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L a k i

1366/2014

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 11 luvun 3 § ja 12

luvun 9 §,
muutetaan 1 luvun 3 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta ja 2 momentti, 4 luvun 7 §:n 2 momentin

1 kohta, 7 luvun 1—8 §, 9 §:n  otsikko  ja 1—4      momentti    sekä 10—14  §,
8 luvun 4 §:n 1 momentti, 11 luvun otsikko ja 1 §:n 1—3 momentti, 12 luvun 6 §:n 3 momentti
sekä 14 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun 7 §:n 2 momentin 1 kohta ja 7 luvun 2 ja 4 § laissa
390/2014, 7 luvun 8 § osaksi laissa 390/2014, 11 luvun 1 §:n 1—3 momentti laissa 1050/2013
ja 14 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohta laissa 10/2014, sekä

lisätään 1 luvun 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1050/2013, uusi
10 kohta  ja 7 luvun 9 §:ään väliaikaisesti uusi 5 momentti ja lukuun uusi 15 § seuraavasti:   

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

8) de minimis-tuella tukea, jota tarkoite-
taan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltami-

sesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa
komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013,
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla
annetussa komission asetuksessa (EU) N:o
1408/2013 ja Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan sovel-
tamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalas-
tus- ja vesiviljelyalalla annetussa komission
asetuksessa (EU) N:o 717/2014;

9) työsuhteella työsopimuslain (55/2001)
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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);

10) valtiontukien yleisellä ryhmäpoikkeus-
asetuksella tiettyjen tukimuotojen toteami-
sesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopi-
muksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annet-
tua komission asetusta (EU) N:o 651/2014.

Kun tässä laissa viitataan työsuhteeseen ja
työsuhteessa noudatettavaan lainsäädäntöön,
se koskee myös virkasuhdetta ja virkasuh-
teessa noudatettavaa lainsäädäntöä.

4 luku

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

sekä valmennus ja kokeilu

7 §

Työkokeilua koskevat rajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun,

jos:
1) työkokeilu aiheuttaisi tai voisi aiheuttaa

sen järjestäjän palveluksessa olevien työnte-
kijöiden irtisanomisen, lomauttamisen tai
osa-aikaistamisen;
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Palkkatuki

1 §

Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työl-
listymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki,
jonka työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää
työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkka-
tuetun työn tarkoituksena on parantaa työttö-
män työnhakijan ammatillista osaamista ja

edistää työllistymistä avoimille työmarkki-
noille.

2 §

Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset

Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että
työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tuella palkat-
tavan tuottavuuden olevan tarjolla olevassa
työtehtävässä alentunut ammatillisessa osaa-
misessa olevien puutteiden johdosta. Palkka-
tuki voidaan kuitenkin myöntää, vaikka tuella
palkattavan ammatillisessa osaamisessa ei ole
puutteita, jos tuella palkattava on täyttänyt 60
vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähin-
tään 12 kuukautta välittömästi ennen palkka-
tuen myöntämistä. Palkkatuen myöntäminen
vamman tai sairauden perusteella edellyttää,
että työ- ja elinkeinotoimisto arvioi vamman
tai sairauden olennaisesti ja pysyvästi tai py-
syväisluonteisesti alentavan työttömän työn-
hakijan tuottavuutta tarjolla olevassa työteh-
tävässä.

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

3 §

Työnantajaan liittyvät palkkatuen
edellytykset

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

Jos työnantaja on tuotannollisista tai talou-
dellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut
työntekijöitä taikka työnantajan palveluksessa
on osa-aikaisia työntekijöitä, palkkatukea voi-
daan myöntää, jos työnantaja on ennen palk-
katukihakemuksen tekemistä työsopimuslaissa
tai merityösopimuslaissa säädetyllä tavalla
täyttänyt velvollisuutensa tarjota työtä irtisa-
notuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä teke-
ville työntekijöille tai jos työnantajalla ei
muusta syystä ole velvollisuutta työn tarjoa-
miseen. Palkkatuen myöntäminen elinkeino-
toimintaa harjoittavalle työnantajalle edellyt-
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tää lisäksi työsopimuslain 6 luvun 6 §:n 1
momentissa tai merityösopimuslain 7 luvun
9 §:ssä säädetystä yhdeksän kuukauden takai-
sinottoajasta poiketen, että työnantaja on tar-
jonnut työtä sellaiselle tuotannollisista tai ta-
loudellisista syistä irtisanomalleen työnteki-
jälle, jonka irtisanomisaika on päättynyt palk-
katuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden
aikana.

