuta epäasiallista kohtelua; tai

5) avoimen työpaikan täyttymistä ei tehtä-
vän luonteen tai muun vastaavan syyn vuoksi
ole tarkoituksenmukaista tukea työnvälityk-
sellä.

Edellytyksenä ilmoituksen vastaanottami-
sesta kieltäytymiselle tai sen poistamiselle
1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuissa
tilanteissa on, että työnantaja ei ole oikaissut
työpaikkailmoitustaan työ- ja elinkeinoviran-
omaisen kehotuksesta huolimatta.

Työ- ja elinkeinoviranomainen tekee kir-
jallisen päätöksen ilmoituksen vastaanottami-
sesta kieltäytymisestä tai ilmoituksen poista-
misesta. Muutoksenhausta työ- ja elinkeino-
viranomaisen päätökseen säädetään 14 luvun
1 §:ssä.

4 luku

Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-
arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus

sekä valmennus ja kokeilu

1 §

Tieto- ja neuvontapalvelut

Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna työ-
ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallin-
non asiakaspalvelukeskus ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus välittävät tietoa ja
antavat neuvontaa:

1) avoimista työpaikoista ja työnhausta;
2) työvoiman saatavuudesta ja hankin-

nasta;
3) koulutusmahdollisuuksista ja muista

osaamisen kehittämismahdollisuuksista;
4) työmarkkinoista, aloista ja ammateista;
5) yritystoiminnan käynnistämisestä ja ke-

hittämismahdollisuuksista; sekä
6) muutosturvan toteuttamiseksi tarjolla

olevista palveluista, tuista ja korvauksista.

2 §

Asiantuntija-arvioinnit

Henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitai-
don, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta-
ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi työ-
ja elinkeinotoimisto ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus voivat hankkia:

1) osaamis- ja ammattitaitokartoituksia;
2) työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja;
3) yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan

edellytysten arviointeja; sekä
4) muita asiantuntija-arviointeja.

3 §

Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Työ- ja elinkeinoviranomainen voi tarjota
ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiak-
kaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, amma-
tillisessa kehittymisessä, työelämään sijoittu-
misessa ja elinikäisessä oppimisessa. Henki-
löasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoeh-
tojen, osaamisen sekä soveltuvuuden selvittä-
miseksi ammatinvalinta- ja uraohjauksessa
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voidaan asiakkaan suostumuksella tarvitta-
essa käyttää asianmukaisia psykologisia arvi-
ointimenetelmiä.

4 §

Valmennus

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tarjota henki-
löasiakkaalle valmennusta:

1) työn hakemisessa (työnhakuvalmennus);
2) ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen sel-

kiyttämisessä, ammatilliseen koulutukseen
hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien ke-
hittämisessä (uravalmennus); ja

3) työhön sijoittumisessa ja työpaikalla
suoritettavassa koulutuksessa (työhönvalmen-
nus).

5 §

Kokeilu

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata henki-
löasiakkaan:

1) ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen sel-
vittämiseksi koulutuskokeiluun oppilaitok-
seen tai työkokeiluun työpaikalle; tai

2) työmarkkinoille paluun tukemiseksi työ-
kokeiluun työpaikalle.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys,
yksityinen elinkeinonharjoittaja, kunta, kun-
tayhtymä, muu yhteisö, säätiö tai valtion vi-
rasto taikka laitos.

6 §

Kokeilun ja valmennuksen enimmäiskesto

Työkokeilun kesto on enintään 12 kuu-
kautta, josta enintään kuusi kuukautta sa-
malla järjestäjällä, tai jos työkokeilun järjes-
täjänä on kunta, enintään kuusi kuukautta
samoissa tehtävissä.

Työkokeilun enimmäiskeston laskenta
aloitetaan uudelleen alusta, kun henkilö on
ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään
12 kuukautta tai kun alle 25-vuotias on ollut
enimmäiskeston täytyttyä yhdenjaksoisesti
työttömänä vähintään kolme kuukautta.

Valmennus ja koulutuskokeilu ovat lyhyt-
kestoisia palveluja. Valmennuksen ja koulu-

tuskokeilun enimmäiskestosta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.

7 §

Työkokeilua koskevat rajoitukset

Henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun,
jos:

1) kysymys on sellaisista tehtävistä, joista
työkokeilun järjestäjä on palvelun aloitta-
mista edeltäneiden yhdeksän kuukauden ai-
kana tuotannollisista tai taloudellisista syistä
irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä
taikka joissa työkokeilun järjestäjä työsopi-
muslain 7 luvun 11 §:n mukaisesti on muut-
tanut työntekijän työsuhteen osa-aikaiseksi;

2) työkokeilu aiheuttaisi sen järjestäjän
palveluksessa olevien työntekijöiden irtisano-
misia tai lomautuksia taikka heidän työsuh-
teidensa ehtojen huonontumista;

3) työkokeilusta aiheutuisi sen järjestäjälle
sellaista etua, joka vääristäisi yritysten tai
yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kil-
pailua;

4) kysymys on sellaisista tehtävistä, joiden
suorittamiseksi työkokeilun järjestäjä edellyt-
tää yksityisyyden suojasta työelämässä anne-
tun lain (759/2004) 6 §:ssä tarkoitetun huu-
mausainetestiä koskevan todistuksen esittä-
mistä, jos henkilöasiakas ei halua esittää mai-
nittua todistusta;

5) kysymys on lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
(504/2002) mukaisista tehtävistä, jos henkilö-
asiakas ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtä-
viä;

6) kokeilu alkaisi kahden viikon kuluessa
yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta kestäneen
työkokeilun päättymisestä, jollei henkilöasia-
kas toisin pyydä.

Työkokeilun järjestäjänä ei voi toimia
työnantaja, johon henkilöasiakas on työsuh-
teessa 9 §:ssä tarkoitettua sopimusta tehtä-
essä.

8 §

Oikeusasema sekä vastuu työturvallisuudesta
ja tietosuojasta

Työkokeiluun osallistuva ei ole työsuh-
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teessa työkokeilun järjestäjään eikä työ- ja
elinkeinotoimistoon.

Työkokeiluun osallistuvaan sovelletaan
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta an-
nettua lakia (609/1986) ja yhdenvertaisuusla-
kia.

Työkokeilun järjestäjä vastaa työkokeiluun
osallistuvan työturvallisuudesta niin kuin työ-
turvallisuuslaissa (738/2002) ja nuorista
työntekijöistä annetussa laissa (998/1993)
säädetään.

Työkokeilussa sovelletaan työaikalain
(605/1996) 28 §:n säännöksiä päivittäisistä
lepoajoista sekä 35 §:n säännöksiä työvuoro-
luettelosta.

Työkokeilussa sovelletaan yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain 3 §:ää,
4 §:n 1 ja 2 momenttia, 5 §:n 1, 2 ja 4
momenttia, 6 §:ää, 7 §:n 1—3 momenttia, 9,
10, 14 ja 15 §:ää, 5 ja 6 lukua, 21 §:n 2
momenttia sekä 22 ja 24 §:ää.

Sovellettaessa 2—5 momenteissa mainit-
tuja lakeja työkokeilun järjestäjä rinnastetaan
työnantajaan ja työkokeiluun osallistuva
työntekijään.

Rangaistus työturvallisuusrikkomuksesta
säädetään työturvallisuuslain 63 §:ssä. Ran-
gaistus työaikarikkomuksesta säädetään työ-
aikalain 42 §:ssä. Rangaistus yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain rikkomi-
sesta säädetään yksityisyyden suojasta työ-
elämässä annetun lain 24 §:ssä. Rangaistus
syrjinnästä, työsyrjinnästä, kiskonnantapai-
sesta työsyrjinnästä, työturvallisuusrikok-
sesta, henkilörekisteririkoksesta, tietomur-
rosta, salakatselusta, salakuuntelusta, viestin-
täsalaisuuden loukkauksesta, salassapitori-
koksesta ja virkarikoksista säädetään rikos-
laissa (39/1889).

9 §

Sopimus työkokeilusta

Työ- ja elinkeinotoimisto, työkokeilun jär-
jestäjä ja henkilöasiakas tekevät työkokei-
lusta määräaikaisen kirjallisen sopimuksen,
josta tulee käydä ilmi:

1) työkokeilun tavoitteet;
2) työkokeilun suoritusaika ja -paikka;
3) työkokeilun päivittäinen kesto, joka voi

olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan
tuntia, sekä ajoittuminen;

4) työkokeilun viikoittainen kesto, joka voi
olla enintään viisi päivää, sekä ajoittuminen;

5) tehtävät, joita työkokeiluun osallistuva
suorittaa työkokeilun aikana;

6) työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja
valvonnasta työpaikalla vastaava henkilö.

Työkokeilua koskevaan sopimukseen on
otettava ehto, jonka mukaan kokeilun järjes-
täjän tulee työkokeilun päätyttyä antaa työ- ja
elinkeinotoimistolle arvio henkilöasiakkaan
soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle
sekä, jos työkokeilu on järjestetty työmarkki-
noille paluun tukemiseksi, työelämävalmiuk-
sien ja osaamisen kehittämistarpeista.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi aset-
taa sopimuksessa työkokeilun järjestäjälle
työkokeilun toteuttamisen tai siihen osallistu-
van kannalta tarpeellisia ehtoja. Sopimuksen
osapuolena oleva työkokeilun järjestäjä ei voi
siirtää sopimuksesta johtuvia velvoitteita
muulle taholle.

Työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava
työkokeiluun osallistuvan henkilöasiakkaan
nimi sekä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot
luottamusmiehelle tai muulle henkilölle, joka
edustaa työkokeilun järjestäjän palveluksessa
olevia työntekijöitä.

10 §

Valmennuksen ja kokeilun keskeyttäminen

Jos henkilöasiakas on ollut luvatta poissa
yhdenjaksoisesti viisi valmennus- tai kokeilu-
päivää tai jos poissaoloja on muutoin niin
paljon, etteivät valmennukselle tai kokeilulle
asetetut tavoitteet täyty, työ- ja elinkeinotoi-
misto tekee päätöksen valmennuksen tai kou-
lutuskokeilun keskeyttämisestä tai työkokei-
lua koskevan sopimuksen purkamisesta pois-
saolojen perusteella.

Palvelun tuottaja tai työkokeilun järjestäjä
on velvollinen ilmoittamaan 1 momentissa
tarkoitetusta poissaoloista työ- ja elinkeino-
toimistolle. Ennen päätöksen tekemistä työ-
ja elinkeinotoimiston on varattava henkilöasi-
akkaalle tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksestä
on viipymättä ilmoitettava henkilöasiak-
kaalle.

Työ- ja elinkeinotoimistolla ja työkokeilun
järjestäjällä on oikeus purkaa työkokeilua
koskeva sopimus muusta kuin 1 momentissa
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tarkoitetusta syystä ilmoittamalla siitä kirjal-
lisesti muille osapuolille. Sopimuksen purka-
minen ei kuitenkaan saa perustua laissa kiel-
lettyyn syrjintäperusteeseen tai muuhun epä-
asialliseen syyhyn.

11 §

Vakuutusturva

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää val-
mennukseen ja kokeiluun osallistuville ryh-
mävastuuvakuutuksen.

