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Laki
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua 

koskevasta kokeilusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § 

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat osittain vastaa-
vat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettujen jul-
kisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta. Lisäksi laissa säädetään työelämäko-
keilusta, jota tarjotaan kokeilun aikana kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa
(189/2001) tarkoitetun kuntouttavan työtoiminnan korvaavana palveluna.

2 §

Kokeilualueet

Alueet, joilla kokeillaan julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisvastuun osit-
taista siirtämistä (kokeilualue), ovat:

1) Lapin kokeilualue, johon kuuluvat Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tor-
nio;

2) Pirkanmaan kokeilualue, johon kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi,
Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi;

3) Pohjois-Savon kokeilualue, johon kuuluvat Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi;
4) Varsinais-Suomen kokeilualue, johon kuuluvat Naantali, Paimio, Raisio ja Turku;
5) Satakunnan kokeilualue, johon kuuluu Pori.
Työelämäkokeilua kokeillaan 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuilla alueilla.

3 § 

Vastuu julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta työttömille työnhakijoille

Henkilön kotikunta vastaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta:
1) Lapin kokeilualueella niille yhtäjaksoisesti työttöminä työnhakijoina vähintään 12

kuukautta olleille, jotka eivät mainittuna aikana ole olleet työttömyysturvalain
(1290/2002) 1 luvun 5 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitetussa työllistymistä edistäväs-
sä palvelussa;
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2) Pirkanmaan kokeilualueella niille, jotka eivät ole työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n
1 momentissa tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeutettuja palkansaajan tai
yrittäjän ansiopäivärahaan; 

3) Varsinais-Suomen kokeilualueella alle 25-vuotiaille sekä niille, jotka ovat olleet yh-
täjaksoisesti työttöminä työnhakijoina vähintään 12 kuukautta;

4) Pohjois-Savon kokeilualueella niille, jotka ovat työllistymistä edistävästä monialai-
sesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja työttö-
miä ja joilla on monialaisen yhteispalvelun tarve, sekä niille yhtäjaksoisesti työttöminä
työnhakijoina vähintään 12 kuukautta olleille, jotka eivät mainittuna aikana ole olleet työt-
tömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitetussa työllistymistä edis-
tävässä palvelussa;

5) Satakunnan kokeilualueella niille alle 25-vuotiaille, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti
työttöminä työnhakijoina vähintään kuusi kuukautta ja jotka eivät mainittuna aikana ole
olleet työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitetussa työllisty-
mistä edistävässä palvelussa, sekä niille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyys-
turvalain 14 luvun 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla työttömyyden perusteella vä-
hintään 200 päivältä.

Edellä 1 momentissa työttömällä työnhakijalla tarkoitetaan julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua henkilöä, jon-
ka työnhaku on voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa mainitun lain 2 luvun 1 ja 2 §:ssä
säädetyllä tavalla.

4 § 

Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi ja asiakkuuden päättyminen

Työ- ja elinkeinotoimisto ohjaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun työttömän työnhakijan
kunnan asiakkaaksi (kunnan asiakas).

Kunnan asiakkaaksi ohjatun työnhakijan tämän lain mukainen asiakkuus kunnassa jat-
kuu sen ajan, kun henkilön työnhaku on voimassa. Kunnan asiakkaan työnhaun voimas-
saolo lakkaa, jos kunnan asiakas:

1) ilmoittaa kunnalle tai työ- ja elinkeinoviranomaiselle, ettei hän enää halua pitää
työnhakuaan voimassa;

2) ei asioi kunnan kanssa tämän antamassa määräajassa ja edellyttämällä tavalla;
3) ei esitä kunnalle tämän antamassa määräajassa julkisen työvoimapalvelun tarjoami-

sen kannalta tarpeellisia selvityksiä ammatillisesta osaamisestaan, työhistoriastaan, kou-
lutuksestaan ja työkyvystään;

4) ei ilmoita kunnalle työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa
sovitussa määräajassa ja sovitulla tavalla, miten hän on toteuttanut suunnitelmaa;

5) ei osallistu työkyvyn tutkimuksiin ja arviointeihin, jotka kunta katsoo tarpeelliseksi
hänen palvelutarpeensa selvittämiseksi;

6) ei enää täytä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n 1 tai
2 momentissa säädettyjä edellytyksiä ulkomaalaisen rekisteröinnille työnhakijaksi. 

