
   
  

 

 

 

 

 

 

     Luonnos 13.1.2020 
 

Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 
muutetaan 
lisätään 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Etuuden saajan yleiset oikeudet ja velvolli-
suudet 

Työnhakijalla on oikeus työllistymissuunni-
telmaan siten kuin julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetussa laissa (916/2012) sää-
detään. 

Etuuden saajan yleisenä velvollisuutena on 
hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta, antaa 
työ- ja elinkeinotoimistolle ammatillista osaa-
mistaan, työhistoriaansa, koulutustaan ja työ-
kykyään koskevat tiedot ja selvitykset, toteut-
taa yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa 
laadittua työllistymissuunnitelmaa sekä tarvit-
taessa hakeutua ja osallistua työllistymistään 
edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin. 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Etuuden saajan yleiset oikeudet ja velvolli-
suudet 

Etuuden saajan työnhaun ja työllistymisen 
tukemiseksi tarjolla olevista palveluista sää-
detään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetussa laissa (916/2012). 

Etuuden saajan yleisenä velvollisuutena on 
hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta, toteuttaa 
työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaavaa 
suunnitelmaa sekä tarvittaessa hakeutua ja 
osallistua työnhakuaan ja työllistymistään tu-
keviin toimiin.  
 
 
 
 

4 § 

Lain toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaiset toimeenpanotehtävät 

hoitaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 

4 § 

Lain toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaiset toimeenpanotehtävät 

kuuluvat työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 
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osalta Kansaneläkelaitos ja ansiopäivärahan 
osalta työttömyyskassalaissa tarkoitetut työt-
tömyyskassat. 

Työ- ja elinkeinotoimisto tai työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskus antaa työt-
tömyysetuuden saamisen työvoimapoliitti-
sista edellytyksistä Kansaneläkelaitosta ja 
työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten 
kuin 11 luvun 4 §:ssä säädetään. 
 
 
 

osalta Kansaneläkelaitokselle ja ansiopäivära-
han osalta työttömyyskassalaissa (603/1984) 
tarkoitetuille työttömyyskassoille. 

Työ- ja elinkeinotoimisto tai työ- ja elinkei-
nohallinnon asiakaspalvelukeskus antaa työt-
tömyysetuuden saamisen työvoimapoliitti-
sista edellytyksistä Kansaneläkelaitosta ja 
työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten 
kuin 11 luvun 4 §:ssä säädetään. Lisäksi työ- 
ja elinkeinotoimisto tai työ- ja elinkeinohal-
linnon asiakaspalvelukeskus antaa työttö-
myyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle  il-
moituksen työnhakijan osallistumisesta työl-
listymistä edistävään palveluun siten kuin 11 
luvun 4 a §:ssä säädetään. 

5 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
11) korkeimmalla korotetulla palkkatuella 

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-
tun lain 7 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua tukea; 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan) 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luku 

Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliitti-
set edellytykset 

1 § 

Työtön työnhakija 

Työttömyysetuuteen on tässä laissa sääde-
tyin edellytyksin oikeus kokoaikatyötä hake-
valla työttömällä työnhakijalla. Työkyvyttö-
myyseläkettä osaeläkkeenä saavalla työnhaki-
jalla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka 
hän ei hae kokoaikatyötä. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työnhakijana pidetään henkilöä, joka il-

moittaa työ- ja elinkeinotoimistolle työtar-

2 luku 

Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliitti-
set edellytykset 

1 § 

Työtön työnhakija 

Työttömyysetuuteen on tässä laissa sääde-
tyin edellytyksin oikeus henkilöllä: 

1) joka on työtön; 
2) joka on työnhakija; ja 
3) jonka työnhaun ja mahdollisen työllisty-

missuunnitelman tavoitteena on työllistymi-
nen kokoaikatyöhön; työkyvyttömyyseläkettä 
osaeläkkeenä saavalla työnhakijalla on kui-
tenkin oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hän 
ei hae kokoaikatyötä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnhakijana pidetään henkilöä, joka:  
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jouksia ja muita yhteydenottoja varten posti-
osoitteensa ja mahdolliset muut yhteystie-
tonsa, joiden avulla hänet voidaan viivytyk-
settä tavoittaa, ja joka julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyllä ta-
valla: 

1) on rekisteröity työnhakijaksi työ- ja elin-
keinotoimiston asiakastietojärjestelmään; 

2) on pitänyt työnhakunsa työ- ja elin-
keinotoimistossa voimassa; 

3) asioi työ- ja elinkeinotoimistossa toimis-
ton edellyttämällä tavalla. 

Kokoaikatyötä hakevana pidetään työnhaki-
jaa, jonka työnhaun ja mahdollisen työllisty-
missuunnitelman tavoitteena on työllistymi-
nen kokoaikatyöhön. 
 

1) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetussa laissa säädetyllä tavalla on rekiste-
röity työnhakijaksi ja on pitänyt työnhakunsa 
voimassa; ja 

2) asioi työ- ja elinkeinotoimistossa toimis-
ton edellyttämällä tavalla. 

 
 
 
 
 
 

(kumotaan) 

7 luku 

Työmarkkinatukea koskevat yleiset sään-
nökset 

7 luku 

Työmarkkinatukea koskevat yleiset sään-
nökset 

2 § 

Työmarkkinatuen odotusaika 

Työmarkkinatukea maksetaan 21 viikon 
odotusajan jälkeen. Odotusaika alkaa: 

1) työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymi-
sestä tai sitä myöhemmästä päätoimisten 
opintojen päättymisestä; 

2) korvauksettoman määräajan päättymi-
sestä; 

3) työssäolovelvoitteen täyttymisestä; 
4) siitä ajankohdasta lukien, jona henkilön 

oikeus työttömyysetuuteen palautuu 2 luvun 
16 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; tai5) 
työllistymistä edistävän palvelun päättymi-
sestä, jos henkilön oikeus työttömyysetuuteen 
palautuu 2 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla työllistymistä edistävän palve-
lun aikana. 

Odotusaikaa ei aseteta, jos: 
1) henkilö on suorittanut peruskoulun tai lu-

kion jälkeisen tutkintoon johtavan, ammatilli-
sia valmiuksia antavan koulutuksen; 

2) päätoimiset opinnot päättyvät ja opinto-
jen ajalta on maksettu työttömyysetuutta 2 lu-
vun 10 a §:n perusteella; 

2 § 

Työmarkkinatuen odotusaika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Odotusaikaa ei aseteta, jos: 

— — — — — — — — — — — — — —  
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3) työnhakijan oikeus työmarkkinatukeen 
alkaa välittömästi 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tarkoi-
tetun työttömyyspäivärahan enimmäisajan 
täytyttyä; tai 

4) henkilö on saanut vammaisuuden, sairau-
den, kehityksessä viivästymisen, tunne-elä-
män häiriön tai muun syyn vuoksi ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain 20 §:ssä tar-
koitettuja erityisiä opetus- tai opiskelijahuol-
lon palveluja ja suorittanut hänelle laaditun 
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä kos-
kevan suunnitelman mukaiset opinnot.  