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

heuttaisi tai voisi aiheuttaa työnantajan palve-
luksessa olevien muiden työntekijöiden irti-
sanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistami-
sen;

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

3) 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;

4) elinkeinotoimintaa harjoittava työnan-
taja on valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeus-
asetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu
vaikeuksissa oleva yritys tai elinkeinotoimin-
taa harjoittavaa työnantajaa koskee 1 artiklan
4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan
komission aikaisempaan päätökseen perus-
tuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki
on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisä-
markkinoille soveltumattomaksi.

4 §

Työsuhteeseen liittyvät palkkatuen
edellytykset

Palkkatukea voidaan myöntää, jos työnan-
taja sitoutuu maksamaan vähintään kyseiseen
työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuk-
sen mukaista palkkaa tai, jollei sovellettavaa
työehtosopimusta ole, tavanomaisen ja koh-
tuullisen palkan kyseisestä työstä. Palkkatu-
kea ei voida kuitenkaan myöntää, jos tuella
palkattavan palkka määräytyisi yksinomaan
työn tuloksen perusteella.

Palkkatukea ei myönnetä, jos työsuhde,
jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut

ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty pää-
tös.

Palkkatuki voidaan myöntää alkaneen työ-
suhteen estämättä, jos kyse on uuden palkka-
tukijakson myöntämisestä ja uusi jakso al-
kaisi välittömästi edellisen palkkatukijakson
päätyttyä. Jatkohakemus on toimitettava työ-
ja elinkeinotoimistolle ennen edellisen tuki-
jakson päättymistä.

5 §

Tuella palkatun siirtäminen

Työnantaja saa tuella palkatun suostumuk-
sella siirtää tämän toisen työnantajan (käyttä-
jäyritys) tehtäviin. Siirron edellytyksenä on,
että käyttäjäyritys täyttää 3 §:n 2 momentissa
ja 3 momentin 1 kohdassa säädetyt edellytyk-
set. Palkkatuen saajan on ilmoitettava siir-
rosta työ- ja elinkeinotoimistolle ennen siir-
ron tapahtumista ja liitettävä ilmoitukseen
käyttäjäyrityksen vakuutus 3 §:n 2 momen-
tissa ja 3 momentin 1 kohdassa säädettyjen
edellytysten täyttymisestä.

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

6 §

Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoimintaa
harjoittavalle työnantajalle

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnanta-
jalle palkkatuki myönnetään valtiontukien
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena
tukena, kun tuella palkattava on:

1) henkilö, jonka vamma tai sairaus olen-
naisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti
alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työteh-
tävässä;

2) henkilö, joka ei ole ollut toistaiseksi
voimassa olevassa työsuhteessa palkkatuen
myöntämistä välittömästi edeltäneiden kuu-
den kuukauden aikana;

3) vailla ammatillista koulutusta;
4) yli 50-vuotias;
5) alle 25-vuotias; tai
6) oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan ko-
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toutumisen edistämisestä annetun lain no-
jalla.

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnanta-
jalle palkkatuki myönnetään muun kuin
1 momentissa tarkoitetun työttömän työnha-
kijan palkkaamiseen de minimis -tukena. Tä-
män lisäksi sen estämättä, mitä 1 momentin
2—4 ja 6 kohdassa säädetään, palkkatuki
myönnetään de minimis -tukena, jos tuella
palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yh-
täjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta
välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä.
Oppisopimuskoulutukseen palkkatuki myön-
netään de minimis -tukena.