Valmennuksessa tai kokeilussa sattuneesta
tapaturmasta tai saadusta ammattitaudista
suoritetaan korvaus valtion varoista vastaavin
perustein kuin tapaturmavakuutuslaissa
(608/1948) säädetään työtapaturmasta, jollei
henkilöasiakkaalla ole oikeutta vähintään sa-
mansuuruiseen korvaukseen muun lain no-
jalla. Valtiokonttori käsittelee korvauksen
suorittamista valtion varoista koskevan asian.

5 luku

Työvoimakoulutus

1 §

Työvoimakoulutuksen tavoitteet

Työvoimakoulutuksella parannetaan ai-
kuisten ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada
työtä tai säilyttää työpaikka ja heidän val-
miuksiaan toimia yrittäjänä sekä edistetään
ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja
uuden yritystoiminnan syntymistä.

Työvoimakoulutuksena tarjotaan ammatil-
lisia valmiuksia antavaa koulutusta sekä ko-
toutumisen edistämisestä annetun lain
20 §:ssä tarkoitettua kotoutumiskoulutusta.
Työvoimakoulutuksena voidaan lisäksi tar-
jota aikuisten perusopetusta, jos perusopetuk-
sen oppimäärän puuttuminen on esteenä am-
matillisen koulutuksen suorittamiselle.

2 §

Korkeakoulututkintoon johtavien opintojen
hankkiminen työvoimakoulutuksena

Korkeakoulututkintoon johtavia opintoja
voidaan hankkia työvoimakoulutuksena hen-

kilöasiakkaalle keskeytyneiden korkeakoulu-
opintojen loppuunsaattamiseksi.

Korkeakoulututkintoon johtavien opintojen
hankkimisen edellytyksenä on, että opintojen
todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään
yksi vuosi. Lisäksi edellytyksenä on, että
opintojen loppuun saattamisen arvioidaan
edellyttävän työttömyysturvalain 2 luvussa
tarkoitettuja päätoimisia opintoja enintään:

1) 12 kuukauden ajan, kun kyse on henki-
löstä, joka on otettu suorittamaan ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa tai pelkästään
ylempää korkeakoulututkintoa;

2) 18 kuukauden ajan, kun kyse on henki-
löstä, joka on otettu suorittamaan ammatti-
korkeakoulututkintoa tai pelkästään alempaa
korkeakoulututkintoa;

3) 24 kuukauden ajan, kun kyse on henki-
löstä, joka on otettu suorittamaan sekä alem-
paa että ylempää korkeakoulututkintoa tai
ylempää korkeakoulututkintoa, kun koulutuk-
seen ei sisälly mahdollisuutta alemman kor-
keakoulututkinnon suorittamiseen.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa
säädetään, henkilöasiakkaalle, jolla on opis-
toasteen tutkinto tai vastaavantasoinen ulko-
mailla suoritettu tutkinto, voidaan hankkia
saman alan korkeakoulututkintoon johtavia
opintoja.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tai työ- ja elinkeinotoimiston tulee ennen
korkeakoulututkintoon johtavien opintojen
hankintapäätöstä pyytää asiasta lausunto ope-
tus- ja kulttuuriministeriöltä.

3 §

Opiskelijavalinta

Opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen
ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai teh-
tävään soveltuva henkilö, jolla on työ- ja
elinkeinotoimiston toteama koulutustarve.
Alle 20-vuotias oppivelvollisuuden suoritta-
nut voidaan valita ammatillisia valmiuksia
antavaan koulutukseen vain, jos koulutuksen
suorittaminen ei ole mahdollista tai muutoin
tarkoituksenmukaista omaehtoisena opiske-
luna.

Opiskelijavalintaan sovelletaan lisäksi ky-
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seistä koulutusta koskevia ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain (630/1998), am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998), ammattikorkeakoululain
(351/2003) ja yliopistolain (558/2009) sään-
nöksiä opiskelijaksi ottamisen perusteista,
kelpoisuudesta opintoihin, esteettömyydestä
ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä sekä
opiskelijaksi ottamiseen tai opiskelijavalin-
taan liittyvästä tiedonsaannista.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää opiskeli-
joiden valitsemisesta koulutukseen. Jos työ-
voimakoulutuksena hankitaan korkeakoulu-
tutkintoon johtavia opintoja, yliopisto tai am-
mattikorkeakoulu päättää opiskelijaksi otta-
misesta. Opiskelijoiden valintamenettelystä
säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

Työvoimakoulutuksen opiskelijavalintati-
laisuudet ja valintamenettelyyn liittyvät so-
veltuvuuskokeet ovat työvoimakoulutukseen
hakeutuvalle maksuttomia.

4 §

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai
opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oi-
keus suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen
keston ajan.

Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti
opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutus-
tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla.
Korkeakouluopintojen katsotaan etenevän
riittävästi, jos opiskelija saa opintokokonai-
suuteen kuuluvia opintosuorituksia keski-
määrin viisi opintopistettä opiskelukuukautta
kohti.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, työvoima-
koulutukseen sovelletaan kyseistä koulutusta
koskevan 3 §:n 2 momentissa mainitun lain
ja sen nojalla annettuja säännöksiä:

1) opiskelijaksi ilmoittautumisesta;
2) osaamisen tunnustamisesta;
3) opintojen hyväksilukemisesta;
4) opintosuoritusten arvioinnista, arvioin-

nin oikaisemisesta ja oikaisumenettelystä;
5) opiskelijan oikeudesta turvalliseen opis-

keluympäristöön;

6) opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opis-
keluoikeuden peruuttamiseen liittyvästä tie-
donsaannista ja opiskeluoikeuden palauttami-
sesta;

7) kurinpidosta ja kurinpitomenettelyn
suhteesta syytteen vireilläoloon;

8) menettelystä opiskeluoikeuden peruutta-
mista ja palauttamista koskevassa asiassa
sekä kurinpitoasiassa;

9) häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan
opiskelijan poistamisesta;

10) huumausainetestauksesta;
11) opiskelijan salassapitovelvollisuudesta;

ja
12) muutoksenhausta koulutuspalvelun

tuottajan päätökseen.
Jos työvoimakoulutuksena hankitaan kou-

lutusta, jota 3 momentissa tarkoitetut lait ei-
vät koske, koulutukseen sovelletaan mitä am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa säädetään.

5 §

Koulutuksen keskeyttäminen

Jos opiskelija ei etene opinnoissaan 4 §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai hän on
ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi
koulutuspäivää, opiskelijavalinnasta päättä-
nyt työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen
koulutuksen keskeyttämisestä.

Koulutuspalvelun tuottaja on velvollinen
ilmoittamaan 1 momentissa tarkoitettujen
koulutuksen keskeyttämisperusteiden täytty-
misestä opiskelijavalinnasta päättäneelle työ-
ja elinkeinotoimistolle. Ennen päätöksen te-
kemistä työ- ja elinkeinotoimiston on varat-
tava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi.
Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava opis-
kelijalle.

6 §

Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen ja
harjoittelu

Koulutukseen liittyvän työssäoppimis- tai
harjoittelujakson aikana opiskelija ei ole työ-
suhteessa sen järjestäjään eikä koulutuspalve-
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lun tuottajaan, elleivät opiskelija ja työssäop-
pimis- tai harjoittelujakson järjestäjä ole toi-
sin sopineet. Jos työssäoppiminen tai harjoit-
telu on sovittu toteutettavaksi työsuhteessa, 2
ja 3 momentin säännöksiä ei sovelleta.

Koulutuspalvelun tuottaja, työssäoppimis-
tai harjoittelujakson järjestäjä ja opiskelija
tekevät työssäoppimis- tai harjoittelujaksosta
määräaikaisen kirjallisen sopimuksen. Sopi-
mukseen ja koulutuspalvelun tuottajan tehtä-
viin sovelletaan, mitä 4 luvun 9 §:ssä sääde-
tään työkokeilusta tehtävästä sopimuksesta ja
työ- ja elinkeinotoimiston tehtävistä. Sopi-
muksessa on lisäksi sovittava ohjauksesta
vastaavasta opettajasta sekä ohjauksen toteut-
tamistavasta ja kestosta.

Työssäoppimis- tai harjoittelujakson järjes-
täjä vastaa opiskelijan työturvallisuudesta
työssäoppimis- tai harjoittelujakson aikana
siten kuin ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain 19 §:ssä ja ammatillisesta aikuiskou-
lutuksesta annetun lain 10 §:ssä säädetään.
Koulutuspalvelun tuottaja on velvollinen jär-
jestämään opiskelijoille työssäoppimis- ja
harjoittelujaksojen ajaksi ryhmävastuuvakuu-
tuksen.

7 §

Koulutuksen yhteishankinta

Työvoimakoulutus voidaan toteuttaa yh-
dessä työnantajan, yrittäjäksi aikovan henki-
lön toimeksiantajan tai yrittäjyysoikeudet
luovuttavan yrityksen kanssa siten, että tämä
osallistuu koulutuksen rahoittamiseen (koulu-
tuksen yhteishankinta), kun koulutus järjeste-
tään:

1) määrätyn työnantajan palvelukseen tule-
ville tai palveluksessa oleville työntekijöille
taikka vuokratyöntekijöille; tai

2) yrittäjäksi aikovalle, jolla olisi harvalu-
kuisia toimeksiantajia tai jonka on tarkoitus
harjoittaa yritystoimintaa hankkimalla yrittä-
jyysoikeudet toiselta yritykseltä.

Jos työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä
tarkoitettu yrittäjä osallistuu 1 momentissa
tarkoitettuun koulutukseen, valtion rahoit-
tama osuus yrittäjän koulutuksesta on de mi-
nimis -tukea.

6 luku

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan
omaehtoinen opiskelu

1 §

Opiskelun tukemisen tarkoitus

Tukemalla työnhakijan omaehtoista opis-
kelua parannetaan aikuisväestön ammattitai-
toa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyt-
tää työpaikka sekä turvataan ammattitaitoisen
työvoiman saantia.

2 §

Yleiset edellytykset ja etuudet

Työnhakijalla, joka on täyttänyt 25 vuotta
ja joka opiskelee omaehtoisesti, on oikeus
työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työttö-
myysetuuteen mainitussa laissa säädetyin
edellytyksin, jos:

1) työnhakijalla on työ- ja elinkeinotoimis-
ton toteama koulutustarve ja toimisto arvioi,
että omaehtoisen opiskelun tukeminen on
työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin
keino parantaa työnhakijan ammattitaitoa ja
mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työ-
paikkansa;

2) opiskelun katsotaan olennaisesti paran-
tavan työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä
avoimille työmarkkinoille;

3) opiskelusta on sovittu työllistymissuun-
nitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitel-
massa 4 §:ssä säädetyllä tavalla; ja

4) muut tässä luvussa säädetyt edellytykset
täyttyvät.