Jos kunnan asiakkuus on päättynyt ja henkilö kokeilun kestäessä käynnistää työnhakun-
sa uudelleen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun
1 §:ssä säädetään, asiakkuus jatkuu, Pirkanmaan kokeilualuetta lukuun ottamatta, kunnas-
sa, vaikka tämän lain 3 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyttyisi. Kunnan asi-
akkaana ollut henkilö voi käynnistää työnhaun uudelleen myös pyytämällä sitä henkilö-
kohtaisesti kunnalta.
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5 §

Palvelutarpeen arviointi ja työllistymissuunnitelman laatiminen

Kunta arvioi yhdessä asiakkaansa kanssa tämän palvelutarpeen. Kunnan tulee järjestää
asiakkaalleen työnhakijan haastattelu sekä laatia hänelle työllistymissuunnitelma siten
kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4–7 §:ssä säädetään.
Kunnan yhdessä asiakkaansa kanssa laatima työllistymissuunnitelma rinnastetaan julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tar-
koitettuun työllistymissuunnitelmaan.

Kokeilussa kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun
lain 2 luvun 3 ja 9 §:ssä säädetään työnhakijan informoimisesta ja työ- ja elinkeinoviran-
omaisen velvollisuuksista. Kunnan asiakkaan yleisiin velvollisuuksiin sovelletaan, mitä
mainitun lain 2 luvun 8 §:ssä säädetään työttömän työnhakijan velvollisuuksista, kuiten-
kin siten, että kunnan asiakkaan tulee ilmoittaa suunnitelman toteuttamisesta kunnalle.

6 §

Monialainen työllistymissuunnitelma

Jos kunnan asiakas täyttää työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta an-
netun lain 2 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset ja hänellä on monialaisen yhteispal-
velun tarve, hänen palvelutarpeensa arvioimisen, monialaisen työllistymissuunnitelman
laatimisen, seurannan ja tarkistamisen sekä monialaisen yhteispalvelun päättymisen arvi-
oimisen tekee poiketen siitä, mitä mainitun lain 3, 4 ja 6 §:ssä säädetään kunta.

7 §

Kotoutumissuunnitelma

Poiketen siitä, mitä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 10 §:ssä ja
13 §:n 1 momentissa säädetään, kunta käynnistää alkukartoituksen sekä laatii kotoutumis-
suunnitelman yhdessä sellaisen maahanmuuttajan kanssa, joka on tässä laissa tarkoitettu
kunnan asiakas.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kunnan yhdessä asiakkaansa kanssa laatimaan ko-
toutumissuunnitelmaan sovelletaan, mitä kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa
säädetään työ- ja elinkeinotoimiston laatimasta kotoutumissuunnitelmasta.

8 §

Aktivointisuunnitelma

Jos kunnan asiakas on kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu,
työ- ja elinkeinotoimisto ei osallistu mainitussa laissa tarkoitetun aktivointisuunnitelman
laatimiseen.

9 §

Suunnitelmien rinnastaminen 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan julkisesta työvoima-
ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiseen työllistymissuunnitelmaan, työllistymistä edis-
tävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain mukaiseen monialaiseen työllistymis-
suunnitelmaan, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaiseen aktivointisuunni-
telmaan tai kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuun työttömälle työnha-
kijalle laadittuun kotoutumissuunnitelmaan, niitä sovelletaan kunnan ja kunnan asiakkaan
laatimaan 5–8 §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan.
3



505/2017  
10 §

Kunnan tarjoamat julkiset työvoima- ja yrityspalvelut

Kokeilualueen kunta voi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna:
1) tarjota julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvussa tarkoitettuja

työnvälityspalveluita, 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja tieto- ja neuvontapalveluita sekä 4 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitettua ammatinvalinta- ja uraohjausta;

2) ohjata asiakkaansa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun
2 §:ssä tarkoitettuihin asiantuntija-arviointeihin, 4 §:ssä tarkoitettuun valmennukseen,
5 §:ssä tarkoitettuun kokeiluun sekä 5 luvussa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen;