Odotusajasta vähennetään täydet kalenteri-
viikot, joina henkilö on: 

1) ollut työssä, joka luetaan hänen työssä-
oloehtoonsa; 

2) työllistynyt yrittäjänä, ja työskentely lue-
taan hänen työssäoloehtoonsa; tai 

3) odotusajan alkamista lähinnä edeltävän 
kahden vuoden aikana saanut työttömyyset-
uutta taikka joilta hänelle ei ole maksettu työ-
markkinatukea odotusajan, 6 tai 7 §:ssä tar-
koitetun tarveharkinnan tai 10 §:ssä säädetyn 
omavastuuajan takia. 

Odotusaika ei kulu eikä odotusajasta 3 mo-
mentista poiketen vähennetä työmarkkinoilla 
oloa: 

1) päätoimisen opiskelun, siihen liittyvän 
lomajakson tai eri oppilaitosten välisen loma-
jakson aikana, ellei työnhakijalle ole maksettu 
kyseessä olevalta ajalta työttömyysetuutta 2 
luvun 10 a §:n perusteella; 

2) korvauksettoman määräajan aikana; 
3) työssäolovelvoitteen aikana; 
4) aikana, jona henkilölle ei makseta työ-

markkinatukea 2 luvun 13 §:n 2 momentissa 
ja 14 §:n 3 momentissa säädettyjen rajoitusten 
takia. 
 

 
 
 
 
4) sairauden tai vamman vuoksi erityistä tu-
kea tarvitseva henkilö on suorittanut amma-
tillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:n 3 
momentissa tarkoitetun työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavan koulutuksen tai saavut-
tanut muut henkilökohtaisessa osaamisen ke-
hittämissuunnitelmassa sovitut tavoitteet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 luku  

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
maksettavaa etuutta koskevat säännökset 
 

2 § 

Työttömyysetuuteen oikeutettu 

— — — — — — — — — — — — — —  

10 luku  

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
maksettavaa etuutta koskevat säännökset 

2 § 

Työttömyysetuuteen oikeutettu 

— — — — — — — — — — — — — —  
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Työttömyysetuutta maksetaan vain siltä 
ajalta, jona henkilö on julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuna 
työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. 
Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta henki-
löllä, joka työllistyy kokoaikatyössä yli kah-
den viikon ajan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työttömyysetuutta maksetaan vain siltä 
ajalta, jona henkilö on 2 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettuna työnhakijana. Työttömyysetuuteen ei 
ole oikeutta henkilöllä, joka työllistyy kokoai-
katyössä yli kahden viikon ajan. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 §  

Työvoimakoulutusta koskevat erityissäännök-
set 

Työvoimakoulutukseen osallistuvalle mak-
setaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta 
kuten 2 §:ssä säädetään työttömän oikeudesta 
työttömyysetuuteen, vaikka: 

1) hänet on 2 luvun 5 §:n nojalla katsottava 
päätoimiseksi yrittäjäksi; tai 

2) hän ei ole työtön tai lomautettu, jos hän 
on työttömyysuhan alainen. 

 
 
 
Jos opiskelijalla on oikeus työttömyysetuu-

teen 1 momentin 1 kohdan perusteella, hänelle 
maksetaan koulutuksen ajalta peruspäivära-
haa, ansiopäivärahan perusosaa tai työmarkki-
natukea sekä lapsikorotusta. Jos opiskelijalla 
on oikeus työttömyysetuuteen 1 momentin 2 
kohdan perusteella, hänellä on oikeus myös 6 
luvun 2 §:n 1 momentin mukaiseen ansiopäi-
värahan ansio-osaan. 

Jos koulutus järjestetään jaksotettuna erilli-
siin kokonaisuuksiin siten, että koulutusjaksot 
eivät liity yhtäjaksoisesti toisiinsa, opiskelija 
ei ole koulutusjaksojen välisenä aikana työ-
voimakoulutuksessa. 
 

5 §  

Työvoimakoulutusta koskevat erityissäännök-
set 

Työvoimakoulutukseen osallistuvalle mak-
setaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta 
kuten 2 §:ssä säädetään työttömän oikeudesta 
työttömyysetuuteen, vaikka: 

1) hänet on 2 luvun 5 §:n nojalla katsottava 
päätoimiseksi yrittäjäksi; tai 

2) hän ei ole työtön tai lomautettu, jos hänet 
on irtisanottu työsopimuslain 7 luvun 3, 7 tai 
8 §:ssä taikka merityösopimuslain 7 luvun 3, 
6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista syistä tai hän on 
määräaikaisessa työsuhteessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
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Työttömyysetuuden hakijan on esitettävä 
työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon edellyt-
tämät häntä henkilökohtaisesti koskevat selvi-
tykset työ- ja elinkeinotoimistolle sen määrää-
mällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja olosuhtei-
den muutoksia, joita koskevat tiedot työttö-
myysetuuden saajan on välittömästi ilmoitet-
tava etuuden maksajalle, ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  
12) koulutuspäivärahaan oikeuttavan koulu-
tuksen päättyminen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työmarkkinatuen saajan on lisäksi ilmoitet-
tava työttömyysetuuden maksajalle seuraavat 
itseään ja perhettään koskevat tiedot ja niissä 
tapahtuneet muutokset; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sellaisen työsuhteen päättyminen, jonka 
ajalta henkilölle itselleen on maksettu työ-
markkinatukea tai johon työnantajalle on 
maksettu korkeinta korotettua palkkatukea; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

Työttömyysetuuden hakijan on esitettävä 
työvoimapoliittisen lausunnon ja 4 a §:ssä tar-
koitetun ilmoituksen edellyttämät häntä hen-
kilökohtaisesti koskevat selvitykset työ- ja 
elinkeinotoimistolle sen määräämällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja olosuhtei-
den muutoksia, joita koskevat tiedot työttö-
myysetuuden saajan on välittömästi ilmoitet-
tava etuuden maksajalle, ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  
12) opiskelun aloittaminen; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Työmarkkinatuen saajan on lisäksi ilmoitet-

tava työttömyysetuuden maksajalle seuraavat 
itseään ja perhettään koskevat tiedot ja niissä 
tapahtuneet muutokset; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) (kumotaan) 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

4 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa 1 luvun 4 
§:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliit-
tisen lausunnon: 

1) tarvittaessa 2 luvussa säädetyistä etuuden 
saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edel-
lytyksistä; 

 
2) 2 a luvussa säädetystä työvoimapoliitti-

sesti moitittavasta menettelystä; 
3) sellaisesta työllistymistä edistävien pal-

veluiden ajalta maksettavasta etuudesta, josta 
säädetään 10 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 3 
momentin 1—3 kohdassa sekä 5 §:n 1 ja 3 mo-
mentissa; 

4) työllistymistä edistävän palvelun sisälty-
misestä työnhakijan kanssa laadittuun työllis-
tymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suun-
nitelmaan; 

5) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 6 luvun 3 §:n 2 momentissa tar-