3 §

Opintoja koskevat edellytykset

Tässä luvussa säädettyä sovelletaan opin-
toihin, joita pidetään työttömyysturvalain
2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan päätoimi-
sina ja:

1) joista säädetään ammatillisesta koulu-
tuksesta annetussa laissa, ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa, ammatti-
korkeakoululaissa tai yliopistolaissa ja jotka
johtavat ammatilliseen perustutkintoon, am-
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mattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai
yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suori-
tettavaan alempaan tai ylempään korkeakou-
lututkintoon taikka joiden tavoitteena on mai-
nittujen tutkintojen osien suorittaminen, mai-
nittujen lakien mukainen lisä- ja täydennys-
koulutus tai osallistuminen avoimeen yli-
opisto- ja ammattikorkeakouluopetukseen;

2) jotka ovat muuta Suomessa järjestettyä
tai Suomessa toimivan koulutuspalvelujen
tuottajan ulkomailla järjestämää ammatilli-
sesti suuntautunutta koulutusta;

3) joista säädetään perusopetuslaissa
(628/1998) tai lukiolaissa (629/1998), jos
koulutuksen puuttuminen on ammatillisen
kehittymisen esteenä; tai

4) joista säädetään vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa (632/1998), jos koulutus on
ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää
ja opinnoista esitetään koulutus- tai opinto-
suunnitelma.

Ellei erityisestä syystä muuta johdu, tässä
luvussa säädettyä sovelletaan alemman tai
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittami-
seen yliopistossa vain, jos kyse on työnhaki-
jan aiemmin harjoittamista opinnoista, joiden
todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään
yksi vuosi.

Tässä luvussa säädettyä sovelletaan työn-
hakijan aiemmin harjoittamiin opintoihin
vain, jos opintojen todisteellisesta keskeyty-
misestä on vähintään yksi vuosi. Rajoitus ei
koske työsuhteen aikana aloitettuja tai työ-
voimakoulutuksena harjoitettuja opintoja.

Tässä luvussa säädettyä sovelletaan mui-
den edellytysten täyttyessä myös 1 momentin
1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja opintoja vas-
taaviin opintoihin Ahvenanmaalla.

4 §

Sopiminen opiskelusta työllistymis-
suunnitelmassa

Tuettavasta opiskelusta on sovittava työl-
listymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa
suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Tuettavasta opiskelusta voidaan sopia työl-
listymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa
suunnitelmassa opintojen alkamisen jälkeen-
kin, jos siihen on painava syy, työnhakija on
aloittanut opinnot työsuhteen aikana tai opin-
toja on harjoitettu työvoimakoulutuksena.

5 §

Tukiaika

Opintojen muodostamaa kokonaisuutta
voidaan tukea tässä luvussa säädetyin edelly-
tyksin enintään 24 kuukauden ajan.

Työnhakija voi ilmoittaa työ- ja elinkeino-
toimistolle keskeyttävänsä opiskelemisen
työttömyysetuudella tuettuna. Ilmoitus on
tehtävä viipymättä keskeytyksen alkamisen
jälkeen. Keskeytystä ei voi tehdä oppilaitok-
sen lomajakson perusteella. Edellä 1 momen-
tissa säädetty enimmäisaika ei kulu keskey-
tysaikana.

Jos työnhakijan opiskeluoikeus on peruu-
tettu ja se myöhemmin palautetaan, opintojen
katsotaan olleen keskeytyneenä aikana, jona
työnhakijalla ei ollut opiskeluoikeutta.

6 §

Työnhakijan velvollisuudet

Työnhakijan on osallistuttava säännölli-
sesti koulutus- tai opintosuunnitelman mukai-
seen opetukseen.

Työttömyysetuuden saamisen edellytyk-
senä on, että työnhakija etenee opinnoissaan.
Korkeakouluopintojen katsotaan etenevän
riittävästi, jos työnhakija saa tuettavaan opin-
tokokonaisuuteen kuuluvia opintosuorituksia
keskimäärin viisi opintopistettä opiskelukuu-
kautta kohti. Muiden opintojen osalta edelly-
tetään, että opinnot etenevät koulutus- tai
opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla.

7 §

Opintojen seuranta ja tuen lakkaaminen

Työ- ja elinkeinotoimisto seuraa työnhaki-
jan opintojen etenemistä työllistymissuunni-
telmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa
sovitulla tavalla.

Jos työnhakija ei etene opinnoissaan riittä-
västi tai laiminlyö ilmoittaa työ- ja elinkeino-
toimistolle opintojen etenemisestä työllisty-
missuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suun-
nitelmassa sovitulla tavalla, oikeus työttö-
myysetuuteen lakkaa ajankohdasta, josta
työnhakijan opintojen ei voida katsoa eden-
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neen riittävästi tai jona työnhakijan olisi tul-
lut ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle opin-
tojen etenemisestä.

Jos työnhakija on ollut poissa ilman hy-
väksyttävää syytä koulutus- tai opintosuunni-
telman mukaisesta koulutuksesta siten, ettei
hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriu-
tumaan suunnitelman mukaisista opinnoista,
tai jos hän on muuten olennaisesti laiminlyö-
nyt opintojaan, oikeus työttömyysetuuteen
lakkaa poissaolon tai laiminlyönnin alkami-
sen ajankohdasta.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää 2 ja
3 momentissa tarkoitetusta työttömyysetuutta
koskevan oikeuden lakkaamisesta. Ennen
päätöksen tekemistä työnhakijalle on varat-
tava tilaisuus tulla kuulluksi.

8 §

Työnhakijan tietojenantovelvollisuus

Työnhakijan on esitettävä työ- ja elinkei-
notoimistolle koulutuspalvelujen tuottajan to-
distus opiskelijaksi hyväksymisestä, opinto-
jen aloittamisesta ja opintojen aikaisista lo-
majaksoista. Lisäksi työnhakijan on esitettävä
työ- ja elinkeinotoimistolle tarpeellinen selvi-
tys opintojensa etenemisestä.

Työnhakijan on ilmoitettava työ- ja elin-
keinotoimistolle opintojensa 5 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetusta keskeytymisestä ja opinto-
jensa päättymisestä.

9 §

Koulutuspalvelujen tuottajan tietojenantovel-
vollisuus

Koulutuspalvelujen tuottajan on annettava
opiskelijalle todistus opiskelijaksi hyväksy-
misestä, opintojen aloittamisesta, opintojen
aikaisista lomajaksoista ja opintojen etenemi-
sestä.

Koulutuspalvelujen tuottajan on viipy-
mättä ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistolle
opintojen päättymisestä ja 7 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetuista seikoista. Tämän velvolli-
suuden täyttämiseksi työ- ja elinkeinotoi-
misto toimittaa koulutuspalvelujen tuottajille
niiden opiskelijoiden nimet ja henkilötunnuk-
set, joiden opintoja tuetaan tässä luvussa sää-
detyllä tavalla.

7 luku

Palkkatuki

1 §

Palkkatuen käsite ja yleiset edellytykset

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työl-
listymisen edistämiseksi tarkoitettu työ- ja
elinkeinotoimiston myöntämä tuki, jota voi-
daan myöntää työnantajalle palkkauskustan-
nuksiin.

Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituk-
sena on parantaa työttömän työnhakijan am-
mattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa
ja näin edistää hänen työllistymistään avoi-
mille työmarkkinoille.

Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että
tuella palkattavan tuottavuuden arvioidaan
olevan tarjolla olevassa työtehtävässä alentu-
nut osaamisessa ja ammattitaidossa olevien
puutteiden, työttömyyden keston, vamman tai
sairauden taikka muun syyn johdosta.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi palkkatukea
myöntäessään asettaa tuen saamiselle tuella
palkattavan ja tuen tarkoituksen toteuttami-
sen kannalta tarpeellisia ehtoja.

2 §

Työnantajaan liittyvät palkkatuen
edellytykset

Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle,
kuntayhtymälle, yhteisölle ja muulle työnan-
tajalle, ei kuitenkaan valtion virastolle tai lai-
tokselle.

Jos työnantaja on hakemuksen jättämistä
edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannol-
lisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai
lomauttanut työntekijöitä samoista tai saman-
laisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän
työaikaansa, palkkatukea voidaan myöntää,
jos lomautukset ja työajan lyhennykset ovat
päättyneet tai irtisanotuille on tarjottu mah-
dollisuus palata takaisin entiseen työhönsä
ennen palkkatukihakemuksen tekemistä.

Palkkatukea ei myönnetä, jos:
1) tukeen perustuva työhön ottaminen ai-

heuttaisi työnantajan palveluksessa olevien
muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lo-
mauttamisen taikka heidän työolosuhteidensa
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tai etuuksiensa huonontumisen;
2) työnantaja saa tuella palkattavan henki-

lön palkkaamiseen tai työllistämisen edistä-
miseen samalta ajalta muuta valtion tukea;

3) tuki vääristäisi muiden samoja tuotteita
tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpai-
lua;

4) työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt
velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisää-
teisiä maksuja, ellei työ- ja elinkeinotoimisto
tuella palkattavaan liittyvistä erityisistä syistä
pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukai-
sena.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
poikkeuksista 3 momentin 2 kohdassa säädet-
tyihin edellytyksiin.

3 §

Työsuhteeseen liittyvät palkkatuen
edellytykset

Palkkatukea voidaan myöntää, jos työnan-
taja sitoutuu maksamaan vähintään kyseiseen
työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuk-
sen mukaisen palkan tai, jollei sovellettavaa
työehtosopimusta ole, tavanomaisen ja koh-
tuullisen palkan kyseisestä työstä.

Palkkatuen myöntäminen vähintään
500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden
perusteella saaneen palkkaamiseen edellyttää
lisäksi, että työnantaja sitoutuu maksamaan
vähintään palkkatuen perustuen suuruista
palkkaa työkyvyttömyysajalta, jolta työnte-
kijä ei saa sairausvakuutuslain (1224/2004)
8 luvun 7 §:n mukaisen omavastuuajan
vuoksi päivärahaa eikä muuta vastaavaa laki-
sääteistä korvausta tai työnantajalta muulla
perusteella sairausajan palkkaa.

Palkkatukea ei myönnetä, jos työsuhde,
jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut
ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty pää-
tös.

4 §

Tuella palkatun siirtäminen muun työn
järjestäjän tehtäviin

Työnantaja saa tuella palkatun suostumuk-
sella siirtää tuella palkatun muun työn järjes-
täjän tehtäviin. Tuella palkatun siirtäminen

edellyttää, että palkkatuen saaja ilmoittaa
siitä ennen siirtämistä työ- ja elinkeinotoimis-
tolle ja liittää ilmoitukseen työn järjestäjän
vakuutuksen siitä, ettei tämä ole vakuutuksen
antamista edeltäneiden 12 kuukauden aikana
tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisa-
nonut tai lomauttanut työntekijöitä samoista
tai samanlaisista tehtävistä taikka lyhentänyt
heidän työaikaansa.

Jos lomautuksia, työajan lyhennyksiä tai
irtisanomisia on ollut vakuutuksen antamista
edeltäneiden 12 kuukauden aikana, mutta ne
ovat päättyneet tai irtisanotuille on tarjottu
mahdollisuus palata takaisin entiseen työ-
hönsä, ne eivät ole esteenä tuella palkatun
siirtämiselle muun työn järjestäjän tehtäviin.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tuella palkatun siirtä-
misen ehdoista.