3) myöntää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvussa tarkoitettua
palkkatukea, 8 luvussa tarkoitettua starttirahaa, 9 luvun 1 §:ssä tarkoitettua harkinnanva-
raista kulukorvausta ja 10 luvussa tarkoitettuja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin
liittyviä harkinnanvaraisia etuuksia;

4) tehdä ratkaisun työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun
edellytyksistä, joista säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 lu-
vussa; 

5) tehdä ratkaisun maahanmuuttajan omaehtoisten opintojen tukemisen edellytyksistä,
joista säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin palveluihin sovelletaan, mitä niistä julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa
säädetään, ellei tässä laissa toisin säädetä. Mitä mainituissa laeissa säädetään työ- ja elin-
keinotoimistosta, työ- ja elinkeinoviranomaisesta, näiden tehtävistä taikka ilmoitusvelvol-
lisuudesta työ- ja elinkeinotoimistolle, koskee kuntaa, lukuun ottamatta, mitä 5 luvun
3 §:n 3 momentissa säädetään opiskelijoiden valitsemista koulutukseen ja 5 §:ssä sääde-
tään koulutuksen keskeyttämisestä ja keskeyttämisperusteiden ilmoittamisesta työ- ja
elinkeinotoimistolle.

Julkisia työvoima- ja yrityspalveluita tarjotessaan kunnan on lisäksi noudatettava, mitä
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 4 ja 6–8 §:ssä säädetään työ-
voima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta, maksuttomuudesta, tasapuolisuudesta ja yh-
denvertaisuudesta sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä.

11 §

Työkokeilua koskevat poikkeukset

Sen estämättä, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 9 §:ssä
säädetään työkokeilua koskevan sopimuksen tekemisestä, sopimuksen tekevät kokei-
lualueen kunta ja kunnan asiakas, jos työkokeilun järjestäjänä on kunta itse. Työkokeiluun
ei tällöin sovelleta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 9 §:n 2
momenttia eikä sitä, mitä 3 momentissa säädetään työkokeilun järjestäjälle asetettavista
lisäehdoista ja 4 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetään työkokeilun järjestäjän velvollisuu-
desta ilmoittaa poissaoloista.

12 §

Palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen myöntäminen kunnalle

Jos palkkatuen tai työolosuhteiden järjestelytuen hakijana on kokeilualueen kunta taik-
ka palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, päätöksen tuen myöntämisestä te-
kee työ- ja elinkeinotoimisto siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun
lain 7 luvussa ja 10 luvun 3 §:ssä säädetään.
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13 §

Kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden järjestäminen

Työttömälle kunnan asiakkaalle, jonka oikeus palkansaajan työttömyyspäivärahaan
päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää
60 vuotta, turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai työvoima-
koulutukseen. 

Poiketen siitä, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n
2 momentissa säädetään, kunnan tulee tarjota 60 vuotta täyttäneelle työttömälle asiakkaal-
leen mahdollisuus työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palve-
luun tai palkkatuettuun työhön muun työnantajan kuin kunnan palveluksessa ennen kuin
hänen oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan takia. 

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu työtön kunnan asiakas ei työllisty avoimille työmark-
kinoille eikä hänelle voida tarjota soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllisty-
mistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palveluk-
sessa, kunnan on järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi si-
ten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 ja 2 §:ssä sääde-
tään.

14 §

Kunnan osallistuminen muutosturvan toteuttamiseen 

Kunta voi osallistua julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun
3 §:ssä tarkoitetun muutosturvan toteuttamiseen yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kans-
sa.

