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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 5 §:n 1 momentin 10 kohta, 2 a luvun
9 §:n 1 momentti ja 10 §, 10 luvun 6 §:n 2 momentti sekä 14 luvun 3 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 5 §:n 1 momentin 10 kohta ja 10 luvun 6 §:n 2 momentti
laissa 918/2012, 2 a luvun 9 §:n 1 momentti ja 10 § laissa 288/2012 ja 14 luvun 3 a § laeissa
1217/2005 ja 918/2012, seuraavasti:
1 luku

2 a luku

Yleiset säännökset

Työvoimapoliittisesti moitittava menettely

5§

9§

Määritelmät

Työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen
saapumatta jääminen

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
10) työllistymissuunnitelmalla julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
mukaista työ- ja elinkeinotoimiston yhdessä
työnhakijan kanssa laatimaa suunnitelmaa ja
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) mukaista monialaista työllistymissuunnitelmaa;
— — — — — — — — — — — — —
HE 183/2014
StVL 14/2014
HaVL 28/2014
PeVL 41/2014
TyVM 12/2014
EV 227/2014

Työnhakijalla, joka jättää saapumatta työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen,
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 15 päivän
ajalta saapumatta jäämisen jälkeen. Oikeus
etuuteen palautuu kuitenkin aikaisintaan siitä
päivästä, jona työllistymissuunnitelma tai sitä
korvaava suunnitelma on laadittu tai tarkistettu, jollei suunnitelman laatimisen tai tar-
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kistamisen viivästyminen johdu suunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen osallistuvasta viranomaisesta.
— — — — — — — — — — — — —
10 §
Työllistymissuunnitelman laatimisesta
kieltäytyminen
Jos työnhakija ilman pätevää syytä kieltäytyy työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta taikka muulla kuin 9 §:ssä tarkoitetulla
menettelyllään aiheuttaa, ettei suunnitelmaa
voida laatia tai tarkistaa, hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 30 päivän ajalta
kieltäytymisen jälkeen. Oikeus etuuteen palautuu kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä,
jona työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma on laadittu tai tarkistettu,
jollei suunnitelman laatimisen tai tarkistamisen viivästyminen johdu suunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen osallistuvasta viranomaisesta.
10 luku
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta
maksettavaa etuutta koskevat säännökset
6§

1) valtion varoista sen maksukauden loppuun, jonka aikana henkilölle on tullut maksetuksi työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea yhteensä 300 päivältä;
2) puoliksi valtion ja työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista 1 kohdassa tarkoitetun maksukauden jälkeiseltä työttömyysajalta
sen maksukauden loppuun, jonka aikana henkilölle on tullut maksetuksi työttömyytensä
perusteella työmarkkinatukea yhteensä 1 000
päivältä; ja
3) 2 kohdassa tarkoitetun maksukauden
jälkeiseltä työttömyysajalta siten, että työmarkkinatuen saajan kotikunta vastaa 70 prosentilla ja valtio 30 prosentilla työttömän
työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi maksetun työmarkkinatuen rahoituksesta.
Työmarkkinatuen 300 maksupäivän laskeminen alkaa uudelleen alusta sen jälkeen, kun
henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymisen
jälkeen uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen. Työllistymistä edistävien palvelujen
ajalta maksettu työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus, 7 luvun 4 §:ssä tarkoitettu
korotusosa sekä 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu
matka-avustus rahoitetaan kuitenkin aina valtion varoista, eikä niiden ajalta maksettua
työmarkkinatukea lasketa mukaan työmarkkinatuen 300 maksupäivään.

Kulukorvaus
— — — — — — — — — — — — —
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle
työttömyysetuutta saavalle maksetaan kulukorvausta yhdeksän euroa työllistymissuunnitelman tai kuntouttavasta työtoiminnasta
annetun lain 5 §:ssä tarkoitetun aktivointisuunnitelman mukaiselta osallistumispäivältä.
14 luku
Erinäisiä säännöksiä
3a§
Työmarkkinatuen rahoitus
Työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
Tämän lain mukaiseen valtion ja työmarkkinatuen saajan kotikunnan rahoitusvastuuseen vaikuttaviin työmarkkinatuen maksupäiviin luetaan myös päivät, joilta tuen saajalle
on ennen tämän lain voimaantuloa maksettu
työttömyyden perusteella työmarkkinatukea.
Tämän lain mukaisiin työmarkkinatuen maksupäiviin luetaan lisäksi tuen saajalle ennen 1
päivää tammikuuta 2006 maksetut työmarkkinatukipäivät. Työttömyyden perusteella
maksettuna työmarkkinatukena pidetään
myös kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain (189/2001) mukaisen kuntouttavan työtoiminnan aikaista työmarkkinatukea, joka on
maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 2006.
Tämän lain 14 luvun 3 a §:ää sovelletaan
maksukausiin, joilta Kansaneläkelaitos on
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maksanut työmarkkinatukea tuen saajalle tämän lain tultua voimaan.
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014
Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ
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