5 §

Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoimintaa
harjoittavalle työnantajalle

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnanta-
jalle palkkatuki myönnetään tiettyjen tuki-
muotojen toteamisesta yhteismarkkinoille so-
veltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 ar-
tiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusase-
tus) annetun komission asetuksen (EY) N:o
800/2008 mukaisena tukena, kun palkkatu-
ella palkattava on:

1) henkilö, jonka vamma tai sairaus vai-
keuttaa työllistymistä;

2) saanut työttömyysetuutta työttömyyden
perusteella vähintään 500 päivältä;

3) ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähin-
tään kuusi kuukautta ennen palkkatuen
myöntämistä;

4) vailla ammatillista koulutusta;
5) yli 50-vuotias; tai
6) oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan ko-

toutumisen edistämisestä annetun lain no-
jalla.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun työt-
tömän työnhakijan palkkaamiseen palkkatuki
myönnetään de minimis -tukena.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei so-
velleta myönnettäessä palkkatukea oppisopi-
muskoulutukseen.
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6 §

Palkkatuen määrä

Palkkatukea myönnetään päivää ja henki-
löä kohti vähintään palkkatuen perustuki.
Palkkatuen perustuki on päivältä työttömyys-
turvalain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun peruspäivärahan suuruinen ilman koro-
tusosaa ja muutosturvalisää.

Palkkatukena voidaan myöntää palkkatuen
perustuen lisäksi lisäosaa, jos perustuen ei
arvioida korvaavan tuella palkattavan tuotta-
vuuden alentumaa. Palkkatuen lisäosa on
enintään 60 prosenttia palkkatuen perustuen
määrästä.

Palkkatuen perustuki tai lisäosalla koro-
tettu palkkatuki voidaan myöntää täysimää-
räisenä sellaisen työsuhteen perusteella,
jonka työaika on palkanmaksukautta vastaa-
vana ajanjaksona vähintään 85 prosenttia alan
säännöllisestä työajasta.

Jos työaika on vähemmän kuin 85 prosent-
tia alan säännöllisestä työajasta, palkkatuki
myönnetään vähennettynä ja työaikaan suh-
teutettuna.

Myönnettäessä palkkatukea vähintään
500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden
perusteella saaneen palkkaamiseksi voidaan
poiketa 4 momentissa säädetystä.

7 §

Korkein korotettu palkkatuki

Jos tuella palkattava on saanut työttömyy-
setuutta työttömyyden perusteella vähintään
500 päivältä ja on 12 luvun 9 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettu työmarkkinatukeen oikeu-
tettu, palkkatuki voidaan myöntää korotet-
tuna lisäosalla, jonka määrä on enintään 90
prosenttia palkkatuen perustuen määrästä
(korkein korotettu palkkatuki).

Korkeimmalla korotetulla palkkatuella jär-
jestetään työtä ensisijaisesti niille, jotka eivät
ole olleet työssä sen jälkeen kun työttömyy-
den perusteella maksettavan työttömyysetuu-
den 500 päivän laskenta alkoi sekä niille,
joiden työssäolo avoimilla työmarkkinoilla
on ollut vähäistä ja satunnaista ja joiden työl-
listymisen edistämiseen ei ole aikaisemmin
myönnetty työnantajalle palkkatukea.

8 §

Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset

Palkkatuki voi olla yhdessä muiden palk-
kauskustannuksiin myönnettyjen tukien ja
oppisopimuksen perusteella maksettavan
koulutuskorvauksen kanssa enintään tuella
palkatusta työnantajalle aiheutuvien palk-
kauskustannusten suuruinen. Palkkauskustan-
nuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksetta-
vaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten
maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi
työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työ-
eläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työt-
tömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryh-
mähenkivakuutusmaksua.

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnanta-
jalle 5 §:n 1 momentin 2—6 kohdassa tarkoi-
tetun henkilön työllistämiseksi myönnettävä
palkkatuki voi olla enintään 50 prosenttia
palkkauskustannuksista ja 1 kohdassa tarkoi-
tetun henkilön työllistämiseksi enintään 75
prosenttia palkkauskustannuksista.

Tukea ei makseta, jos palkkauskustannuk-
set kuukaudessa ovat pienemmät kuin perus-
tuen kuukautta kohti laskettu määrä.

Korkeimmalla korotetulla palkkatuella ka-
tettavista palkkauskustannuksista eri työnan-
tajatahoilla ja palkkauskustannusten enim-
mäismäärän ylittävän tuen vähentämisestä
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

9 §

Palkkatuen kesto

Palkkatukea voidaan myöntää henkilöä
kohden enintään 10 kuukaudeksi kerrallaan.
Palkkatukea voidaan kuitenkin myöntää hen-
kilöä kohden enintään 24 kuukaudeksi kerral-
laan, jos:

1) tuella palkattava on saanut vähintään
500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden
perusteella; tai

2) kunta, kuntayhtymä tai muu kuin elin-
keinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö
palkkaa tuella henkilön suunnittelemaan ja
järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaik-
koja sekä muita työllistymistä edistäviä pal-
veluja.

Jos henkilön vamma tai sairaus vaikeuttaa
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työllistymistä, palkkatukea voidaan myöntää
ajaksi, joka henkilön alentunut työkyky ja
muut työllistymismahdollisuudet huomioon
ottaen on tarkoituksenmukaista, kuitenkin
enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Oppiso-
pimuskoulutukseen palkkatukea voidaan
myöntää koko sen ajaksi.

Korkein korotettu palkkatuki voidaan
myöntää enintään 12 kuukaudeksi, jonka jäl-
keiseltä ajalta palkkatuki myönnetään palkka-
tuen perustuen suuruisena.

Jos palkkatuen saaja esittää työ- ja elinkei-
notoimistolle pyynnön palkkatuen maksatuk-
sen tilapäisestä keskeyttämisestä ja keskeyt-
tämiseen on työ- ja elinkeinotoimiston arvion
mukaan perusteltu syy, tässä pykälässä sää-
detty palkkatuen enimmäisaika ei kulu kes-
keytysaikana.

10 §

Enimmäiskeston laskeminen uudelleen alusta

Sen jälkeen, kun henkilö on ollut palkkatu-
ella tuetussa työssä 9 §:n 1 momentissa tai 12
§:n 2 momentissa säädetyn enimmäisajan yh-
den tai useamman työnantajan palveluksessa,
palkkatukea ei voida myöntää ennen kuin hän
on ollut viimeisten kuuden kuukauden aikana
vähintään viisi kuukautta työttömänä työnha-
kijana. Viiden kuukauden työttömyyttä ei
edellytetä, jos kyse on palkkatuen myöntämi-
sestä 9 §:n 2 momentissa tai 12 §:n 3 mo-
mentissa mainituissa tilanteissa.

Korkeimman korotetun palkkatuen 9 §:n
3 momentissa ja 12 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettujen enimmäisaikojen laskenta aloitetaan
alusta, kun tuella palkattu on saanut työttö-
myysetuutta työttömyytensä perusteella vä-
hintään 500 päivältä sen jälkeen, kun hän on
ollut työssä, jonka palkkauskustannuksiin on
maksettu korkeinta korotettua palkkatukea.

11 §

Palkkatukeen oikeuttavat korvauspäivät

Palkkatukea maksetaan siltä ajalta, jolta
työnantaja on velvollinen maksamaan palk-
kaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä ka-
lenteriviikossa. Palkkatukea ei kuitenkaan
makseta päiviltä, joilta työnantajalla on oi-

keus saada tuella palkatun palkkauskustan-
nuksiin sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n no-
jalla päivärahaetuutta.

12 §

Palkkatuki sosiaaliselle yritykselle

Jos sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa
(1351/2003) tarkoitettu sosiaalinen yritys
palkkaa tämän luvun 6 §:n 3 momentissa
tarkoitettuun työsuhteeseen sosiaalisista yri-
tyksistä annetun lain 1 §:n 1 tai 2 kohdassa
tarkoitetun työttömän työnhakijan, palkkatu-
kena myönnetään palkkatuen perustuen li-
säksi lisäosaa 60 prosenttia palkkatuen perus-
tuen määrästä. Palkkatukea voidaan lisäksi
korottaa niin, että palkkatuen perustuen ja
lisäosan yhteenlaskettu määrä on 50 prosent-
tia palkkauskustannuksista, kuitenkin enin-
tään 1 300 euroa kuukaudessa.

Poiketen 9 §:n 1 momentista sosiaaliselle
yritykselle voidaan myöntää palkkatukea
henkilöä kohden enintään 12 kuukaudeksi
kerrallaan, jos tuella palkattava on ollut:

1) yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä
työnhakijana; tai

2) vähintään kuusi kuukautta yhtäjaksoi-
sesti ja eri työttömyysjaksot huomioiden yh-
teensä vähintään 12 kuukautta työttömänä
työnhakijana ja joka työttömyyden toistuvuu-
den ja kokonaiskeston perusteella on rinnas-
tettavissa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttö-
mänä olleeseen työnhakijaan.

Jos henkilön vamma tai sairaus vaikeuttaa
työllistymistä, palkkatukea voidaan 9 §:n
2 momentista poiketen myöntää ajaksi, joka
henkilön alentunut työkyky ja muut työllisty-
mismahdollisuudet huomioon ottaen on tar-
koituksenmukaista, kuitenkin enintään
36 kuukaudeksi kerrallaan.

Poiketen 9 §:n 3 momentista sosiaaliselle
yritykselle voidaan myöntää korkeinta koro-
tettua palkkatukea henkilöä kohden kerral-
laan enintään 24 kuukaudeksi.

13 §

Kunnalle työllistämis- ja aluevelvoitteen
perusteella myönnettävä palkkatuki

Kunnalla on oikeus saada palkkatukea
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työntekijöistä, jotka työ- ja elinkeinotoimisto
on osoittanut sen työllistettäviksi 11 luvun
1 §:ssä tarkoitetun työllistämisvelvoitteen tai
saman luvun 3 §:ssä tarkoitetun aluevelvoit-
teen perusteella.

Jos kunta työllistää työttömän työnhakijan
työllistämisvelvoitteen perusteella alan sään-
nöllisen työajan mukaiseen kokoaikatyöhön
tai aluevelvoitteen perusteella työhön, jonka
työaika palkanmaksukautta vastaavana ajan-
jaksona on vähintään 75 prosenttia alan sään-
nöllisestä työajasta, kunnalle myönnetään
palkkatuen perustuen lisäksi lisäosaa 60 pro-
senttia palkkatuen perustuen määrästä.

Aluevelvoitteen perusteella kunnalle
myönnetään palkkatukea henkilöä kohden
enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.

14 §

Valtion virastolle tai laitokselle osoitettavat
määrärahat

Työ- ja elinkeinotoimisto voi osoittaa val-
tion virastolle tai laitokselle määrärahoja
työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheu-
tuviin palkkauskustannuksiin. Määrärahojen
käyttöön sovelletaan, mitä 1 §:ssä, 2 §:n 2—4
momentissa, 3 ja 4 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa,
9 §:n 1, 2 ja 4 momentissa sekä 10 §:n 1
momentissa säädetään palkkatuesta. Määrära-
hoista voidaan maksaa työntekijän palkkaus-
kustannukset kokonaisuudessaan siltä ajalta,
jolta työnantaja on velvollinen maksamaan
palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä
kalenteriviikossa. Määrärahoista voidaan
maksaa lisäksi muita työn järjestämisestä ai-
heutuneita kustannuksia.