4 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa tarvittaessa 
1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työ-
voimapoliittisen lausunnon työttömyysetuu-
den maksamisen edellytyksistä, joista sääde-
tään: 

1) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 
10 luvun 2 §:n 2 momentin ensimmäisessä 
virkkeessä (työnhakijana oleminen); 

2) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa (ko-
koaikatyön hakeminen); 

3) 2 luvun 13 §:n 1-3 momentissa sekä 14- 
15 §:ssä (koulutusta vailla oleva nuori); 

4) 2 a luvun 1-13 §:ssä ja 14 §:n 1 momen-
tissa (työvoimapoliittisesti moitittava menet-
tely); 

5) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 6 luvun 3 §:n 2 momentissa 
(opintojen todisteellinen keskeytyminen); 

6) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 6 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 
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koitetusta opintojen todisteellisesta keskeyty-
misestä sekä 5—7 §:ssä säädetyistä työttö-
myysetuudella tuettuun työnhakijan omaeh-
toiseen opiskeluun liittyvistä edellytyksistä; 
6) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, 
maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä 
opintojen seurannasta ja keskeytymisestä. 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelu-
keskus voi: 

1) antaa 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun työvoimapoliittisen lausunnon sellai-
sista 2 luvussa säädetyistä etuuden saamisen 
yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä, 
joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa; 

2) muuttaa työ- ja elinkeinotoimiston anta-
man työvoimapoliittisen lausunnon koske-
maan toista työttömyysetuuden lajia; 

3) siirtää työ- ja elinkeinotoimiston antaman 
työvoimapoliittisen lausunnon toiselle työttö-
myysetuutta maksavalle laitokselle; 

4) korjata työ- ja elinkeinotoimiston anta-
massa työvoimapoliittisessa lausunnossa ole-
van ilmeisen kirjoitus- tai laskuvirheen taikka 
muun niihin verrattavan selvän virheen. 

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
pyynnöstä. Lausuntoa on Kansaneläkelaitok-
sen ja työttömyyskassan pyynnöstä täydennet-
tävä viipymättä. Jos työnhakija on ilmoittanut 
työvoimaviranomaiselle hakevansa työmark-
kinatukea tai työttömyyspäivärahaa, työvoi-
mapoliittinen lausunto voidaan antaa ja sitä 
voidaan täydentää ilman erillistä pyyntöä. 

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 
työnhakijalle tiedoksi 3 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen yhteydessä. Työnhakijalla on oikeus 
pyynnöstä saada tieto lausunnosta työvoima-
viranomaiselta. 

Tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen 
lausunnon antamisesta, lausuntoon sisällytet-
tävistä tiedoista ja työ- ja elinkeinohallinnon 
asiakaspalvelukeskuksen oikeudesta antaa 
työvoimapoliittisia lausuntoja 2 momentin 1 
kohdan perusteella voidaan antaa työ- ja elin-
keinoministeriön asetuksella. 
 

§:n 3 momentissa (opintojen seuranta ja opin-
tojen laiminlyönti); 

7) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
25 §:ssä, siltä osin kuin asia koskee opintojen 
seurantaa ja opintojen laiminlyöntiä. 

 
 
 
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelu-

keskus voi: 
1) antaa 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoi-

tetun työvoimapoliittisen lausunnon sellai-
sista 2 luvun 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa 
säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoi-
mapoliittisista edellytyksistä, joihin ei liity 
työvoimapoliittista harkintaa; 

2) korjata työ- ja elinkeinotoimiston anta-
massa työvoimapoliittisessa lausunnossa ole-
van ilmeisen kirjoitus- tai laskuvirheen taikka 
muun niihin verrattavan selvän virheen. 

 
 
 
 

 
Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 

Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan 
pyynnöstä. Lausuntoa on Kansaneläkelaitok-
sen tai työttömyyskassan pyynnöstä täyden-
nettävä viipymättä. Jos työnhakija on ilmoit-
tanut työvoimaviranomaiselle hakevansa työ-
markkinatukea tai työttömyyspäivärahaa, työ-
voimapoliittinen lausunto voidaan antaa ja 
sitä voidaan täydentää ilman erillistä pyyntöä. 

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 
työnhakijalle tiedoksi 3 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen yhteydessä. Työnhakijalla on oikeus 
pyynnöstä saada tieto lausunnosta työvoima-
viranomaiselta. 

Tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen 
lausunnon antamisesta, lausuntoon sisällytet-
tävistä tiedoista ja työ- ja elinkeinohallinnon 
asiakaspalvelukeskuksen oikeudesta antaa 
työvoimapoliittisia lausuntoja 4 momentin 1 
kohdan perusteella voidaan antaa työ- ja elin-
keinoministeriön asetuksella. 

 
 4 a § 4 a § 
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Ilmoitus menemisestä työnhakuun toiseen 
valtioon 

Työvoimaviranomaisen on ilmoitettava 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle 
työnhakijan lähtemisestä työnhakuun perus-
asetuksen 64 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
toiseen valtioon. 
 

Ilmoitus työllistymistä edistävään palveluun 
osallistumisesta 

Työ- ja elinkeinotoimiston on ilmoitettava 
työttömyysetuuden maksajalle työnhakijan 
osallistumisesta työllistymistä edistävään pal-
veluun. 

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelu-
keskus voi: 

1) antaa ilmoituksen työnhakijan osallistu-
misesta työllistymistä edistävään palveluun; 

2) korjata työ- ja elinkeinotoimiston anta-
massa ilmoituksessa olevan ilmeisen kirjoitus- 
tai laskuvirheen taikka muun niihin verratta-
van selvän virheen. 

Työllistymistä edistävään palveluun osallis-
tumista koskevaan ilmoitukseen sovelletaan, 
mitä 4 §:n 3 - 5 momentissa säädetään työvoi-
mapoliittisesta lausunnosta ja tarkempien 
säännösten antamisesta. 
 

12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muu-
tosta työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunnalta ja työttömyysturvan muutoksenha-
kulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuu-
tusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimaviranomaisen antamasta sitovasta 

lausunnosta ei saa erikseen hakea muutosta 
valittamalla. 

12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muu-
tosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnalta ja sosiaaliturva-asioiden muu-
toksenhakulautakunnan päätökseen tyytymä-
tön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden 
päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinotoimiston ja työ- ja elinkei-

nohallinnon asiakaspalvelukeskuksen anta-
maan 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuun työvoimapoliittiseen lausuntoon ja ilmoi-
tukseen ei saa erikseen hakea muutosta valit-
tamalla. 