15 §

Työelämäkokeilun järjestäminen

Jos työttömälle työnhakijalle olisi järjestettävä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain nojalla kuntouttavaa työtoimintaa, kokeilualueilla kunta järjestää kuntouttavan työtoi-
minnan sijasta työelämäkokeilun työpaikalla siten kuin tässä laissa säädetään. Kunta voi
järjestää työelämäkokeilun itse tai tekemällä sen järjestämisestä kirjallisen sopimuksen
muun työnantajan kanssa. Työelämäkokeilun tarkoituksena on selvittää ja edistää henki-
lön työkykyä ja työelämävalmiuksia sekä tukea hänen pääsyään työmarkkinoille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu työelämäkokeilu voidaan järjestää henkilön pyynnöstä
myös ennen kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä
määräaikoja, jos se vastaa hänen palvelutarvettaan. Henkilön on esitettävä työelämäkokei-
lua koskeva pyyntö kunnalle. Ennen työelämäkokeilun järjestämistä on laadittava akti-
vointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma.

16 § 

Työelämäkokeilusta sopiminen

Kunta, työelämäkokeilun järjestäjä ja kokeiluun osallistuva tekevät työelämäkokeilusta
määräaikaisen kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen sovelletaan, mitä julkisesta työvoi-
ma- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 9 §:n 1 momentissa säädetään sopimuksesta
ilmi käytävistä seikoista ja mitä 3 ja 4 momentissa säädetään. Lisäksi työelämäkokeilua
koskevasta sopimuksesta on käytävä ilmi henkilölle työelämäkokeilun aikana annettava
kunnan järjestämä työelämävalmiuksia tukeva ohjaus ja valmennus. 

Työelämäkokeilua koskevaan sopimukseen on otettava ehto, jonka mukaan työelämä-
kokeilun järjestäjän tulee työelämäkokeilun päätyttyä antaa kunnalle arvio henkilön työ-
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elämävalmiuksien ja työkyvyn muutoksesta työelämäkokeilun aikana sekä hänen työelä-
mävalmiuksiensa kehittämistarpeista.

Silloin kun työelämäkokeilun järjestäjä on muu kuin kunta, on sopimuksessa oltava eh-
to, jonka mukaan kunta ei maksa korvausta työelämäkokeilun järjestämisestä. Sopimuk-
sessa on tällöin sovittava siitä, että kunta järjestää työelämäkokeiluun osallistuvalle hen-
kilölle työelämäkokeiluun sisältyvän ohjauksen ja valmennuksen.

17 §

Työelämäkokeilun toteuttaminen

Työelämäkokeilun kesto on enintään 12 kuukautta, josta enintään kuusi kuukautta saa
tapahtua yrityksessä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla. Työelämäkokeiluun sovelle-
taan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 5 §:n 2 momentis-
sa, 7, 8 ja 10 §:ssä säädetään työkokeilusta. Lisäksi työelämäkokeiluun sovelletaan lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia (504/2002). Työelämä-
kokeiluun voidaan yhdistää henkilön tarvitsemia sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja
sekä muita palveluja.

Kunnan on vakuutettava työelämäkokeiluun osallistuva siten kuin työtapaturma- ja am-
mattitautilain (459/2015) 3 §:n 1 momentissa säädetään. Työelämäkokeiluun osallistu-
vaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja kun-
taan sovelletaan, mitä mainitussa laissa säädetään työnantajasta. Poiketen siitä, mitä mai-
nitun lain 71–78 §:ssä säädetään, vuosityöansiona käytetään mainitun lain 79 §:n mukais-
ta vähimmäisvuosityöansiota. Poiketen siitä, mitä mainitun lain 58 ja 59 §:ssä säädetään,
päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

18 §

Työttömyysturvalain soveltaminen työelämäkokeiluun

Työelämäkokeiluun sovelletaan, mitä työttömyysturvalaissa säädetään kuntouttavasta
työtoiminnasta.

19 §

Toimintaraha ja matkakorvaus työelämäkokeiluun osallistumisesta

Työelämäkokeiluun osallistuvan henkilön oikeuteen saada toimintarahaa ja matkakor-
vausta sovelletaan, mitä toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 10 a §:ssä säädetään
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksettavasta toimintarahasta ja matkakorva-
uksesta.

20 §

Valtion korvaus työelämäkokeilun järjestämisestä

Kunnalla on oikeus saada 15 §:n 1 momentissa säädetyn työelämäkokeilun järjestämi-
sestä valtion korvauksena 10,09 euroa päivältä kultakin osallistuvalta henkilöltä. Korvaus
maksetaan jälkikäteen niiltä päiviltä, joina henkilö osallistuu 16 §:n 1 ja 2 momentissa tar-
koitettuun työelämäkokeiluun. Korvauksen myöntämis- ja maksamismenettelystä sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.