8 luku

Yritystoiminnan käynnistämis- ja
kehittämispalvelut

1 §

Starttiraha

Yrittäjäksi ryhtyvän henkilöasiakkaan toi-
meentulon turvaamiseksi työ- ja elinkeinotoi-
misto voi myöntää starttirahaa yritystoimin-
nan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa
enintään 18 kuukaudeksi.

Starttiraha myönnetään de minimis -tu-
kena.

2 §

Starttirahan myöntämisen edellytykset

Starttirahan myöntämisen edellytyksenä
on, että:

1) henkilöasiakkaalla on tai hän hankkii
riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan;
ja

2) aiottu yritystoiminta on luonteeltaan
päätoimista ja sillä arvioidaan olevan jatku-
van kannattavan toiminnan edellytykset.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi starttirahaa
myöntäessään asettaa starttirahan saamiselle
tarpeellisia ehtoja.

3 §

Starttirahan myöntämisen ja maksamisen
esteet

Starttirahaa ei myönnetä, jos:
1) aiotun yritystoiminnan arvioidaan tur-

vaavan henkilöasiakkaan kohtuullisen toi-
meentulon yritystoiminnan käynnistämis- ja
vakiinnuttamisvaiheessa;

2) starttirahan arvioidaan vääristävän vä-
häistä enemmän samoja tuotteita tai palveluja
tarjoavien välistä kilpailua;

3) starttirahaa hakeva henkilöasiakas on
aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuen
myöntämisestä on päätetty;

4) starttirahaa hakeva henkilöasiakas siir-
tyisi työsuhteesta tekemään samaa työtä yrit-
täjänä ja on ilmeistä, että hänen pääasiallinen
toimeksiantajansa olisi hänen aiempi työnan-
tajansa;

5) starttirahaa hakeva henkilöasiakas on
olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan
suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja tai
hänellä on olennaisia yksityisoikeudellisia
maksuhäiriöitä, ellei työ- ja elinkeinotoimisto
erityisistä syistä pidä tuen myöntämistä tar-
koituksenmukaisena.

Starttirahaa ei makseta, jos henkilöasiakas
saa samalta ajalta:

1) palkkaa tai korvausta tekemästään yri-
tystoimintaansa liittymättömästä työstä, jol-
loin palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan
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palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä sel-
laista työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n
1 momentissa tarkoitettua taloudellista
etuutta, jonka on katsottava turvaavan koh-
tuullisen toimeentulon;

2) julkista tukea omiin palkkakustannuk-
siinsa;

3) työttömyysturvalain mukaista työttö-
myysetuutta, työttömyysturvalain 3 luvun
3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n 2 momentissa
tarkoitettua sosiaalietuutta taikka opintotuki-
lain (65/1994) mukaista opintotukea.

4 §

Starttirahan määrä ja korvauspäivät

Starttirahana myönnetään päivää ja henki-
löä kohti vähintään starttirahan perustuki.
Starttirahan perustuki on päivältä työttö-
myysturvalain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa
tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen ilman
korotusosaa ja muutosturvalisää.

Starttirahana voidaan myöntää starttirahan
perustuen lisäksi lisäosaa, joka on enintään
60 prosenttia starttirahan perustuen määrästä.

Starttirahaa maksetaan enintään viideltä
päivältä kalenteriviikossa. Valtioneuvoston
asetuksella säädetään tarkemmin starttirahaan
oikeuttavista korvauspäivistä.

5 §

Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja
työ- ja elinkeinotoimisto voivat tuottaa tai
hankkia pienille ja keskisuurille yrityksille
(pk-yrityksille) yritystoiminnan kehittämis-
palveluina koulutuspalveluja sekä asiantunti-
japalveluja pk-yrityksen kehittämistarpeiden
arvioimiseksi, kehittämissuunnitelman laati-
miseksi, suunnitelman toteuttamisen tukemi-
seksi ja pk-yritysten verkostoitumisen tuke-
miseksi.

Yritystoiminnan kehittämispalvelut ovat
yritykselle maksullisia. Valtion rahoittama
osuus kehittämispalvelusta on de minimis
-tukea. Tuen tasosta ja asiantuntijapalvelun
enimmäiskestosta säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

9 luku

Kulukorvaus

1 §

Oikeus kulukorvaukseen

Työttömyysetuutta saavalla työnhakijalla
on oikeus saada palveluun osallistumisesta
aiheutuvien matka- ja muiden kustannusten
korvaamiseksi kulukorvausta seuraavien pal-
veluiden ajalta:

1) työvoimakoulutus;
2) 6 luvussa tarkoitettu työttömyysetuu-

della tuettu työnhakijan omaehtoinen opis-
kelu;

3) kotoutumisen edistämisestä annetun lain
22—24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opis-
kelu;

4) työnhakuvalmennus;
5) uravalmennus;
6) kokeilu.
Kulukorvauksen myöntää ansiopäivärahaa

hakevalle työnhakijalle työttömyyskassa ja
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea hake-
valle työnhakijalle Kansaneläkelaitos.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää ku-
lukorvausta työtä vailla olevalle henkilöasi-
akkaalle, joka osallistuu 1 momentin 1 tai
4—6 kohdissa tarkoitettuun palveluun ja jolla
ei ole oikeutta kulukorvaukseen 1 momentin
perusteella eikä oikeutta korvaukseen palve-
luun osallistumisesta aiheutuvista kuluista
muun lain nojalla.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta makset-
tavasta kulukorvauksesta säädetään työttö-
myysturvalaissa.

2 §

Kulukorvauksen määrä

Kulukorvausta maksetaan 9 euroa päi-
vässä. Kulukorvausta maksetaan kuitenkin 18
euroa päivässä, jos:

1) henkilö osallistuu työssäkäyntialueensa
ulkopuolella järjestettävään palveluun;

2) henkilö osallistuu työssäkäyntialueel-
laan kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään
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palveluun ja hänelle aiheutuu palveluun osal-
listumisesta todistettavia majoituskustannuk-
sia.

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulu-
tukseen osallistuvalla opiskelijalla on oikeus
saada koulutusaikaisten yöpymis- ja muiden
kustannusten korvauksena 50 prosenttia päi-
värahasta, joka suoritetaan valtion virkamie-
hille asianomaisessa maassa tehdyn virka-
matkan matkakustannusten korvauksena.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestä-
mään työvoimakoulutukseen osallistuvalle
työnhakijalle maksetaan kulukorvausta 16,
82 euroa päivässä. Majoitus Pohjoiskalotin
koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulu-
tukseen osallistuvalle työnhakijalle on ilmai-
nen.

Kulukorvauksen 1 momentissa tarkoite-
tusta määräytymisestä ja työ- ja elinkeinovi-
ranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa kulu-
korvauksen määräytymiseen vaikuttavia tie-
toja työttömyyskassalle tai Kansaneläkelai-
tokselle säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella.

3 §

Kulukorvauksen korvauspäivät

Kulukorvausta maksetaan enintään viideltä
päivältä kalenteriviikossa. Ulkomailla työvoi-
makoulutukseen osallistuvalle maksetaan ku-
lukorvausta enintään seitsemältä päivältä ka-
lenteriviikossa.

Työnhakuvalmennuksen, uravalmennuk-
sen ja kokeilun ajalta sekä 1 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetussa tilanteessa kulukorvausta
maksetaan ainoastaan päiviltä, joina palvelua
järjestetään ja työnhakija osallistuu palve-
luun.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin kulukorvaukseen oikeuttavista kor-
vauspäivistä.

4 §

Kulukorvauksen rajoitukset ja
lakkauttaminen

Kulukorvausta ei makseta työvoimakoulu-

tuksen, 6 luvussa tarkoitetun työttömyysetuu-
della tuetun työnhakijan omaehtoisen opiske-
lun eikä kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 22—24 §:ssä tarkoitetun omaehtoisen
opiskelun lomajaksoilta. Korvaus maksetaan
kuitenkin siltä ajalta, jona työttömyysetuutta
saava työnhakija lomajakson aikana osallis-
tuu koulutukseen kuuluvaan työssä oppimi-
seen tai harjoitteluun.

Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta
vailla olevan nuoren oikeus saada kulukorva-
usta työkokeilun osallistumispäiviltä edellyt-
tää, että työkokeiluun osallistuvan oikeus
työttömyyspäivärahaan on päättynyt enim-
mäisajan johdosta tai että hän on saanut työt-
tömyytensä perusteella työmarkkinatukea vä-
hintään 500 päivältä.

Kulukorvauksen maksaminen lakkautetaan
siitä päivästä, jona työnhakija on keskeyttä-
nyt palvelun. Kulukorvauksen maksaminen
lakkautetaan myös, jos palvelu on päätetty
keskeyttää.

5 §

Työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain
soveltaminen

Jollei tässä laissa toisin säädetä, kulukor-
vaukseen sovelletaan työttömyyskassalakia
(603/1984) ja työttömyysturvalain:

1) 11 luvun 2 §:ää (velvollisuus tietojen
antamiseen);

2) 11 luvun 3 §:ää (etuutta koskeva pää-
tös);

3) 11 luvun 5 §:ää (maksamistapa);
4) 11 luvun 6 §:ää (maksamisen väliaikai-

nen keskeyttäminen tai vähentäminen);
5) 11 luvun 10 §:ää (takaisinperintä);
6) 11 luvun 13 §:ää (kuittaaminen);
7) 11 luvun 14 §:ää (työttömyysetuuden

periminen eräissä tapauksissa);
8) 11 luvun 15 §:ää (työttömyysetuuden

ulosmittaus);
9) 11 luvun 15 a §:ää (takaisinperintäsaata-

van vanhentuminen);
10) 12 lukua (muutoksenhaku); ja
11) 13 luvun 1, 3—8 ja 10 §:ää (tietojen

saamista ja luovuttamista koskevat säännök-
set).

Jos Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa
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maksaa työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:ssä
säädetyllä tavalla työttömyysetuutta ilman
päätöstä ja työttömyysetuuden saajalla on oi-
keus saada kulukorvausta, Kansaneläkelaitos
tai työttömyyskassa voi vastaavasti maksaa
myös sen ilman päätöstä. Kulukorvaus mak-
setaan tällöin täysimääräisenä.

Työttömyysturvalain 12 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa säädetystä poiketen työ- ja elinkei-
notoimiston päätöstä koskeva valituskirjelmä
on toimitettava asianomaiseen työ- ja elinkei-
notoimistoon.

Kulukorvausta koskevaan asiaan ei sovel-
leta, mitä työttömyysturvalaissa säädetään
työttömyysturva-asiamiehen tehtävistä ja toi-
mivallasta.

10 luku

Palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin
liittyvät harkinnanvaraiset etuudet

1 §

Matka- ja yöpymiskustannusten korvaus

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää kor-
vausta matka- ja yöpymiskustannuksista työt-
tömälle työnhakijalle, joka hakee työhön ja
työttömälle henkilöasiakkaalle, joka hakeu-
tuu työvoimakoulutukseen, valmennukseen
tai kokeiluun taikka osallistuu 4 luvun 2 §:ssä
tarkoitettuun asiantuntija-arviointiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen matka-
kustannusten korvaamisen edellytyksenä on,
että kustannusten korvaamista on pidettävä
tarkoituksenmukaisena työvoiman saatavuu-
den ja työttömän työllistymisen kannalta.

