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EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSIKSI TYÖVOIMAPOLIITTISISTA 

LAUSUNNOISTA JA YHTEISTYÖVELVOITTEESTA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEN KUNTA-

KOKEILUSSA ANNETUN TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEN JA ASETUKSEN 

VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSEN MUUTTAMISESTA  

Työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa 

annettuun työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen (153/2021) lisättäisiin tarkempi säännös työ- ja elin-

keinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivallasta antaa työvoimapoliittinen lausunto työllisyy-

den edistämisen kuntakokeilun kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työnhakijan työttömyysetuu-

den saamisen edellytyksistä.  

 

Lisäksi edellä mainitun asetuksen voimassaoloa jatkettaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 

annettua lakia vastaavasti 31 päivään joulukuuta 2024 saakka.   

 
1  Tausta 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 12 a §:n momentin perusteella 

tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon sisällytettävistä tie-

doista sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen oikeudesta antaa työvoimapoliittisia 

lausuntoja kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen voidaan antaa työ- ja elin-

keinoministeriön asetuksella. 

 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voi antaa työvoimapoliittisen lausunnon sellaisista 

työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvussa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliitti-

sista edellytyksistä, joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa.  

 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalveluskeskuksen toimivallasta antaa työ- ja elinkeinotoimiston 

asiakasta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja on säädetty tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön 

asetuksella työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista 

(1556/2016). Vastaavaa tarkempaa sääntelyä ei ole työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuk-

sen toimivallasta antaa työvoimapoliittinen lausunto koskien työllisyyden edistämisen kuntakokeilun 

kokeilualueen asiakkaasta.   

 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettu laki on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2023 

saakka. Hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä työ- ja elinkeinopalvelujen pysyvästä siirrosta 

kunnille. Työ- ja elinkeinopalvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana ja kunta-

kokeiluille on tarkoitus säätää jatko tähän asti. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla hallituk-

sen esitys työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassaolon jatkamisesta 31 päi-

vään joulukuuta 2024.   

 
2  Nykyti la ja ehdotus  

Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus tai työllisyyden edistämi-

sen kuntakokeiluun osallistuva kunta antaa kokeilualueen kunnan asiakkaana olevaa työnhakijaa kos-

kevan työvoimapoliittisen lausunnon Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle niistä työttö-

myysetuuden saamisen edellytyksistä, jotka kuuluvat niiden toimivaltaan. 

 

Lisäksi työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voi antaa kokeilualueen kunnan asiakkaana 

olevaa työnhakijaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon sellaisista työttömyysturvalain 2 luvussa 

säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä, joihin ei liity työvoimapo-

liittista harkintaa.  
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Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana olevien työnhakijoiden osalta työ- ja elinkeinohallinnon asia-

kaspalvelukeskuksen toimivallasta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja on säädetty tarkemmin työ- ja 

elinkeinoministeriön asetuksella työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittä-

vistä tiedoista. Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voi antaa työvoimapoliittisen lausun-

non tilanteissa, joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa ja jotka koskevat ulkomaalaista koskevaa 

rajoitusta, yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättymistä, yritystoiminnan lopettamista, opiskelua, 

päätoimisen opiskelun päättymistä, alle 18-vuotiaan koulutusta vailla olevan nuoren oikeutta työmark-

kinatukeen tai koulutusta vailla olevan nuoren työttömyysturvaoikeuden palautumista. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta 

työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa on säädetty työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja 

lausuntoon sisällytettävistä tiedoista sekä yhteistyöelimen kokoonpanosta ja siellä käsiteltävistä asi-

oista. Mainitussa asetuksessa ei ole säädetty tarkemmin työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukes-

kuksen oikeudesta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta 

työttömyysetuuteen. Olisi perustelua, että työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimi-

vallasta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja kokeilualueen kuntien asiakkaana olevien työnhakijoiden 

osalta olisi säädetty vastaavasti kuin työ- ja elinkeinotoimistossa asiakkaana olevien työnhakijoiden 

osalta on säädetty.  

