
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014

L a k i

10/2014

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 10 § ja

14 luvun 1 §:n 3 momentti seuraavasti:

12 luku

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun
toimeenpano ja siihen liittyvä yhteistyö

10 §

Työllisyyspoliittinen avustus ja työllisyys-
määrärahojen käyttö 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 työllisyyspoliittisena
avustuksena toimintaan, jolla parannetaan
työttömien työnhakijoiden työmarkkinaval-
miuksia ja edistetään heidän työllistymistään,
sekä muuhun työllisyyden edistämiseen.

Työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja työl-
lisyysmäärärahojen käyttämisestä muuhun
työllisyyden edistämiseen säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

14 luku

Muutoksenhaku

1 §

Oikaisuvaatimus ja valitus

— — — — — — — — — — — — —
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
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yöpymiskustannuksista 10 luvun 1 §:n 2 mo-
mentin perusteella tai korvaus muuttokustan-
nuksista 10 luvun 2 §:n 2 momentin perus-
teella; tai

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä työllisyysmäärärahojen käyt-
tämisestä investointeihin sovelletaan toimin-
taan, jonka tukemista koskeva hakemus on
tullut vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksessa ennen tämän lain voimaantu-
loa.
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