Valtion korvauksen takaisinperintään ryhtymisestä ja tarvittavista takaisinperintätoi-
mista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen
kehittämis- ja hallintokeskus. Valtion korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja takai-
sinperintään sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
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21 §

Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus

Työ- ja elinkeinotoimisto myöntää käyttöoikeuden julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta annetun lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojär-
jestelmään kokeilualueen kunnan virkamiehelle, joka hoitaa tämän lain mukaisia tehtäviä.
Virkamies, jolle on myönnetty käyttöoikeus asiakastietojärjestelmään, saa salassapito-
säännösten estämättä hakea ja käyttää asiakastietojärjestelmään talletettuja tietoja, jos se
on tarpeen 4 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti kunnan asiakkaaksi ohjatun henkilön
asiakaspalvelun järjestämiseksi taikka vireillä olevan asian selvittämiseksi tai ratkaisemi-
seksi. 

Kokeilussa asiakastietojärjestelmään tietoja tallentanut vastaa tekemiensä tietojen vir-
heettömyydestä. Tietojen tallettamiseen, poistamiseen, arkistointiin ja luovuttamiseen so-
velletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvussa säädetään.

22 §

Palveluiden hankkiminen

Työ- ja elinkeinotoimiston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia julkisten työvoima- ja yrityspalvelui-
den hankintoja suunnitellessaan neuvoteltava kokeilualueiden kuntien kanssa. Palvelut on
hankittava siten, että ne vastaavat myös kunnan asiakkaiden palvelutarpeita.

23 §

Tukien ja korvausten myöntäminen, maksaminen ja takaisinperintä

Kunnan tämän lain nojalla myöntämiin tukiin ja korvauksiin sovelletaan, mitä julkises-
ta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 8 §:ssä ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä säädetään.

24 §

Tietojen ilmoittaminen, tiedonsaanti, palvelun epääminen ja muutoksenhaku

Kokeilualueen kunnan on ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistolle tarpeelliset tiedot
työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausun-
non antamista varten.

Kokeilualueen kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-
tun lain:

1) 12 luvun 6 §:n 1, 2 ja 4 momentissa säädetään tiedonsaantioikeudesta;
2) 12 luvun 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa sekä 2 momentissa säädetään julkisen

työvoima- ja yrityspalvelun epäämisestä;
3) 14 luvussa säädetään muutoksenhausta.

25 §

Kansaneläkelaitoksen velvollisuus tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen

Kansaneläkelaitos on velvollinen salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä luovuttamaan Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistolle tiedon
sellaisesta työmarkkinatuen saajasta, jonka kotikunta on Pori ja jolle on maksettu työ-
markkinatukea vähintään 200 päivältä työttömyyden perusteella työttömyysturvalain 14
luvun 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
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26 §

Työ- ja elinkeinotoimiston virkamiehen siirtäminen kokeilualueilla

Työ- ja elinkeinotoimiston virkamiehiä voidaan siirtää noudattaen, mitä valtion virka-
mieslain (750/1994) 20 §:ssä säädetään työskentelemään 2 §:n 1 momentissa määritellyil-
lä kokeilualueilla kunnan johdon ja valvonnan alaisina tässä laissa tarkoitetuissa kunnan
toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä.

27 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.
Lain 4 §:n 1 momentti on voimassa 30 päivään syyskuuta 2018.

28 §

Siirtymäsäännös

Jos työttömälle työnhakijalle on laadittu työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava
suunnitelma ennen hänen ohjaamistaan kunnan asiakkaaksi, suunnitelma velvoittaa asia-
kasta ja kuntaa siihen saakka, kunnes se on 4 §:ssä säädetyn mukaisesti tarkistettu. Kun-
nan asiakkaaksi siirtyneen työnhakijan tulee ilmoittaa suunnitelmassa sovittujen toimien
toteutumisesta kunnalle.

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Jari Lindström
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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