 

Ehdotuksena on, että työ- ja elinkeinoministeriön työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövel-

voitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa antamaan asetukseen lisättäisiin tarkempi säännös 

työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivallasta antaa työvoimapoliittinen lausunto 

työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan työnhakijan työttö-

myysetuuden saamisen edellytyksistä.  

 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voisi antaa kokeilualueen kunnan asiakkaana olevaa 

työnhakijaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon tilanteissa, joihin ei liity työvoimapoliittista har-

kintaa ja jotka koskisivat ulkomaalaista koskevaa rajoitusta, yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn 

päättymistä, yritystoiminnan lopettamista, opiskelua, päätoimisen opiskelun päättymistä, alle 18-vuo-

tiaan koulutusta vailla olevan nuoren oikeutta työmarkkinatukeen tai koulutusta vailla olevan nuoren 

työttömyysturvaoikeuden palautumista.  

 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voi jo nykyisellään antaa työllisyyden edistämisen 

kuntakokeilun kokeilualueen kuntien asiakkaana olevia työnhakijoita koskevia työvoimapoliittisia 

lausuntoja työttömyysturvalain 2 luvussa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista 

edellytyksistä, joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa.  

Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen 

toimivaltaa antaa kokeilualueen kuntien asiakkaana olevia työnhakijoita koskevia työvoimapoliittisia 

lausuntoja. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen 

toimivaltaa antaa työvoimapoliittisia lausuntoja koskien kokeilualueen kuntien asiakkaana ja työ- ja 

elinkeinotoimiston asiakkaana olevia työnhakijoita.  

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työlli-

syyden edistämisen kuntakokeilussa on voimassa 30.6.2023 saakka. Ehdotuksena on, että mainitun 

asetuksen voimassaoloa jatkettaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassa-

oloa vastaavasti 31 päivään joulukuuta 2024 asti.  

 

3  Ehdotuksen vaikutukset  

Ehdotukset eivät vaikuttaisi julkisen talouden menoja lisäävästi tai vähentävästi.  

Ehdotukset eivät vaikuttaisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin, eikä työhakijoiden oikeuksiin 

tai velvollisuuksiin.  
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Ehdotukset eivät laajentaisi tai vähentäisi työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimi-

valtaa työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa. Ehdotus ei myöskään lisäisi tai vähentäisi työ- ja 

elinkeinohallituksen antamiin työvoimapoliittisiin lausuntoihin liittyvää työmäärää. Työ- ja elinkeino-

hallinnon asiakaspalvelukeskus voi jo nykyisellään antaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ko-

keilualueen kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Ehdotuksella täsmennettäisiin 

ja selkiytettäisiin työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivaltaa antaa työvoimapo-

liittisia lausuntoja.  

Ehdotukset eivät lisäisi tai vähentäisi työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kokeilualueen kuntien 

työmäärää työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa.  

4  Asian valmistelu 

Asetusehdotukset on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. 

Asetusehdotukset olivat lausuntokierroksella xx.xx–xx-xx.2022 samanaikaisesti työllisyyden edistä-

misen kuntakokeilusta annetun lain muuttamista koskevan esitysluonnoksen kanssa.  

Lausuntoa pyydettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta, työ- ja elin-

keinotoimistoilta, työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kokeilualueen kunnilta, työ- ja elinkeino-

hallinnon asiakaspalvelukeskukselta, Suomen Kuntaliitolta, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Kansan-

eläkelaitokselta sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä.  

Lausuntopyyntö ja saadut lausunnot ovat valtioneuvoston hankeikkunan julkisessa palvelussa osoit-

teessa valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM008:00/2022.   

laintarkastus 

5  Voimaantulo 

Ehdotetaan, että asetukset tulevat voimaan xx.xx.2022 (mahdollisesti kesäkuu). Asetus voimaantulo-

säännöksen muuttamisesta olisi voimassa 31.12.2024 saakka.  