9 § 

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen 

9 § 

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen 
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Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat velvoittaa työ-
voimaviranomaisen korvaamaan oikeuden-
käyntikulut kokonaisuudessaan tai osaksi 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle 
asiassa, jossa Kansaneläkelaitos tai työttö-
myyskassa velvoitetaan suorittamaan asian-
osaisen oikeudenkäyntikuluja ja oikeuden-
käyntikulujen suoritusvelvollisuus perustuu 
pääasiassa tai osittain 1 luvun 4 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuun työvoimapoliittiseen lau-
suntoon. Työvoimaviranomaista on kuultava 
korvausvastuun jakamisesta. 
 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja 
vakuutusoikeus voivat velvoittaa työvoimavi-
ranomaisen korvaamaan oikeudenkäyntikulut 
kokonaisuudessaan tai osaksi Kansaneläkelai-
tokselle tai työttömyyskassalle asiassa, jossa 
Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa vel-
voitetaan suorittamaan asianosaisen oikeu-
denkäyntikuluja ja oikeudenkäyntikulujen 
suoritusvelvollisuus perustuu pääasiassa tai 
osittain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuun työvoimapoliittiseen lausuntoon taikka 
ilmoitukseen. Työvoimaviranomaista on kuul-
tava korvausvastuun jakamisesta. 
 

13 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

1§ 

Oikeus tietojen saamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-

salla on oikeus saada maksutta tehtäviensä 
hoitamista varten: 

1) työvoimaviranomaiselta 1 luvun 4 §:n 3 
momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen 
lausunto; 
— — — — — — — — — — — — — — 

13 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

1§ 

Oikeus tietojen saamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-

salla on oikeus saada maksutta tehtäviensä 
hoitamista varten: 

1) työvoimaviranomaiselta 1 luvun 4 §:n 3 
momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen 
lausunto ja ilmoitus; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

14 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

4 § 

Toimeenpano-ohjeet 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yhdenmu-
kaisen käytännön aikaansaamiseksi työttö-
myysetuuksissa yleiset ohjeet. Ohjeet valmis-
telee Finanssivalvonta. 

Yhdenmukaisen käytännön aikaansaa-
miseksi voidaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella säätää tarkemmin työttö-
myyskassoissa noudatettavasta menettelystä 
tässä laissa tarkoitettuja etuuksia myönnettä-
essä, maksaessa ja takaisin perittäessä. 

4 § 

Toimeenpano-ohjeet 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yhden-
mukaisen käytännön aikaansaamiseksi työttö-
myyskassoille työttömyysetuuksissa yleiset 
ohjeet.  

Ohjeet valmistelee toimeentuloturvaan liit-
tyvien asioiden osalta Finanssivalvonta ja työ-
voimapoliittisten asioiden osalta se elinkeino- 
liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimival-
taan asia kuuluu. 
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Yhdenmukaisen käytännön aikaansaa-
miseksi voidaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella säätää tarkemmin työttö-
myyskassoissa noudatettavasta menettelystä 
tässä laissa tarkoitettuja etuuksia myönnettä-
essä, maksaessa ja takaisin perittäessä. 

  
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  
. 

Työnhakijan oikeuteen saada työttömyyset-
uutta tämän lain voimaantuloa edeltävältä 
ajalta ja tätä aikaa koskevan työvoimapoliitti-
sen lausunnon antamiseen sovelletaan sään-
nöksiä, jotka olivat voimassa tämän lain voi-
maan tullessa. Tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita työvoimapoliittisen lausun-
non antamista koskevia säännöksiä sovelle-
taan kuitenkin vain 31 päivään joulukuuta 
2021. 

——— 
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2. 

Laki 

vuorotteluvapaalain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 
muutetaan 
lisätään 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
8 § 

Vuorottelusopimus 

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan 
kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa 
työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. 
Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja 
elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan 
alkamista. Lisäksi työsopimus tai muu luotet-
tava selvitys siitä, että sijainen on palkattu 
vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- 
ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluva-
paan alkamista tai viipymättä vuorotteluva-
paan alkamisen jälkeen. Vastaavat tarvittavat 
selvitykset on toimitettava työ- ja elin-
keinotoimistolle jaksotettaessa tai pidennet-
täessä vuorotteluvapaata 7 §:n 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. 
 

8 §  

Vuorottelusopimus 

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan 
kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa 
työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. 
Vuorottelusopimus on toimitettava vuorotte-
lukorvauksen maksajalle ennen vuorottelu-
vapaan alkamista. 

Vuorottelukorvauksen maksajalle on li-
säksi ennen vuorotteluvapaan alkamista tai 
viipymättä alkamisen jälkeen toimitettava 
työsopimus tai muu luotettava selvitys sijai-
sen palkkaamisesta vuorotteluvapaan ajaksi 
sekä selvitys sijaisen työttömyydestä.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut selvi-
tykset on toimitettava vuorottelukorvauksen 
maksajalle myös pidennettäessä vuorottelu-
vapaata 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
11 § 

Sijaisen palvelussuhteen päättymisen vaiku-
tukset 

Jos sijaisen palvelussuhde päättyy ennen 
vuorotteluvapaan päättymistä, palvelussuh-
teen päättymistä ei ole pidettävä vuorottelu-
sopimuksen vastaisena, jos: 

1) työnantaja viivytyksettä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa sijaisen palve-
lussuhteen päättymisestä palkkaa tilalle 9 
§:ssä tarkoitetun sijaisen; tai 

2) työ- ja elinkeinotoimisto ei voi osoittaa 
soveltuvaa henkilöä aikaisemman tilalle. 

11 § 

Sijaisen palvelussuhteen päättymisen vaiku-
tukset 

Jos sijaisen palvelussuhde päättyy ennen 
vuorotteluvapaan päättymistä, palvelussuh-
teen päättymistä ei ole pidettävä vuorottelu-
sopimuksen vastaisena, jos: 

1) työnantaja viivytyksettä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa sijaisen palve-
lussuhteen päättymisestä palkkaa tilalle 9 
§:ssä tarkoitetun sijaisen; tai 

Poistettu: ¶
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 2) työnantajan luotettavana pidettävän sel-
vityksen perusteella on ilmeistä, ettei sovel-
tuvaa henkilöä ole löydettävissä aikaisem-
man tilalle. 

 
17 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansanelä-
kelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lau-
sunnon vuorottelukorvauksen 5—9 §:ssä ja 
14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista 
edellytyksistä sekä 19 §:n 1 momentissa tar-
koitetuista takaisinperinnän edellytyksistä. 

Työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelle-
taan, mitä työttömyysturvalaissa ja sen no-
jalla säädetään, jollei tästä laista muuta 
johdu. 
 

 
 
 
 
(kumotaan) 

18 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava 
työ- ja elinkeinotoimistolle sijaisen palkkaa-
misesta vuorotteluvapaan ajaksi sekä tämän 
palvelussuhteen olennaisista muutoksista. 
 

18 §  

Ilmoitusvelvollisuus 

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava 
vuorottelukorvauksen maksajalle sijaisen 
palkkaamisesta vuorotteluvapaan ajaksi sekä 
tämän palvelussuhteen olennaisista muutok-
sista. 
 

19 § 

Vuorottelukorvauksen takaisinperintä 

Jos vuorottelujärjestelyyn liittyvien olo-
suhteiden perusteella on ilmeistä, että tarkoi-
tuksena ei ole ollut työvuorottelun toteutta-
minen tämän lain mukaisesti, on vuorottelu-
korvaus perittävä takaisin, jollei takaisinpe-
rintää ole pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. 