Työ- ja elinkeinotoimistossa asioinnista ai-
heutuvista matkakustannuksista voidaan
myöntää korvausta työttömälle henkilöasiak-
kaalle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi
tarvitsee kuljetuspalvelua voidakseen asioida
työ- ja elinkeinotoimistossa. Edellytyksenä
matkakustannusten korvaamiselle on, että
henkilökohtainen asiointi työ- ja elinkeinotoi-
mistossa on välttämätöntä palveluprosessin
etenemisen kannalta.

Yöpymiskustannusten korvaamisen edelly-
tyksenä on, että yöpyminen 1 momentissa

tarkoitetulla matkalla on ollut liikenneolosuh-
teista johtuen välttämätöntä ja yöpymisestä
on aiheutunut kustannuksia.

Korvattavista matkoista ja matkakustan-
nusten korvausperusteesta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

2 §

Muuttokustannusten korvaus

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää kor-
vausta muuttokustannuksista työttömälle, irti-
sanotulle tai määräaikaisessa työsuhteessa
olevalle työttömäksi jäävälle työnhakijalle,
joka siirtyy työhön työttömyysturvalain 1 lu-
vun 9 §:ssä tarkoitetun työssäkäyntialueensa
ulkopuolelle.

Muuttokustannusten korvaamisen edelly-
tyksenä on, että kustannusten korvaamista on
pidettävä tarkoituksenmukaisena työvoiman
saatavuuden ja työttömän tai työttömäksi jää-
vän työnhakijan työllistymisen kannalta.

Muuttokustannusten korvausta ei voida
maksaa työnhakijalle, joka saa muuta kor-
vausta muutosta aiheutuvista kustannuksista
tai joka saa työn vastaanottamisesta aiheutu-
vien kustannusten korvauksena työttömyys-
turvalain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettua matka-
avustusta.

Korvattavista muuttokustannuksista ja kor-
vauksen enimmäismäärästä säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.

3 §

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työ-
olosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos
työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön
vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden
hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutok-
sia, ja hankinnasta tai muutoksesta työnanta-
jalle aiheutuvia kustannuksia on pidettävä
työnantajan taloudellinen tilanne huomioon
ottaen merkittävinä. Työolosuhteiden järjes-
telytukea voidaan myöntää myös korvaamaan
toisen työntekijän antamaa apua.

Työolosuhteiden järjestelytukena korvatta-
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vista kustannuksista, tuen enimmäismäärästä
ja -kestosta sekä menettelystä tukea myönnet-
täessä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

11 luku

Työllistämis- ja aluevelvoitteet sekä
kunnalle myönnettävä lisätuki

1 §

Kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdolli-
suuden järjestäminen

Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle
työttömälle työnhakijalle turvataan mahdolli-
suus työllistymistä edistävään kuntoutukseen
tai työvoimakoulutukseen, jos hänen oikeu-
tensa työttömyyspäivärahaan päättyy enim-
mäisajan johdosta hänen täytettyään
57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60
vuotta.

Jos työttömälle työnhakijalle järjestetään
1 momentin nojalla työvoimakoulutusta, hä-
nellä on koulutusaikana oikeus työttömyys-
päivärahaan ja kulukorvaukseen sen estä-
mättä, mitä työttömyysturvalain 6 luvun 7 ja
9 §:ssä säädetään enimmäisajasta.

Jos 1 momentissa tarkoitettua työtöntä
työnhakijaa ei voida työllistää avoimille työ-
markkinoille eikä hänelle voida järjestää so-
veltuvaa työvoimakoulutusta tai kuntoutusta,
hänen kotikuntansa on työ- ja elinkeinotoi-
miston osoituksesta järjestettävä hänelle
työntekomahdollisuus kahdeksan kuukauden
ajaksi (työllistämisvelvoite). Kunnan on jär-
jestettävä työntekomahdollisuus siten, että
työllistettävä voi aloittaa työn työttömyyspäi-
värahan enimmäisajan täyttyessä. Kunnan oi-
keudesta saada palkkatukea niistä työnteki-
jöistä, jotka se on työllistämisvelvoitteen no-
jalla työllistänyt, säädetään 7 luvun 13 §:ssä.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjes-
tettävän työn tulee olla alan säännöllisen työ-
ajan mukaista kokoaikatyötä. Työkyvyttö-
myyseläkettä osaeläkkeenä saavalle järjeste-
tään hänen työkykyään vastaavaa työttö-
myyspäivärahan edellytyksenä olevan työssä-
oloehdon täyttävää osa-aikatyötä.

Työllistämisvelvoitteen toimeenpanosta ja
siihen liittyvistä ilmoituksista säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

2 §

Työllistämisvelvoitteen rajoitukset ja
lakkaaminen

Jos henkilö on jättämällä hakematta työttö-
myyspäivärahaa tai muutoin saanut aikaan
sen, ettei työttömyyspäivärahan enimmäis-
aika ole täyttynyt ennen 1 §:n 1 momentissa
tarkoitettua 57 vuoden ikää, 1 §:ää ei sovel-
leta.

Työttömyysturvalaissa säädetyn työssä-
oloehdon tarkastelujakson kuluessa tehty työ,
joka luetaan työssäoloehtoon, vähentää kah-
deksan kuukauden työllistämisvelvoitetta
vastaavasti.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos:
1) työntekomahdollisuuteen oikeutettu il-

man työttömyysturvalain 2 a luvussa tarkoi-
tettua pätevää syytä kieltäytyy hänelle osoite-
tusta työkykyyn nähden sopivasta työllistä-
misvelvoitteen nojalla järjestetystä työstä;

2) työ, johon työnhakija on osoitettu, kes-
keytyy työnhakijasta johtuvasta syystä; tai

3) työnhakijalle ei voida työnhaun voimas-
saolon lakattua järjestää työtä kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun työllistämisvel-
voite on tullut voimaan.

3 §

Alueelliset näkökohdat ja aluevelvoite

Valtion, kuntien ja yritysten yhteisin ta-
lous- ja työllisyyspoliittisin toimin huolehdi-
taan alueellisesti tasapainoisesta työllisyy-
destä niin, ettei minkään työmarkkina-alueen
työttömyys olennaisesti ylitä maan keskimää-
räistä tasoa. Työmarkkina-alueella tarkoite-
taan valtioneuvoston asetuksella määriteltä-
vää yhden tai useamman kunnan muodosta-
maa aluetta, jolla työssäkäynti on tavan-
omaista.

Kunta on velvollinen järjestämään työnte-
komahdollisuuksia 1 momentissa säädetyssä
tarkoituksessa työttömille työnhakijoille
(aluevelvoite), kuitenkin vuositasolla enin-
tään yhdelle prosentille kunnan työvoimasta.
Valtio on vastaavassa tarkoituksessa velvolli-
nen järjestämään työntekomahdollisuuden
niille työttömille työnhakijoille, joita kunta ei
ole työllistänyt.
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Kunnan oikeudesta saada palkkatukea
niistä työntekijöistä, jotka se on aluevelvoit-
teensa nojalla työllistänyt, säädetään 7 luvun
13 §:ssä.

4 §

Kunnalle myönnettävä lisätuki

Kunnalle maksetaan lisätukea sen perus-
teella, kuinka suuren osuuden alueensa työ-
voimasta kunta on keskimäärin kuukauden
aikana palkannut palkkatuella. Jos kunta työl-
listää vähintään 0,5 % alueensa työvoimasta,
kunnalle maksetaan lisätukea. Lisätukea
maksetaan siitä tuella palkattujen määrästä,
joka ylittää 2 momentissa tarkoitettuja työ-
voimaosuuksia vastaavan henkilömäärän.

Lisätuen suuruuden perusteena on kunnalle
kuukauden aikana maksettujen palkkatukien
keskimääräinen määrä henkilöä kohti ja työl-
listettyjen osuus kunnan alueen työvoimasta.
Lisätuen määrä henkilöä kohti määräytyy
seuraavasti:

Työllistettyjen
osuus työvoimasta

Lisätuen määrä

vähintään 0,5 % 10 % keskimääräisestä
palkkatuesta

vähintään 1,0 % 20 % keskimääräisestä
palkkatuesta

vähintään 2,0 % 30 % keskimääräisestä
palkkatuesta

12 luku

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toi-
meenpano ja siihen liittyvä yhteistyö

1 §

Yhteistyö työelämän järjestöjen ja muiden si-
dosryhmien kanssa

Työ- ja elinkeinotoimistojen, työ- ja elin-
keinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
tulee olla yhteistyössä muiden viranomaisten,
työelämän järjestöjen ja muiden sidosryh-

mien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea
julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeen-
panoa, suunnittelua ja kehittämistä.

Yhteistyötä varten työ- ja elinkeinotoimis-
ton yhteydessä toimii työvoima- ja yrityspal-
velu -neuvottelukunta (TY-neuvottelukunta).
Työ- ja elinkeinotoimisto voi päättää, että
toimiston yhteydessä toimii useampia TY-
neuvottelukuntia. TY-neuvottelukuntaan jä-
seniä esittävä taho voi tehdä aloitteen useam-
man neuvottelukunnan asettamisesta.

2 §

Työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukun-
nan asettaminen ja tehtävät

Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi
vuodeksi kerrallaan TY-neuvottelukunnan,
jonka tehtävänä on:

1) seurata ja ennakoida työmarkkinoilla ta-
pahtuvia muutoksia ja suunnitella muutosten
johdosta tarvittavia toimenpiteitä ja näin edis-
tää työvoiman saatavuuden turvaamista ja
työllisyyden paranemista;

2) edistää uuden yritystoiminnan synty-
mistä ja kehittää yritysten toimintaedellytyk-
siä; ja

3) seurata ja tukea julkisen työvoima- ja
yrityspalvelun ja työttömyysturvan työvoi-
mapoliittisten edellytysten toimeenpanoa
sekä tarvittaessa tehdä esityksiä palvelujen
kehittämiseksi.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä TY-neuvottelukunnan
tehtävistä, kokoonpanosta, kokousten vuosit-
taisesta vähimmäismäärästä, puheenjohtajasta
ja varapuheenjohtajasta sekä kokouspalkki-
oista ja kustannusten korvaamisesta.

3 §

Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät muutos-
turvan toteuttamiseksi

Muutosturvan toteuttamiseksi työ- ja elin-
keinotoimiston tehtävänä on:

1) kartoittaa yhdessä työnantajan ja henki-
löstön edustajien kanssa irtisanomistilan-
teessa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen
tarve;
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2) avustaa yhdessä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kanssa yhteistoimin-
nasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 49
§:n 1 ja 2 momentissa sekä työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa annetun lain (449/2007) 9 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetun toimintasuunnitelman
laatimisessa ja toteuttamisessa julkisen työ-
voima- ja yrityspalvelun osalta;

3) varata riittävät resurssit ja varautua tar-
peellisiin toimenpiteisiin saatuaan työnanta-
jalta työsopimuslain 9 luvun 3 a §:ssä tarkoi-
tetun ilmoituksen.

