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julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 8 §

sekä 14 luvun 1 §:n 1 momentti ja 2 § seuraavasti:

12 luku

Julkisen työvoimapalvelun toimeenpano ja
siihen liittyvä yhteistyö

8 §

Tukien ja korvausten myöntäminen, maksa-
minen ja takaisinperintä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittä-
mis- ja hallintokeskus maksaa työ- ja elinkei-
notoimiston myöntämät tämän lain mukaiset
tuet ja korvaukset sekä seuraa valtion viras-
toille tai laitoksille osoitettujen määrärahojen
käyttöä. Tuen ja korvauksen myöntämiseen,
maksamiseen ja takaisinperintään sovelletaan
valtionavustuslakia (688/2001), jollei tässä
laissa toisin säädetä. Kehittämis- ja hallinto-
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 momenttia
päätökseen merkittävistä asioista, 15—18 §:ää
valtionapuviranomaisen valvontatehtävästä,
tarkastusoikeudesta, tarkastuksen suorittami-
sesta 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 kehittämis- ja hallintokeskuksen myö-
hemmin maksamasta etuudesta sovellettava,
mitä ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun
48 §:ssä säädetään palkan ulosmittauksen
suojaosuudesta. Henkilöasiakkaan suostu-
muksella kuittaus voidaan kuitenkin tehdä
suurempana.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tukien ja korvausten hakemis-,
myöntämis- ja maksamismenettelystä, valtion
virastoille tai laitoksille osoitettujen määrära-
hojen käytön seurannasta sekä työ- ja elinkei-
notoimiston ja kehittämis- ja hallintokeskuk-
sen keskinäisestä tehtävänjaosta.
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14 luku

Muutoksenhaku

1 §

Oikaisuvaatimus ja valitus

Jollei tässä laissa toisin säädetä, työ- ja
elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon
asiakaspalvelukeskuksen, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallinto-
keskuksen tämän lain nojalla tekemään pää-
tökseen saa vaatia oikaisua päätöksen teh-
neeltä viranomaiselta siten kuin hallintolain
(434/2003) 7 a luvussa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus
päätöksen täytäntöönpanoon

Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis-

ja hallintokeskuksen tämän lain nojalla te-
kemä päätös voidaan panna täytäntöön siitä
tehdystä oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta
huolimatta, jollei oikaisuvaatimusta käsitte-
levä viranomainen tai valitusviranomainen
toisin määrää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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