Jos vuorottelukorvausta on maksettu muu-
toin aiheetta tai määrältään liian suurena, lii-
kaa maksettu korvaus on perittävä takaisin. 
Takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan 
tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi 
eikä korvauksen aiheeton maksaminen ole 
johtunut vuorottelijan vilpillisestä menette-
lystä tai törkeästä tuottamuksesta tai jos ai-
heettomasti maksettu määrä on vähäinen. Li-

19 § 

Vuorottelukorvauksen takaisinperintä 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
Jos vuorottelukorvausta on maksettu ai-

heetta tai määrältään liian suurena, liikaa 
maksettu korvaus on perittävä takaisin. Ta-
kaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan 
tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi 
eikä korvauksen aiheeton maksaminen ole 
johtunut vuorottelijan vilpillisestä menette-
lystä tai törkeästä tuottamuksesta tai jos ai-
heettomasti maksettu määrä on vähäinen. Li-
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säksi takaisinperinnästä voidaan luopua ko-
konaan takaisinperintää koskevan päätöksen 
antamisen jälkeen myös silloin, kun takaisin-
perintää ei korvauksen saajan taloudellinen 
tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituk-
senmukaista jatkaa tai kun perinnän jatkami-
sesta aiheutuisi perimättä olevaan korvauk-
sen määrään nähden kohtuuttomat kustan-
nukset.  

Korvauksen takaisin perimisessä noudate-
taan soveltuvin osin, mitä työttömyysturva-
lain 11 luvun 10 §:n 3 ja 4 momentissa sää-
detään työttömyyspäivärahan takaisinperin-
nästä. 

Jos vuorottelija on saanut vuorottelukor-
vausta samalta ajalta, jolta hänelle myönne-
tään takautuvasti työttömyysturvalain 11 lu-
vun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua etuutta, 
Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa saa 
periä tältä ajalta takaisin perusteettomasti 
maksetun määrän takautuvasti suoritettavasta 
etuudesta. Takaisinperimisestä on lisäksi so-
veltuvin osin voimassa, mitä työttömyystur-
valain 11 luvun 14 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 
 

säksi takaisinperinnästä voidaan luopua ko-
konaan takaisinperintää koskevan päätöksen 
antamisen jälkeen myös silloin, kun takaisin-
perintää ei korvauksen saajan taloudellinen 
tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituk-
senmukaista jatkaa tai kun perinnän jatkami-
sesta aiheutuisi perimättä olevaan korvauk-
sen määrään nähden kohtuuttomat kustan-
nukset.  
— — — — — — — — — — — — — —   

20 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun lausuntoon ei 

saa hakea muutosta valittamalla. 
 

20 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan) 

21 § 

Työttömyysturva- ja työttömyyskassalain so-
veltaminen 

Vuorottelukorvauksen hakemisesta, epä-
ämisestä myöhästyneen hakemuksen joh-
dosta, maksamistavasta, maksamisen väliai-
kaisesta keskeyttämisestä tai vähentämisestä, 
etuuspäivien määrästä viikossa, vuorottelu-
korvausta koskevasta päätöksestä, päätöksen 
poistamisesta ja itseoikaisusta, takaisinperin-
täsaatavan vanhentumisesta, velvollisuudesta 
tietojen antamiseen, oikeudesta saada tietoja 
ja ulosottomiehen tiedonsaantioikeudesta, 

21 § 

Työttömyysturva- ja työttömyyskassalain so-
veltaminen 

Vuorottelukorvauksen hakemiseen, epä-
ämiseen myöhästyneen hakemuksen joh-
dosta, maksamistapaan, maksamisen väliai-
kaiseen keskeyttämiseen tai vähentämiseen, 
etuuspäivien määrään viikossa, vuorottelu-
korvausta koskevaan päätökseen, päätöksen 
poistamiseen ja itseoikaisuun, takaisinperin-
täsaatavan vanhentumiseen, velvollisuudesta 
tietojen antamiseen, oikeuteen saada tietoja 
ja ulosottomiehen tiedonsaantioikeuteen, tie-
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tietojen saamisesta ja luovuttamisesta, oikeu-
denkäyntikulujen jakamisesta sekä työttö-
myysturvan muutoksenhakulautakunnasta on 
voimassa, mitä työttömyysturvalaissa ja työt-
tömyyskassalaissa (603/1984) säädetään, 
jollei tässä laissa toisin säädetä.  

Työttömyysturvalain mukaisen peruspäi-
värahan perusteella myönnetyn vuorottelu-
korvauksen ulosmittauksesta on voimassa 
mitä työttömyysturvalaissa säädetään perus-
päivärahan ulosmittauksesta. 
 

tojen saamiseen ja luovuttamiseen sekä muu-
toksenhakuun sovelletaan, mitä työttömyys-
turvalaissa ja työttömyyskassalaissa 
(603/1984) säädetään, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —   

23 § 

Toimeenpanoelimet 

Vuorotteluvapaan toimeenpanoa johtaa, 
ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena 
vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden 
osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoi-
mapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkei-
noministeriö. Kansaneläkelaitoksen ja työt-
tömyyskassojen valvonnan osalta on voi-
massa, mitä työttömyysturvalaissa ja työttö-
myyskassalaissa säädetään. 
 

23 § 

Lain toimeenpano 

Vuorotteluvapaan toimeenpanoa johtaa, 
ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena 
vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden 
osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoi-
mapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkei-
noministeriö.  

 
 
 
Tämän lain mukaiset toimeenpanotehtävät 

kuuluvat peruspäivärahan osalta Kansanelä-
kelaitokselle ja ansiopäivärahan osalta työt-
tömyyskassalaissa tarkoitetuille työttömyys-
kassoille. 

 
24 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvovat yhteis-
työssä työvoima- ja työsuojeluviranomaiset. 

24 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvoo työsuoje-
luviranomainen. 

Työttömyyskassojen valvonnan osalta on 
voimassa, mitä työttömyyskassalaissa sääde-
tään. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä 
kuuta 20  . 
 

——— 
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Laki 

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 luku 

Työnhakija 

1 § 

Työnhaun käynnistäminen ja voimassaolo 

Henkilöasiakkaan työnhaku käynnistyy 
sinä päivänä, kun hän pyytää sitä sähköisesti 
siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa tai hen-
kilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistossa ja 
hänet rekisteröidään työnhakijaksi työ- ja 
elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään. 
Työ- ja elinkeinoviranomainen voi hyväksyä 
muullakin tavoin esitetyn pyynnön. 

Työnhaun voimassaolo lakkaa, jos työnha-
kija: 

1) ilmoittaa, ettei hän enää halua pitää työn-
hakuaan voimassa; 

2) ei asioi työ- ja elinkeinoviranomaisen 
kanssa viranomaisen antamassa määräajassa 
ja edellyttämällä tavalla; 

3) ei esitä työ- ja elinkeinoviranomaiselle 
sen antamassa määräajassa julkisen työvoi-
mapalvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia 
selvityksiä ammatillisesta osaamisestaan, 
työhistoriastaan, koulutuksestaan ja työky-
vystään; 

4) ei ilmoita työ- ja elinkeinoviranomai-
selle työllistymissuunnitelmassa tai sitä kor-
vaavassa suunnitelmassa sovitussa määrä-
ajassa ja sovitulla tavalla, miten hän on to-
teuttanut suunnitelmaa; tai 

5) ei osallistu työkyvyn tutkimuksiin ja ar-
viointeihin, jotka ovat välttämättömiä hänen 
palvelutarpeensa selvittämiseksi. 