7 §

Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset

Palkkatuella katettavilla 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.

Palkkauskustannuksiin ei lueta:
1) tuella palkatulle maksettavaa lomakor-

vausta tai sitä vastaavaa korvausta;
2) palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla

on oikeus saada tuella palkatun palkkauskus-
tannuksiin sairausvakuutuslain (1224/2004) 7
luvun 4 §:n nojalla päivärahaetuutta tai tapa-
turmavakuutuslain 26 §:n nojalla päivärahaa
tai korvausta;

3) sitä palkan osuutta, joka määräytyy tu-
ella palkatun työn tuloksen perusteella.

8 §

Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto

Palkkatuen määrä on työnantajalle tuella
palkattavasta aiheutuvista 7 §:ssä tarkoite-
tuista palkkauskustannuksista:

1) 30 prosenttia enintään kuuden kuukau-
den ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön
alle 12 kuukautta välittömästi ennen palkka-
tuen myöntämistä;

2) 40 prosenttia enintään 12 kuukauden
ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön

vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntä-
mistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden
aikana;

3) 50 prosenttia enintään 12 kuukauden
ajan ja sen jälkeen 30 prosenttia enintään
12 kuukauden ajan, jos tuella palkattava on
ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkka-
tuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden
28 kuukauden aikana; jos palkkatuki myön-
netään elinkeinotoimintaa harjoittavalle työn-
antajalle valtiontukien yleisen ryhmäpoikke-
usasetuksen mukaisena tukena, edellytetään
lisäksi, että tuella palkattava ei ole ollut tois-
taiseksi voimassa olevassa työsuhteessa palk-
katuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden
24 kuukauden aikana;

4) 50 prosenttia koko työsuhteen ajalta,
kuitenkin enintään 24 kuukauden ajan kerral-
laan, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus
olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluontei-
sesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa
työtehtävässä.

Jos palkkatukea myönnetään useammassa
kuin yhdessä jaksossa, palkkatuen määrä ja
enimmäiskesto määräytyvät ensimmäisen
palkkatukijakson myöntämisajankohdan mu-
kaisesti, kunnes palkkatuen enimmäiskeston
laskeminen alkaa uudelleen alusta.

9 §

Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto eräissä
tapauksissa

Yhdistykselle tai säätiölle, joka palkkaa
8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
työttömän työnhakijan muihin kuin elinkei-
notoiminnaksi katsottaviin tehtäviin, palkka-
tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden
ajalta 100 prosenttia niistä tuella palkatta-
vasta aiheutuvista palkkauskustannuksista,
jotka vastaavat enintään 65 prosentin työai-
kaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta,
kuitenkin enintään valtion talousarvion mu-
kainen enimmäismäärä.

Kunnalla on oikeus saada palkkatukea
50 prosenttia tuella palkattavasta aiheutuvista
palkkauskustannuksista, kun kunta työllistää
työttömän työnhakijan 11 luvun 1 §:ssä tar-
koitetun työllistämisvelvoitteen perusteella.

Palkkatukea voidaan, sen estämättä mitä
8 §:n 1 momentissa palkkatuen enimmäiskes-
tosta säädetään, myöntää:
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1) enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos
tuella palkattava on 60 vuotta täyttänyt ja
ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuu-
kautta välittömästi ennen palkkatuen myöntä-
mistä;

2) enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos
kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö palk-
kaa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsot-
taviin tehtäviin tuella henkilön suunnittele-
maan ja järjestämään työttömille työ- ja kou-
lutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edis-
täviä palveluja;

3) oppisopimuskoulutukseen koko sen
ajaksi.

Edellä 3 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa palkkatuen määrä on ensimmäisten
12 kuukauden jälkeiseltä ajalta 30 prosenttia
työnantajalle tuella palkattavasta aiheutuvista
palkkauskustannuksista.