4 §

Yksityiset työvoimapalvelut

Yksityisillä työvoimapalveluilla tarkoite-
taan tässä laissa työ- ja elinkeinoviranomai-
sesta riippumattomia yksityisen tai oikeus-
henkilön tarjoamia työnvälityspalveluja ja
muita työnhakuun liittyviä palveluja sekä
työvoiman vuokrausta.

Yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavien on
noudatettava 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettua tasa-
puolisuutta, eikä niissä saa tarjota alaikäistä
työvoimaa työhön, johon sen ottaminen nuo-
rista työntekijöistä annetun lain mukaan on
kiellettyä.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on yksityis-
ten työvoimapalveluiden seuraamiseksi oi-
keus saada yksityisiä työvoimapalveluja tar-
joavilta tai niitä edustavalta yhteisöltä yksi-
tyisiä työvoimapalveluja koskevia tietoja.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä annettavista tiedoista sekä
säädetään tietojen käsittelystä ja muusta yh-
teistyöstä.

5 §

Työnvälityksen maksukielto

Yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavat ei-
vät saa periä maksua (työnvälityksen maksu-
kielto) henkilöasiakkaalta tarjoamistaan pal-
veluista, jotka vastaavat 3 luvun 2 §:ssä tar-
koitettuja työnvälityspalveluja, 4 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja avoimia työpaikkoja ja

työnhakua koskevaa tiedon välittämistä ja
neuvontaa tai 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua
työnhakijaksi rekisteröimistä. Maksua ei saa
periä myöskään vuokratyöntekijältä, joka toi-
meksiannon päättymisen jälkeen siirtyy työ-
sopimuslain 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetun käyt-
täjäyrityksen palvelukseen.

Seuraamuksesta työnvälityksen maksukiel-
lon rikkomisesta säädetään rikoslain 47 luvun
6 §:ssä.

Työnvälityksen maksukielto ei koske toi-
mintaa, jossa suomalaisille nuorille ulko-
mailla ja ulkomaisille nuorille Suomessa tar-
jotaan perheessä tapahtuvaa kotityötä vastaan
mahdollisuus oleskeluun ulkomailla (au pair
-asemaan välittäminen).

6 §

Tiedonsaantioikeus

Työ- ja elinkeinotoimistolla, työ- ja elin-
keinohallinnon asiakaspalvelukeskuksella ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella
on oikeus saada salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä maksutta julkisen työvoima- ja yri-
tyspalvelun toimeenpanossa välttämättömät
tiedot muulta valtion viranomaiselta, kunnan
viranomaiselta, Kansaneläkelaitokselta, työt-
tömyyskassalta, Eläketurvakeskukselta, Työt-
tömyysvakuutusrahastolta, julkisten työ-
voima- ja yrityspalvelujen palveluntuottajalta
sekä 4 luvussa tarkoitetun työkokeilun järjes-
täjältä.

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen
tuottajalla on oikeus saada salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä maksutta työ- ja elinkei-
notoimistolta, työ- ja elinkeinohallinnon asia-
kaspalvelukeskukselta ja elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselta henkilöasiakasta
koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä
palvelun järjestämiseksi.

Työnantajalla on oikeus saada salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä maksutta työ- ja
elinkeinoviranomaiselta työsopimuslain 6 lu-
vun 6 §:ssä ja merityösopimuslain 7 luvun 9
§:ssä säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi
tieto siitä, onko työnantajan yksilöimä hen-
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kilö työnhakijana työ- ja elinkeinotoimis-
tossa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
voidaan luovuttaa myös konekielisessä muo-
dossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.

7 §

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun
epääminen

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 3
luvun 3 §:n 1 momentissa mainitusta syystä
kieltäytyä:

1) tarjoamasta työnantaja-asiakkaalle työn-
välityspalveluja;

2) ohjaamasta henkilöasiakasta työkokei-
luun;

3) hankkimasta työvoimakoulutusta yhteis-
hankintakoulutuksena;

4) myöntämästä palkkatukea tai starttira-
haa; tai

5) tarjoamasta yritystoiminnan kehittämis-
palveluja.

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskus ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee
kirjallisen päätöksen 1 momentissa tarkoite-
tun palvelun epäämisestä. Muutoksenhausta
työ- ja elinkeinoviranomaisen päätökseen
säädetään 14 luvun 1 §:ssä.

8 §

Tukien ja korvausten myöntäminen,
maksaminen ja takaisinperintä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
maksaa työ- ja elinkeinotoimiston myöntämät
tämän lain mukaiset tuet ja korvaukset. Tuen
ja korvauksen myöntämiseen, maksamiseen
ja takaisinperintään sovelletaan valtionavus-
tuslakia (688/2001), jollei tässä laissa toisin
säädetä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus toimii valtionavustuslaissa tarkoitet-
tuna valtionapuviranomaisena perittäessä ta-
kaisin tukea tai korvausta.

Työ- ja elinkeinotoimiston myöntäessä tu-
kea tai korvausta henkilöasiakkaalle ei sovel-
leta valtionavustuslain 11 §:n 4 ja 5 moment-

tia päätökseen merkittävistä asioista, 15—18
§:ää valtionapuviranomaisen valvontatehtä-
västä, tarkastusoikeudesta, tarkastuksen suo-
rittamisesta ja virka-avusta eikä 24 ja 25 §:ää
korosta ja viivästyskorosta.

Jos henkilöasiakkaalle maksettua tukea tai
korvausta on päätetty periä takaisin, on kui-
tattaessa takaisin perittäväksi päätettyä mää-
rää työ- ja elinkeinotoimiston myöhemmin
maksamasta etuudesta sovellettava, mitä
ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:ssä
säädetään palkan ulosmittauksen suojaosuu-
desta. Henkilöasiakkaan suostumuksella kuit-
taus voidaan kuitenkin tehdä suurempana.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tukien ja korvausten hakemis-,
myöntämis- ja maksamismenettelystä sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ja työ- ja elinkeinotoimiston keskinäisestä
tehtävänjaosta.

9 §

Tukien ja korvausten rahoitus

Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämät tä-
män lain mukaiset tuet ja korvaukset, 7 luvun
14 §:n mukaan valtion virastolle ja laitokselle
osoitettavat määrärahat ja 11 luvun 4 §:ssä
tarkoitettu kunnalle myönnettävä lisätuki ra-
hoitetaan työllisyysmäärärahoista.

Palkkatuen perustuki rahoitetaan kuitenkin
työmarkkinatukimäärärahoista koko tukikau-
den ajan noudattaen palkkatukea koskevia tä-
män lain säännöksiä, kun tuella palkattava on
työmarkkinatukeen oikeutettu, joka on:

1) saanut työttömyysetuutta työttömyyden
perusteella vähintään 500 päivältä;

2) saanut työmarkkinatukea työttömyyden
perusteella vähintään 130 päivältä ja joka ei
työttömyyden alettua ole ollut työssä tai
jonka työssäolo avoimilla työmarkkinoilla on
ollut vähäistä ja satunnaista ja jota ei työttö-
myyden alettua ennen palkkatuen käyttöä ole
palkattu palkkatuella; tai

3) alle 25-vuotias ja saanut työmarkkinatu-
kea työttömyyden perusteella yhdenjaksoi-
sesti vähintään 65 päivältä.

Starttirahan perustuki rahoitetaan työmark-
kinatukimäärärahoista koko tukikauden ajan
noudattaen starttirahaa koskevia tämän lain
säännöksiä, kun starttiraha on myönnetty työ-
markkinatukeen oikeutetulle henkilölle.
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Edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettuna
työmarkkinatukeen oikeutettuna pidetään
henkilöä, joka saa työmarkkinatukea tai jolle
ei makseta työmarkkinatukea työttömyystur-
valain 10 luvun 2 §:ssä mainitusta syystä.

10 §

Työllisyysmäärärahojen käyttö investointei-
hin ja muuhun työllisyyden edistämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkei-
notoimisto voi valtion talousarvion rajoissa
osoittaa tai myöntää työllisyysmäärärahoja
valtion virastolle ja laitokselle, kunnalle, kun-
tayhtymälle, muulle yhteisölle, säätiölle tai
sosiaaliselle yritykselle investointeihin ja
muuhun työllisyyden edistämiseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään:
1) työllisyysmäärärahoista investointeihin

myönnettävästä valtionavusta ja niistä osoi-
tettavista määrärahoista;

2) valtion omiin investointeihin käytettä-
väksi suunnitelluista työllisyysmäärärahoista;

3) työllisyysmäärärahojen käyttämisestä
1 momentissa tarkoitettuun muuhun työlli-
syyden edistämiseen.

13 luku

Työ- ja elinkeinotoimiston
asiakastietojärjestelmä

1 §

Työ- ja elinkeinotoimiston
asiakastietojärjestelmä

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun järjes-
tämistä varten pidetään yllä työ- ja elinkeino-
toimiston asiakastietojärjestelmää. Tietojär-
jestelmä muodostuu henkilöasiakasrekiste-
ristä, työnantajarekisteristä ja palveluntuotta-
jarekisteristä. Työ- ja elinkeinoministeriön
ylläpitämästä yrityspalvelujen asiakastietojär-
jestelmästä säädetään yrityspalvelujen asia-
kastietojärjestelmästä annetussa laissa
(240/2007).

Jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä,
tietojen luovuttamiseen työ- ja elinkeinotoi-
miston asiakastietojärjestelmästä ja siihen tal-
letettujen tietojen julkisuuteen sovelletaan,

mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään. Tieto-
järjestelmään talletettujen henkilötietojen kä-
sittelyyn sovelletaan, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

2 §

Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rekiste-
rinpitäjänä työ- ja elinkeinotoimiston asiakas-
tietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja
rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. Työ- ja
elinkeinotoimistot hoitavat rekisterinpitäjälle
säädetyt muut tehtävät, jollei työ- ja elinkein-
oministeriö toisin määrää.

3 §

Rekisterikohtaiset tiedot

Henkilöasiakasrekisteriin voidaan henkilö-
asiakkaasta tallettaa asiakaspalvelua varten:

1) tunnistetiedot mukaan lukien henkilö-
tunnus;

2) työ- ja elinkeinotoimiston asiakkuuteen
ja asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti
edellyttämiin erityisjärjestelyihin liittyvät tie-
dot;

3) koulutusta, työhistoriaa ja ammatillista
osaamista koskevat tiedot;

4) palvelutarvetta ja suunnitelmia koskevat
tiedot;

5) tiedot työtarjouksista ja esittelyistä työn-
antajalle;

6) tiedot julkisista työvoima- ja yrityspal-
veluista ja muista työllistymistä edistävistä
palveluista sekä asiantuntija-arvioinneista;

7) julkisen työvoima- ja yrityspalvelun tar-
joamisen edellyttämät terveydentila- ja muut
tiedot;

8) työttömyysturvaan liittyvät selvitykset
ja työvoimapoliittiset lausunnot;

9) tiedot julkiseen työvoima- ja yrityspal-
veluun kuuluvista etuuksista.