 
 

2 luku 

Työnhakija 

1 § 

Työnhaun käynnistäminen ja voimassaolo 

Henkilöasiakkaan työnhaku käynnistyy 
sinä päivänä, kun hän pyytää sitä sähköisesti 
siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa tai hen-
kilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistossa ja 
hänet rekisteröidään työnhakijaksi työ- ja 
elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään. 
Työ- ja elinkeinoviranomainen voi hyväksyä 
muullakin tavoin esitetyn pyynnön. 

Työnhakijaksi rekisteröimisen edellytyk-
senä on, että henkilöasiakas antaa työ- ja 
elinkeinoviranomaiselle julkisen työvoima-
palvelun tarjoamisen kannalta tarpeelliset 
tiedot ammatillisesta osaamisestaan, työhis-
toriastaan, koulutuksestaan tai työkyvystään. 
Lisäksi rekisteröimisen edellytyksenä on, että 
työnhakija ilmoittaa työ- ja elinkeinoviran-
omaiselle työtarjouksia ja muita yhteydenot-
toja varten postiosoitteensa ja mahdolliset 
muut yhteystietonsa, joiden avulla hänet voi-
daan viivytyksettä tavoittaa. 

Työnhaun voimassaolo lakkaa, jos työnha-
kija: 

1) ilmoittaa, ettei hän enää halua pitää työn-
hakuaan voimassa; 

2) ei asioi työ- ja elinkeinoviranomaisen 
kanssa viranomaisen antamassa määräajassa 
ja edellyttämällä tavalla; 

3) ei esitä työ- ja elinkeinoviranomaiselle 
sen antamassa määräajassa julkisen työvoi-
mapalvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia 
selvityksiä ammatillisesta osaamisestaan, 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työnhaun voimassaolon lakattua työnhaun 

voi käynnistää uudelleen siten kuin 1 mo-
mentissa säädetään. Jos työnhaun voimassa-
olo on lakannut 2 momentin 5 kohdassa tar-
koitetun menettelyn johdosta, edellytetään li-
säksi, että henkilöasiakas pyytäessään työn-
haun käynnistämistä sitoutuu osallistumaan 
työkyvyn tutkimuksiin ja arviointeihin. 
 

työhistoriastaan, koulutuksestaan ja työky-
vystään; 

4) ei ilmoita työ- ja elinkeinoviranomai-
selle työllistymissuunnitelmassa tai sitä kor-
vaavassa suunnitelmassa sovitussa määrä-
ajassa ja sovitulla tavalla, miten hän on to-
teuttanut suunnitelmaa; tai 

5) ei osallistu työkyvyn tutkimuksiin ja ar-
viointeihin, jotka ovat välttämättömiä hänen 
palvelutarpeensa selvittämiseksi. 

Työnhaun voimassaolon lakattua työnhaun 
voi käynnistää uudelleen siten kuin 1 mo-
mentissa säädetään. Jos työnhaun voimassa-
olo on lakannut 2 momentin 5 kohdassa tar-
koitetun menettelyn johdosta, edellytetään li-
säksi, että henkilöasiakas pyytäessään työn-
haun käynnistämistä sitoutuu osallistumaan 
työkyvyn tutkimuksiin ja arviointeihin. 
 

6 luku 

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan 
omaehtoinen opiskelu 

 

6 luku 

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan 
omaehtoinen opiskelu 

5 § 

Tukiaika 

Opintojen muodostamaa kokonaisuutta 
voidaan tukea tässä luvussa säädetyin edelly-
tyksin enintään 24 kuukauden ajan. 

Edellä 1 momentissa sanotusta poiketen 
opintojen muodostamaa kokonaisuutta voi-
daan tukea enintään 48 kuukauden ajan, jos 
opintojen tavoitteena on perusopetuksen op-
pimäärän suorittaminen. 

Työnhakija voi ilmoittaa työ- ja elin-
keinotoimistolle keskeyttävänsä opiskelemi-
sen työttömyysetuudella tuettuna. Ilmoitus 
on tehtävä viipymättä keskeytyksen alkami-
sen jälkeen. Edellä 1 momentissa säädetty 
enimmäisaika ei kulu keskeytysaikana, jos 
keskeyttämiselle on pätevä syy. Oppilaitok-
sen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. 

Jos työnhakijan opiskeluoikeus on peruu-
tettu ja se myöhemmin palautetaan, opintojen 
katsotaan olleen keskeytyneenä aikana, jona 
työnhakijalla ei ollut opiskeluoikeutta. 
 

5 § 

Tukiaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

Työnhakija voi ilmoittaa työttömyysetuu-
den maksajalle keskeyttävänsä opiskelemi-
sen työttömyysetuudella tuettuna. Ilmoitus 
on tehtävä viipymättä keskeytyksen alkami-
sen jälkeen. Edellä 1 momentissa säädetty 
enimmäisaika ei kulu keskeytysaikana, jos 
keskeyttämiselle on pätevä syy. Oppilaitok-
sen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
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6 § 

Työnhakijan velvollisuudet 

Työnhakijan on osallistuttava säännölli-
sesti koulutus- tai opintosuunnitelman mu-
kaiseen opetukseen. 

Työttömyysetuuden saamisen edellytyk-
senä on, että työnhakija etenee opinnoissaan. 
Korkeakouluopintojen katsotaan etenevän 
riittävästi, jos työnhakija saa tuettavaan opin-
tokokonaisuuteen kuuluvia opintosuorituksia 
keskimäärin viisi opintopistettä opiskelukuu-
kautta kohti. Muiden opintojen osalta edelly-
tetään, että opinnot etenevät koulutus- tai 
opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. 
 

6 § 

Työnhakijan velvollisuudet ja opintojen seu-
ranta 

Työttömyysetuuden saamisen edellytyk-
senä on, että työnhakija etenee opinnoissaan. 
Korkeakouluopintojen katsotaan etenevän 
riittävästi, jos työnhakija saa tuettavaan opin-
tokokonaisuuteen kuuluvia opintosuorituksia 
keskimäärin viisi opintopistettä opiskelukuu-
kautta kohti. Muiden opintojen osalta edelly-
tetään, että opinnot etenevät koulutus- tai 
opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. 

Jos työnhakija ei etene opinnoissaan riittä-
västi tai hän laiminlyö ilmoittaa työttö-
myysetuuden maksajalle opintojen etenemi-
sestä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovi-
tulla tavalla, työttömyysetuuden maksaja 
keskeyttää etuuden maksamisen ajankoh-
dasta, josta työnhakijan opintojen ei voida 
katsoa edenneen riittävästi tai jona työnhaki-
jan olisi tullut ilmoittaa työttömyysetuuden 
maksajalle opintojen etenemisestä. Työttö-
myysetuuden maksajan on välittömästi il-
moitettava keskeyttämisestä työnhakijalle ja 
työ- ja elinkeinotoimistolle. 