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentin
1 kohdassa säädetään palkkatuen kuuden
kuukauden enimmäiskestosta, alle 30-vuoti-
aan palkkaamiseen voidaan myöntää palkka-
tukea enintään 10 kuukaudeksi.

10 §

Palkkatuki sosiaaliselle yritykselle

Jos sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa
(1351/2003) tarkoitettu sosiaalinen yritys
palkkaa mainitun lain 1 §:n 2 kohdassa tar-
koitetun työttömän työnhakijan, palkkatukea
voidaan tämän lain 8 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa säädetyn estämättä korottaa niin, että
palkkatuen määrä on 50 prosenttia työnanta-
jalle tuella palkattavasta aiheutuvista palk-
kauskustannuksista, kuitenkin enintään 1 300
euroa kuukaudessa.

Jos tuella palkattavan vamma tai sairaus
olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluontei-
sesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa
työtehtävässä, palkkatukea voidaan 8 §:n
1 momentin 4 kohdasta poiketen myöntää
enintään 36 kuukaudeksi kerrallaan.

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 1 momentin
3 kohdassa säädetään palkkatuen määrästä,
sosiaaliselle yritykselle voidaan myöntää
palkkatukea, jonka määrä on 50 prosenttia
työnantajalle tuella palkattavasta aiheutuvista
palkkauskustannuksista, enintään 24 kuukau-

deksi, jos tuella palkattava on sosiaalisista
yrityksistä annetun lain 1 §:n 3 kohdassa
tarkoitettu henkilö.

11 §

Tilapäinen keskeyttäminen

Jos palkkatuetun työn tekeminen ja pal-
kanmaksu keskeytyvät vähintään kuukauden
ajaksi, palkkatuen maksaminen keskeytetään.
Keskeytysaikaa ei lasketa 8 ja 9 §:ssä säädet-
tyyn palkkatuen enimmäiskestoon.

12 §

Enimmäiskeston laskeminen uudelleen alusta

Sen jälkeen, kun henkilö on ollut palkkatu-
ella tuetussa työssä enimmäisajan yhden tai
useamman työnantajan palveluksessa, palk-
katukea ei voida myöntää ennen kuin hän on
ollut työttömänä työnhakijana vähintään 10
kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltänei-
den 12 kuukauden aikana. Enimmäiskeston
laskenta aloitetaan kuitenkin aina alusta, kun
24 kuukautta on kulunut viimeisen palkkatu-
kijakson päättymisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 10 kuu-
kauden työttömyyttä ei edellytetä, jos kyse on
palkkatuen myöntämisestä 8 §:n 1 momentin
4 kohdassa tai 9 §:n 3 momentin 1 tai 3
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

13 §

Muun tuen vaikutus palkkatuen maksamiseen

Palkkatuki voi olla yhdessä muiden palk-
kauskustannuksiin myönnettyjen tukien ja
oppisopimuksen perusteella maksettavan
koulutuskorvauksen kanssa enintään tuella
palkatusta työnantajalle aiheutuvien palk-
kauskustannusten suuruinen.

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnanta-
jalle maksettavan palkkatuen enimmäismää-
rään sovelletaan, mitä tukien kasautumisesta
säädetään valtiontukien yleisessä ryhmäpoik-
keusasetuksessa.

Jos palkkatuki yhdessä muiden palkkaus-
kustannuksiin myönnettyjen tukien kanssa
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ylittää 1 tai 2 momentissa tarkoitetun enim-
mäismäärän, palkkatuen määrää vähennetään
enimmäismäärän ylittävältä osin.

14 §

Palkkatuen maksamisen esteet

Palkkatukea ei makseta, jos:
1) tuen saaja ei noudata palkkatukipäätök-

sessä asetettuja ehtoja;
2) palkkatuen myöntämisen jälkeen käy

ilmi, että 3 §:ssä säädetyt työnantajaan liitty-
vät palkkatuen edellytykset, 4 §:ssä säädetyt
työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edellytyk-
set tai 5 §:ssä säädetyt tuella palkatun siirtä-
miseen liittyvät edellytykset eivät täyty;

3) palkkatukea on myönnetty virheellisesti,
liikaa tai perusteettomasti.