Työnantajarekisteriin voidaan työnanta-
jasta tallettaa työvoima- ja yrityspalvelua var-
ten:

1) yksilöintitiedot;
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2) työ- ja elinkeinotoimitoimiston asiak-
kuuteen ja asiointiin liittyvät tiedot;

3) toimintaa ja palvelutarvetta koskevat
tiedot;

4) työpaikat ja niiden täyttymistä koskevat
tiedot;

5) palkkatukea koskevat päätökset ja siihen
liittyvät seuranta- ja maksatustiedot;

6) työkokeilua koskevat sopimukset;
7) muut julkisten työvoima- ja yrityspalve-

lujen suunnitteluun ja toimeenpanoon liitty-
vät tiedot.

Palveluntuottajarekisteriin voidaan tallet-
taa asiakaspalvelua varten:

1) palvelun tuottajan yksilöintitiedot;
2) asiointiin liittyvät tiedot;
3) palvelun tuottajan kanssa tehdyt hankin-

tasopimukset sekä maksatustiedot;
4) hankittua palvelua koskevat tiedot;
5) palvelun haku-, valinta- ja seurantatie-

dot;
6) julkisen työvoima- ja yrityspalvelun

suunnittelun ja järjestämisen kannalta tar-
peelliset palvelun tuottajaa koskevat muut
tiedot.

Rekistereihin voidaan tallettaa myös muita
julkisen työvoima- ja yrityspalvelun suunnit-
telun, järjestämisen ja seurannan kannalta tar-
peellisia tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja.
Rekistereihin voi myös kuulua asiakirjoja
sekä muuten työ- ja elinkeinotoimiston asia-
kastietojärjestelmästä erillään pidettäviä tie-
dostoja.

4 §

Tietojen tallettaminen, poistaminen ja
arkistointi

Asiakastietojen tallettamisesta tietojärjes-
telmään on kerrottava henkilöasiakkaalle. Jos
rekisteriin talletettava henkilötieto on saatu
muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, rekiste-
riin tulee merkitä, mistä tieto on saatu ja kuka
tiedon on merkinnyt.

Henkilöasiakasta koskevat 3 §:n 1 momen-
tin 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot pois-
tetaan tietojärjestelmästä kahden vuoden ku-
luttua tietoa koskevan merkinnän tekemi-
sestä. Kaikki asiakasta tai palveluntuottajaa
koskevat tiedot poistetaan, kun asiakkuuden
tai sopimussuhteen päättymisestä on kulunut

viisi vuotta. Tietoa ei poisteta, jos se on
tarpeen säännöksiin perustuvan tehtävän hoi-
tamiseksi tai vireillä olevan asian johdosta.

Tietojen arkistoinnista säädetään arkisto-
laissa (831/1994).

5 §

Käyttöoikeuden myöntäminen ja salassa
pidettävien henkilötietojen luovuttaminen

eräissä tilanteissa

Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai
työ- ja elinkeinoministeriön virkamies, jolle
on myönnetty käyttöoikeus työ- ja elinkeino-
toimiston asiakastietojärjestelmään, saa salas-
sapitosäännösten estämättä hakea ja käyttää
asiakastietojärjestelmään talletettuja tietoja,
jos se on tarpeen asiakaspalvelun järjestämi-
seksi, vireillä olevan asian selvittämiseksi tai
ratkaisemiseksi taikka valvonta-, kehittämis-
ja seurantatehtävän suorittamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö tai elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskus voi myöntää
käyttöoikeuden työ- ja elinkeinotoimiston
asiakastietojärjestelmään työ- ja elinkeinohal-
linnon ulkopuoliselle taholle, joka ministe-
riön tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimeksiannosta tekee erillistä arvi-
ointia, tarkastusta tai selvitystä taikka suorit-
taa erikseen määriteltyä palvelutehtävää.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
velvollinen ilmoittamaan työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle ulkopuoliselle taholle myöntämäs-
tään käyttöoikeudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan antamisesta
työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjes-
telmään sisältyvien, salassa pidettävien tieto-
jen luovuttamiseen tilastointia, tieteellistä tut-
kimusta taikka viranomaisten suunnittelu- tai
selvitystyötä varten.

6 §

Suostumus tietojen luovuttamiseen
työnantajalle

Työnhakijalta on pyydettävä kirjallinen
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suostumus työpaikan täyttämistä varten tar-
peellisten tietojen luovuttamiseen työnanta-
jalle. Merkintä suostumuksesta tai siitä kiel-
täytymisestä tehdään henkilöasiakasrekiste-
riin.

Työpaikan täyttämistä varten tarpeellisia
tietoja ovat:

1) työnhakijan nimi ja yhteystiedot, äidin-
kieli, muu kielitaito ja kansalaisuus;

2) työnhakijan koulutus ja suorittamat am-
matilliset tutkinnot sekä tarpeellisin osin nii-
den sisältö ja arvosanat;

3) työhistoria työtodistuksesta ilmenevine
tietoineen;

4) asevelvollisuuden suorittaminen,
5) erityisosaaminen, työ- ja koulutustoi-

veet samoin kuin työnhakijan itsensä laatima
työnhakuesittely työnantajia varten.

Työnhakijan terveydentilaa koskevia tie-
toja saa luovuttaa työnantajalle vain työnha-
kijan nimenomaisella kirjallisella suostumuk-
sella. Luovutettavien terveystietojen tulee
olla välttämättömiä avoimen työpaikan tai
kyseisen ammattialan erityisten terveydenti-
lavaatimusten täyttämiseksi taikka sellaisen
työnhakijan työllistymisen edistämiseksi,
jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllisty-
mistä.

14 luku

Muutoksenhaku

1 §

Oikaisuvaatimus ja valitus

Jollei tässä laissa toisin säädetä, työ- ja
elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon
asiakaspalvelukeskuksen ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen tämän lain no-
jalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua
päätöksen tehneeltä viranomaiselta siten kuin
hallintolain (434/2003) 7 a luvussa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeu-
den päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

Päätökseen ei saa vaatia oikaisua, eikä siitä
saa valittaa, jos:

1) työvoimakoulutuksen opiskelijavalintaa
koskeva päätös perustuu 5 luvun 3 §:n 1 mo-
mentissa säädettyihin edellytyksiin; opiskeli-
javalintaa koskevaan päätökseen, joka on pe-
rustunut henkilön soveltuvuuteen, saa kuiten-
kin vaatia oikaisua tai valittaa, jos kyse on
muusta kuin 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta
koulutuksesta;

2) palkkatuki on evätty 7 luvun 1 §:n 2 tai
3 momentin perusteella; palkkatukea koske-
vasta päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaati-
musta eikä siitä saa valittaa myöskään siltä
osin kuin päätös koskee palkkatuen määrää
tai kestoa;

3) päätöksellä on evätty korvaus matka- ja
yöpymiskustannuksista 10 luvun 1 §:n 2 mo-
mentin perusteella tai korvaus muuttokustan-
nuksista 10 luvun 2 §:n 2 momentin perus-
teella;

4) päätös koskee 12 luvun 10 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuja valtion omiin
investointeihin myönnettäviä työllisyysmää-
rärahoja; tai

5) päätös koskee ratkaisua olla tarjoamatta
asiakkaalle ammatinvalinta- ja uraohjausta,
valmennusta, kokeilua, asiantuntija-arvioin-
teja ja yritystoiminnan kehittämispalveluja tai
tukematta työnhakijan omaehtoista opiskelua.

2 §

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus
päätöksen täytäntöönpanoon

Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskuksen ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tä-
män lain nojalla tekemä päätös voidaan
panna täytäntöön siitä tehdystä oikaisuvaati-
muksesta tai valituksesta huolimatta, jollei
oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen
tai valitusviranomainen toisin määrää.

3 §

Eräitä päätöksiä koskeva muutoksenhaku

Työ- ja elinkeinotoimiston opiskelijavalin-
taa koskevaan päätökseen, joka perustuu
5 luvun 3 §:n 2 momentissa mainituissa la-
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eissa säädettyihin edellytyksiin, voi hakea
muutosta siten kuin asianomaista oppilaitosta
koskevassa laissa säädetään.

Edellä 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetun Valtio-
konttorin päätöksen muutoksenhakuun sovel-
letaan, mitä tapaturmavakuutuslaissa sääde-
tään.

15 luku

Voimaantulo

1 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013. Sen 8 luvun 5 § tulee kuitenkin
voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

2 §

Kumottavat säädökset

Tällä lailla kumotaan:
1) julkisesta työvoimapalvelusta annettu

laki (1295/2002); ja
2) työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjes-

telmästä annettu laki (1058/2002).

3 §

Siirtymäsäännökset

Palveluun ja toimenpiteeseen sekä niiden
ajalta henkilöasiakkaalle maksettaviin etuuk-
siin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä, jos palvelu tai
toimenpide on aloitettu ennen tämän lain voi-
maantuloa ja jatkuu yhdenjaksoisesti tai jak-
sotettuna lain voimaantulon jälkeen.

Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa tarkoitettuun työllistämistukeen sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä, jos työsuhde tai yritystoi-

minta, jonka perusteella työllistämistukea
maksetaan, on alkanut ennen tämän lain voi-
maantuloa.

Myönnettäessä palkkatukea tämän lain
7 luvun mukaisesti vähintään 500 päivää
työttömyysetuutta työttömyyden perusteella
saaneen palkkaamiseen otetaan huomioon
myös päivät, joiden ajalta tuella palkattavalle
on:

1) ennen tämän lain voimaantuloa mak-
settu työttömyyspäivärahaa työllistymistä
edistävään palveluun osallistumisen perus-
teella; ja

2) tämän lain voimaan tulon jälkeen mak-
settu työttömyyspäivärahaa sellaisen työllis-
tymistä edistävään palveluun osallistumisen
perusteella, joka on alkanut ennen tämän lain
voimaantuloa ja jatkuu yhdenjaksoisesti lain
voimaantulon jälkeen.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä sovelletaan sellaisten kustan-
nusten korvaamiseen, jotka ovat aiheutuneet:

1) työnhakuun tai uuteen työhön siirtymi-
seen liittyvästä matkasta tai muutosta, joka
on tehty ennen tämän lain voimaantuloa;

2) työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen
tai omaehtoiseen koulutukseen hakeutumi-
sesta, jos hakeutuminen on tapahtunut ennen
tämän lain voimaantuloa;

3) käynnistä palvelulaitoksessa, muussa
palveluyksikössä, yksityisen asiantuntijan
vastaanotolla tai työ- ja elinkeinotoimistossa,
jos käynti on tapahtunut ennen tämän lain
voimaantuloa.

Työllisyyspoliittiseen avustukseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä, jos kyse on toiminnasta,
jonka tukemisesta työllisyyspoliittisella avus-
tuksella on päätetty ennen tämän lain voi-
maantuloa.

Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskuksen ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen en-
nen tämän lain voimaantuloa tekemän pää-
töksen muutoksenhakuun sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Jos lomautus alkaa viimeistään 30 päivänä
kesäkuuta 2013, henkilön työnhaun katsotaan
tulleen voimaan, jos työnantaja on tehnyt hä-
nestä työ- ja elinkeinotoimistolle julkisesta
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työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun
5 §:ssä tarkoitetun ryhmälomautusilmoituk-
sen.

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
4 luvun 6 §:ssä tarkoitettuja työnantaja-asiak-

kaiden maksullisia erityispalveluja voidaan
järjestää 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.
Palvelujen järjestämiseen sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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