Työ-ja elinkeinotoimisto päättää työttö-
myysetuutta koskevan oikeuden lakkaami-
sesta 2 momentin perusteella. Ennen päätök-
sen tekemistä työnhakijalle on varattava tilai-
suus tulla kuulluksi. 
 

7 § 

Opintojen seuranta ja tuen lakkaaminen 

Työ- ja elinkeinotoimisto seuraa työnhaki-
jan opintojen etenemistä työllistymissuunni-
telmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa 
sovitulla tavalla. 

Jos työnhakija ei etene opinnoissaan riittä-
västi tai laiminlyö ilmoittaa työ- ja elin-
keinotoimistolle opintojen etenemisestä työl-
listymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa 
suunnitelmassa sovitulla tavalla, oikeus työt-
tömyysetuuteen lakkaa ajankohdasta, josta 
työnhakijan opintojen ei voida katsoa eden-

7 § 

Opintojen laiminlyönti 

Työnhakijan on osallistuttava säännölli-
sesti koulutus- tai opintosuunnitelman mu-
kaisiin opintoihin. 

 
Jos työnhakija on ollut ilman hyväksyttä-

vää syytä poissa koulutus- tai opintosuunni-
telman mukaisesta koulutuksesta siten, ettei 
hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suo-
riutumaan opinnoista, tai jos hän on muuten 
olennaisesti laiminlyönyt opintojaan, oikeus 
työttömyysetuuteen lakkaa poissaolon tai lai-
minlyönnin alkamisen ajankohdasta. 

 



   
  

 

 18  

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

neen riittävästi tai jona työnhakijan olisi tul-
lut ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle 
opintojen etenemisestä. 

Jos työnhakija on ollut poissa ilman hyväk-
syttävää syytä koulutus- tai opintosuunnitel-
man mukaisesta koulutuksesta siten, ettei hän 
ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutu-
maan suunnitelman mukaisista opinnoista, 
tai jos hän on muuten olennaisesti laiminlyö-
nyt opintojaan, oikeus työttömyysetuuteen 
lakkaa poissaolon tai laiminlyönnin alkami-
sen ajankohdasta. 

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitetusta työttömyysetuutta kos-
kevan oikeuden lakkaamisesta. Ennen pää-
töksen tekemistä työnhakijalle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi. 
 

 
 
 
Työ- ja elinkeinotoimisto päättää 2 mo-

mentissa tarkoitetusta työttömyysetuutta kos-
kevan oikeuden lakkaamisesta. Ennen pää-
töksen tekemistä työnhakijalle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi. 
 

8 § 

Työnhakijan tietojenantovelvollisuus 

Työnhakijan on esitettävä työ- ja elin-
keinotoimistolle koulutuspalvelujen tuotta-
jan todistus opiskelijaksi hyväksymisestä ja 
opintojen aikaisista lomajaksoista. Lisäksi 
työnhakijan on esitettävä työ- ja elinkeinotoi-
mistolle tarpeellinen selvitys opintojensa ete-
nemisestä.  

Työnhakijan on ilmoitettava työ- ja elin-
keinotoimistolle opintojensa 5 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetusta keskeytymisestä ja opinto-
jensa päättymisestä. 
 

8 § 

Työnhakijan tietojenantovelvollisuus 

Työnhakijan on esitettävä työ- ja elin-
keinotoimistolle koulutuspalvelujen tuotta-
jan todistus opiskelijaksi hyväksymisestä ja 
opintojen aikaisista lomajaksoista. Työnha-
kijan on ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimis-
tolle opintojensa päättymisestä. 

 
Työnhakijan on ilmoitettava työttö-

myysetuuden maksajalle opintojensa etene-
misestä ja 5 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
keskeytymisestä.  

  
 10 § 

Työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain 
soveltaminen 

Tukemisen keskeyttämiseen, josta sääde-
tään 5 §:n 3 momentissa ja opintojen seuran-
taan, josta säädetään 6 §:ssä, sovelletaan työt-
tömyyskassalakia (603/1984) ja työttömyys-
turvalain: 

1) 11 luvun 2 §:ää (velvollisuus tietojen an-
tamiseen); 

2) 11 luvun 6 §:ää (maksamisen väliaikai-
nen keskeyttäminen tai vähentäminen); 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3) 13 luvun 1, 3—8 ja 10 §:ää (tietojen saa-
mista ja luovuttamista koskevat säännökset); 

4) 14 luvun 4 §:ää (toimeenpano-ohjeet). 
14 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Oikaisuvaatimus ja valitus 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, työ- ja 
elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallin-
non asiakaspalvelukeskuksen, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallinto-
keskuksen tämän lain nojalla tekemään pää-
tökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallin-
tolain (434/2003) 7 a luvussa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeu-
den päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. 

Päätökseen ei saa vaatia oikaisua eikä siitä 
saa valittaa, jos: 

1) työvoimakoulutuksen opiskelijavalintaa 
koskeva päätös perustuu 5 luvun 3 §:n 1 mo-
mentissa säädettyihin edellytyksiin; opiskeli-
javalintaa koskevaan päätökseen, joka on pe-
rustunut henkilön soveltuvuuteen, saa kuiten-
kin vaatia oikaisua tai siitä saa valittaa, jos 
kyse on muusta kuin 5 luvun 7 §:ssä tarkoite-
tusta koulutuksesta; 

2) palkkatuki on evätty sillä perusteella, 
että 7 luvun 2 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyt 
edellytykset eivät täyty; palkkatukea koske-
vaan päätökseen ei saa vaatia oikaisua eikä 
siitä saa valittaa myöskään siltä osin kuin 
päätös koskee palkkatuen määrää tai kestoa; 

3) päätöksellä on evätty korvaus matka- ja 
yöpymiskustannuksista sillä perusteella, että 
10 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetty edelly-
tys ei täyty;  

4) päätös koskee yritystoiminnan kehittä-
mispalvelujen tarjoamatta jättämistä; tai 

14 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Oikaisuvaatimus ja valitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
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5) päätös koskee tuen, etuuden tai korvauk-
sen epäämistä määrärahasyistä. 

Työ- ja elinkeinotoimiston ratkaisuun olla 
tarjoamatta asiakkaalle asiantuntija-arvioin-
teja, ammatinvalinta- ja uraohjausta, valmen-
nusta tai kokeilua taikka olla tukematta työn-
hakijan omaehtoista opiskelua tai hyväksy-
mättä ilmoitusta tuetun opiskelun keskeyttä-
misestä ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa 
valittaa. 

Työ- ja elinkeinotoimiston 6 luvun 7 §:n 
perusteella antamaan työvoimapoliittiseen 
lausuntoon työttömyysetuutta koskevan oi-
keuden lakkaamisesta ei saa vaatia oikaisua 
eikä siitä saa valittaa. Muutoksenhausta Kan-
saneläkelaitoksen tai työttömyyskassan työ-
voimapoliittisen lausunnon perusteella anta-
maan päätökseen säädetään työttömyysturva-
laissa. 