15 §

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 ja 2 §:ssä, 3 §:n
2 momentissa ja 3 momentin 1—3 kohdassa,
4, 5, 7, 11 ja 12 §:ssä, 13 §:n 1 momentissa ja
14 §:ssä säädetään palkkatuesta. Lisäksi mää-
rärahojen käyttöön sovelletaan, mitä 8 §:ssä
ja 9 §:n 3 momentissa säädetään palkkatuen
enimmäiskestosta. Määrärahoista voidaan
maksaa työntekijän palkkauskustannukset
kokonaisuudessaan, kuitenkin enintään val-
tion talousarvion mukainen enimmäismäärä.

8 luku

Yritystoiminnan käynnistämis- ja
kehittämispalvelut

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.
— — — — — — — — — — — — —

11 luku

Työllistämisvelvoite sekä kunnalle
myönnettävä lisätuki

1 §

Kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdolli-
suuden järjestäminen

Työttömälle työnhakijalle turvataan mah-
dollisuus työllistymistä edistävään kuntou-
tukseen tai työvoimakoulutukseen, jos hänen
oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivära-
haan päättyy enimmäisajan johdosta hänen
täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän
täyttää 60 vuotta.

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee järjestää
60 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhaki-
jalle mahdollisuus työttömyysturvalaissa tar-
koitettuun työllistymistä edistävään palve-
luun tai palkkatuettuun työhön muun kuin
kunnan palveluksessa ennen kuin hänen oi-
keutensa palkansaajan työttömyyspäivära-
haan päättyy enimmäisajan takia. Työllisty-
mistä edistävä palvelu tai palkkatuettu työ on
järjestettävä kestoltaan vähintään sellaisena,
että työnhakija täyttää työttömyyspäivärahan
edellytyksenä olevan työssäoloehdon.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu työtön
työnhakija ei työllisty avoimille työmarkki-
noille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa
työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllisty-
mistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai
palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palve-
luksessa 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla, hänen kotikuntansa on työ- ja elinkei-
notoimiston osoituksesta järjestettävä hänelle
työntekomahdollisuus kuuden 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 9 §:n 2
momentissa.
— — — — — — — — — — — — —
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12 luku

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun
toimeenpano ja siihen liittyvä yhteistyö

6 §

Tiedonsaantioikeus

— — — — — — — — — — — — —
Työnantajalla on oikeus saada salassapito-

säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä maksutta työ- ja
elinkeinoviranomaiselta työ- ja virkasuhdetta
koskevissa laeissa säädetyn irtisanotun työn-
tekijän ja viranhaltijan takaisin ottamista kos-
kevan velvollisuuden täyttämiseksi tieto siitä,
onko työnantajan yksilöimä henkilö työnha-
kijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Työnanta-
jalla on lisäksi oikeus saada 7 luvun 3 §:n 2
momentissa säädetyn palkkatuen myöntämi-
sedellytyksen täyttämiseksi tieto siitä, onko
työnantajan yksilöimä henkilö, jonka työ-
suhde on päättynyt palkkatuen hakemista
edeltäneiden 12 kuukauden aikana, työnhaki-
jana työ- ja elinkeinotoimistossa.
— — — — — — — — — — — — —

14 luku

Muutoksenhaku

1 §

Oikaisuvaatimus ja valitus

— — — — — — — — — — — — —
Päätökseen ei saa vaatia oikaisua, eikä siitä

saa valittaa, jos:
— — — — — — — — — — — — —

2) palkkatuki on evätty 7 luvun 2 §:n
1 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;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. Sen 11 luvun 1 §:n 2 momenttia
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammi-
kuuta 2017. Lain 7 luvun 9 §:n 5 momentti
on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016 ja
sitä sovelletaan palkkatuen myöntämiseen
työsuhteeseen, joka alkaa viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2016.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
palkkatukea koskeviin päätöksiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen
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