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Valtioneuvoston asetus
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
lisätään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettuun valtioneuvoston ase-

tukseen (1373/2018) uusi 16 a § seuraavasti:

16 a §

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto antaa kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen toimi-
alueilla työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen
lausunnon niistä työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä, joista säädetään työttömyys-
turvalain:

1) 2 luvun 4 §:n 2 momentissa (muu kuin työsuhteessa tehty työ);
2) 2 luvun 5 §:ssä (työllistyminen yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssä

yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan);
3) 2 luvun 6 §:ssä (yrityksessä työskentelyn päättyminen);
4) 2 luvun 7 §:ssä (yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen);
5) 2 luvun 8 §:ssä (yritystoiminnan lopettaminen);
6) 2 luvun 9 §:ssä (oman työn lopettaminen);
7) 2 luvun 10 ja 11 §:ssä (opiskelu ja päätoimisen opiskelun päättyminen);
8) 2 luvun 13 §:n 1–3 momentissa sekä 14 ja 15 §:ssä (koulutusta vailla olevaa nuorta

koskevat edellytykset);
9) 2 a luvussa (työvoimapoliittisesti moitittava menettely).
Hoitaessaan tässä pykälässä säädettyjä tehtäviä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

voi lisäksi antaa kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen toimialueilla työvoimapoliittisen
lausunnon muistakin kuin 1 momentissa tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edel-
lytyksistä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 2 ja 7 kohdassa säädetään, kukin työ- ja elinkeinotoi-
misto antaa omalla toimialueellaan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain
2 luvun 5 a ja 10 a §:n soveltamisesta ja mainituissa lainkohdissa tarkoitetuista työttömyy-
setuuden saamisen edellytyksistä.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto hoitaa työ- ja elinkeinotoimistoissa 16 a §:n

1 momentissa tarkoitettua työvoimapoliittista lausuntoa koskevat tämän asetuksen voi-
maan tullessa vireillä olevat asiat sekä muutoksenhausta johtuvat toimet.
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