 
Työ- ja elinkeinotoimiston ratkaisuun olla 

tarjoamatta asiakkaalle asiantuntija-arvioin-
teja, ammatinvalinta- ja uraohjausta, valmen-
nusta tai kokeilua taikka olla tukematta työn-
hakijan omaehtoista opiskelua ei saa vaatia 
oikaisua eikä siitä saa valittaa. Kansaneläke-
laitoksen tai työttömyyskassan ratkaisuun, 
joka koskee työnhakijan omaehtoisen opis-
kelun tukemisen keskeyttämistä 5 §:n 2 mo-
mentin nojalla, ei saa vaatia oikaisua eikä 
siitä saa valittaa. 

Työ- ja elinkeinotoimiston 6 luvun 6 §:n ja 
7 §:n perusteella antamaan työvoimapoliitti-
seen lausuntoon työttömyysetuutta koskevan 
oikeuden lakkaamisesta ei saa vaatia oikaisua 
eikä siitä saa valittaa. Muutoksenhausta Kan-
saneläkelaitoksen tai työttömyyskassan työ-
voimapoliittisen lausunnon perusteella anta-
maan päätökseen säädetään työttömyysturva-
laissa. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä 
kuuta 20  . 

Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa rat-
kaisee 6 luvun 5 §:n 3 momentissa ja 6 §:n 1 
ja 2 momentissa tarkoitetut opiskelun tukemi-
sen edellytykset, jos on kysymys työttö-
myysetuudella tuetusta työnhakijan omaeh-
toisesta opiskelusta, jonka tukemisesta on 
sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä 
korvaavassa suunnitelmassa 1 päivänä huh-
tikuuta 2021 tai sen jälkeen. 

——— 
 

 
 

4. 

Laki 

kotoutumisen edistämisestä annetun lain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 

 

Poistettu: ¶
Sivunvaihto
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25 §  

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain soveltaminen omaehtoiseen opis-

keluun 

Omaehtoisesta opiskelusta sopimiseen, tu-
kiaikaan, maahanmuuttajan velvollisuuksiin, 
opintojen seurantaan ja keskeytymiseen sekä 
maahanmuuttajan ja koulutuspalvelujen tuot-
tajan tietojenantovelvollisuuteen sovelletaan, 
mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 6 luvun 4—9 §:ssä säädetään. 
 

25 §  

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain soveltaminen omaehtoiseen opis-

keluun 

Omaehtoisesta opiskelusta sopimiseen, tu-
kiaikaan, opiskelun keskeyttämiseen, opinto-
jen seurantaan, opintojen laiminlyöntiin sekä 
maahanmuuttajan ja koulutuspalvelujen tuot-
tajan tietojenantovelvollisuuteen sovelletaan, 
mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 6 luvun 4—10 §:ssä ja 14 luvun 
1 §:ssä säädetään. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä 
kuuta 20  . 
 Omaehtoiseen opiskeluun, jonka tukemi-
sesta työttömyysetuudella on sovittu kotou-
tumissuunnitelmassa ennen tämän lain voi-
maantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

——— 
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5. 

Laki 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön so-
veltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
6 §  

Toimivaltaiseksi nimetyt laitokset eräissä 
työnhakuun liittyvissä tilanteissa 

Perusasetuksen 1 artiklan q alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettuja toimivaltaisen vi-
ranomaisen nimeämiä toimivaltaisia laitoksia 
ovat työ- ja elinkeinotoimistot sovellettaessa 
täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 4 koh-
dan ja perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan säännöksiä. 

 
 
 
Perusasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuk-

sessa tarkoitettuja työvoimaviranomaisia 
Suomessa ovat työ- ja elinkeinotoimistot ja 
työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukes-
kus. 
 

6 §  

Toimivaltaiseksi nimetyt laitokset eräissä 
työnhakuun liittyvissä tilanteissa 

Perusasetuksen 1 artiklan q alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettuja toimivaltaisen vi-
ranomaisen nimeämiä toimivaltaisia laitoksia 
ovat: 

1) työ- ja elinkeinotoimistot sovelletta-
essa täytäntöönpanoasetuksen 55 ar-
tiklan 4 kohdan säännöksiä; 

2) Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassat 
perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan säännöksiä. 

Perusasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuk-
sessa tarkoitettuja työvoimaviranomaisia 
Suomessa ovat työ- ja elinkeinotoimistot ja 
työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukes-
kus. 
 

  
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä 
kuuta 20  . 

——— 
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6. 

Laki 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
15 §  

Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toi-
mivallan määräytyminen 

Työ- ja elinkeinotoimisto huolehtii sille 
säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimi-
alueellaan. Työ- ja elinkeinotoimisto voi 
hoitaa tehtäviä myös useamman kuin yh-
den toimiston toimialueella, jos järjeste-
lyllä voidaan tehostaa toimistojen toimin-
taa ja resurssien käyttöä, parantaa palve-
lujen saatavuutta tai turvata tehtävissä 
tarvittavan erityisasiantuntemuksen saa-
tavuus taikka järjestely on tarkoituksen-
mukainen muun vastaavan syyn vuoksi. 
Työ- ja elinkeinotoimistojen välisestä 
tehtäväjaosta ja sitä koskevasta alueelli-
sen toimivallan järjestämisestä määrätään 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuk-
sen päätöksellä, jos kyseessä on keskuk-
sen toimialueen sisäinen järjestely. 
Muussa tapauksessa asiasta määrätään 
työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä. 

15 §  

Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toi-
mivallan määräytyminen 

Työ- ja elinkeinotoimisto huolehtii sille 
säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimialu-
eellaan. Työ- ja elinkeinotoimisto voi hoitaa 
tehtäviä myös useamman kuin yhden toimis-
ton toimialueella, jos järjestelyllä voidaan te-
hostaa toimistojen toimintaa ja resurssien 
käyttöä, parantaa palvelujen saatavuutta tai 
turvata tehtävissä tarvittavan erityisasiantun-
temuksen saatavuus taikka järjestely on tar-
koituksenmukainen muun vastaavan syyn 
vuoksi. 

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyystur-
valaissa (1290/2002), julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 6 
luvussa ja kotoutumisen edistämisestä anne-
tun lain (1386/2010) 25 §:ssä säädettyjen teh-
tävien hoitamista koskevasta toimialueesta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Muita kuin 2 momentissa tarkoitettuja teh-
täviä koskevasta työ- ja elinkeinotoimistojen 
välisestä tehtäväjaosta ja sitä koskevasta alu-
eellisen toimivallan järjestämisestä määrä-
tään elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuk-
sen päätöksellä, jos kyseessä on keskuksen 
toimialueen sisäinen järjestely, ja muussa ta-
pauksessa työ- ja elinkeinoministeriön pää-
töksellä. 

 Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20  
. 
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