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM008:00/2022
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Liitteet  

 
 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 

työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa 

annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti 

lisätään työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa 

annettuun työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen (153/2021) uusi 1 a § seuraavasti:  

 

1 a §  

 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivalta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja 

 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voi antaa kokeilualueen kunnan asiakasta koskevan työvoi-

mapoliittisen lausunnon tilanteissa, joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa ja joista säädetään työttö-

myysturvalain (1290/2002): 

1) 2 luvun 1 §:ssä (työtön työnhakija); 

2) 2 luvun 2 §:ssä (ulkomaalaista koskeva rajoitus); 

3) 2 luvun 7 §:n 1 momentin 2, 3, 5 ja 6 kohdassa (yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen); 

4) 2 luvun 8 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa ja 2 momentissa (yritystoiminnan lopettaminen); 

5) 2 luvun 10 §:n 1, 2 ja 4 momentissa (opiskelu); 

6) 2 luvun 11 §:ssä (päätoimisen opiskelun päättyminen); 

7) 2 luvun 13 §:n 4 momentissa (ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevan nuoren oikeus 

työttömyysetuuteen); 

8) 2 luvun 16 §:ssä (koulutusta vailla olevan nuoren työttömyysturvaoikeuden palautuminen). 

 

———— 

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xkuuta 2022. 

 

Helsingissä xx.xx.2022 

 

Työministeri Tuula Haatainen 

 

Erityisasiantuntija Noora Santala  
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 

työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa 

annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti 

muutetaan työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokei-

lussa annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (153/2021) voimaantulosäännös seuraavasti:  

 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024 asti.  

 

———— 

Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xkuuta 2022. 

 

Helsingissä xx.xx.2022 

 

Työministeri Tuula Haatainen 

 

Erityisasiantuntija Noora Santala  
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Arbets- och näringsministeriets förordning 

om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och 

samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 

 

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut 

fogas till arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyl-

dighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (153/2021) en ny 1 a § som följer:  

 

1 a §  

 

Behörighet för arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden 

 

Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter kan ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om en kund 

hos en kommun inom ett försöksområde i de fall som inte inbegriper arbetskraftspolitisk prövning och om 

vilka det föreskrivs i följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002): 

1) 2 kap. 1 § (arbetslösa arbetssökande), 

2) 2 kap. 2 § (begränsningar som gäller utlänningar), 

3) 2 kap. 7 § 1 mom. 2, 3, 5 och 6 punkten (företagares familjemedlemmars upphörande med arbete), 

4) 2 kap. 8 § 1 mom. 1–4 punkten och 2 mom. (upphörande med företagsverksamhet), 

5) 2 kap. 10 § 1, 2 och 4 mom. (studier), 

6) 2 kap. 11 § (upphörande med heltidsstudier), 

7) 2 kap. 13 § 4 mom. (rätt till arbetslöshetsförmån för unga personer som saknar utbildning som ger yrkes-

färdigheter), 

8) 2 kap. 16 § (återfående av rätten till utkomstskydd för arbetslösa i fråga om unga personer som saknar 

utbildning). 

 

———— 

Denna förordning träder i kraft den xx xxxxxx 2022. 

 

Helsingfors den xx xxxx 2022 

 

Arbetsminister Tuula Haatainen 

 

Specialsakkunnig Noora Santala  
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Arbets- och näringsministeriets förordning 

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets-

kraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av 

sysselsättningen 

 

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut 

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyl-

dighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (153/2021) ikraftträdandebestämmelsen 

som följer:  

 

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2024.  

 

———— 

Denna förordning träder i kraft den xx xxxxxx 2022. 

 

Helsingfors den xx xxxx 2022 

 

Arbetsminister Tuula Haatainen 

 

Specialsakkunnig Noora Santala 

 

 


