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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työllisyyslain 20 ja 29 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivä
nä tammikuuta 1988 voimaantulevan työllisyys
lain voimaantulosäännöstä siten, että laissa kun
nalle ja valtiolle säädettyjä velvollisuuksia pitkä
aikaistyöttömien työllistämiseen ja alueellisten 
työttömyyserojen tasoittamiseen alettaisiin toi
meenpanna alueellisesti porrastaen. Vuoden yh
denjaksoisesti työttömänä olleita alettaisiin työl
listää voimassa olevan lain mukaisesti 1 päivänä 
tammikuuta 1988 Lapin läänin, Kainuun, Ou
lun, Pohjois-Karjalan läänin, Satakunnan ja Ky
men läänin työvoimapiirien alueilla sekäJämsän
kosken, Kinnulan ja Viitasaaren kunnissa. Näillä 
alueilla tulisi samasta ajankohdasta lukien voi
maan myös lain säännös alueellisesti tasapainoi
sesta työllisyydestä. Vuoden 1989 alusta edellä 
mainittua aluetta laajennettaisiin käsittämään 
myös muut Keski-Suomen läänin työvoimapiirin 
kunnat sekä Kuopion läänin, Hämeen ja Mikke
lin läänin työvoimapiirin alueet. Vuoden 1990 

alusta Vaasan läänin, Turun ja Uudenmaan lää
nin työvoimapiirit tulisivat toimeenpanon piiriin 
näiltä osin. Viimeisten kahden vuoden aikana 12 
kuukautta työttömänä olleita työllistettäisiin 
muissa kuin Vaasan läänin, Turun ja Uuden
maan läänin työvoimapiireissä sen jälkeen kun 
henkilö on ollut yhteensä sanotut 12 kuukautta 
työttömänä 1 päivän tammikuuta 1988 jälkeen. 
Vaasan läänin, Turun ja Uudenmaan läänin 
työvoimapiireissä heitä alettaisiin työllistää sen 
jälkeen kun henkilö on ollut työttömänä yhteen
sä 12 kuukautta 1 päivän tammikuuta 1989 
jälkeen. 

Kunnan työllistämiksi katsottaisiin myös ne 
henkilöt, joille kunta on lain 17-19 §:n velvoit
tamana järjestänyt työntekomahdollisuuden kun
tainliiton töissä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1988 alusta. 

PERUSTELUT 

Työllisyyslain (275/87) 17-19 § velvoittavat 
kuntaa ja valtiota järjestämään työntekomahdol
lisuuksia nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja alu
eellisten näkökohtien perusteella tarvittaessa 
muillekin ryhmille. 

Työllisyyslakia koskevan hallituksen esityksen 
(hall. es. n:o 94 1986 vp.) perusteluissa arvioitiin 
vuonna 1987 olevan keskimäärin 165 000 työtön
tä. Nuoria työttömiä arvioitiin olevan 3 500. 
Vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä olleita sekä 
kahden vuoden aikana yhteensä 12 kuukautta 
työttömänä olleita arvioitiin olevan keskimäärin 
15 000 henkilöä. Työttömyyserojen tasoittumisen 
katsottiin edellyttävän 6 500 henkilön lisätyöllis-
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tämistä. Arvioinnin lähtökohtana oli, että työlli
syysmäärärahoin oli jo työllistettu keskimäärin 
noin 3 7 000 henkilöä. Näistä noin 18 000 kuului 
työllisyyslain 17-19 §:ien mukaisiin ryhmiin. 
Vuoden 1987 työttömyystilanteessa arvioitiin siis 
lain velvoitteiden piiriin kuuluvan yhteensä 
25 000 henkilöä jo työllistettyjen lisäksi. 

Arviot näyttävät nyt käytettävissä olevien tieto
jen perusteella olevan selvästi alhaisempia kuin 
vuonna 1988 ilmeisesti tulisi tilanne olemaan. 
Työvoimapiirien toimistot ovat kuluvan vuoden 
elokuun alussa laatineet arvion niistä henkilö
määristä, jotka työllisyyslain nojalla vuonna 1988 
voisivat tulla kuntien ja valtion velvoitetyöllistet-
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tävien pnrun. Nuoria arvioidaan olevan noin 
4 600, vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä ole
via 17 000, toistuvaistyöttömiä 29 400 ja alueel
listen näkökohtien perusteella työllistettäviä 
3 800-6 700 henkilöä eli yhteensä 54 800-
57 700. Eri kokeilujen kokemusten perusteella 
on arvioitu, että työstä kieltäytyneet ja työn 
keskeyttäneet vähentäisivät nuorten ja pitkäai
kaistyöttömien osalta velvoitetyöllistettävien 
määrää 32 prosentilla. Näistä ryhmistä jäisi vel
voitetyöllistettävien piiriin siten 3 5 000 henkilöä. 
Toisaalta kieltäytymiset ja työn keskeyttämiset 
kasvattavat eräillä työssäkäyntialueilla alueellisten 
näkökohtien perusteella syntyvää työllistämisvel
voitetta. Täksi vaikutukseksi arvioidaan 8 000-
12 000. V elvoitetyöllistettävien määräksi tulisi 
siten 44 000-48 000 henkilöä. 

Työmarkkinoiden ja työvoimahallinnon toi
mintakyvyn turvaamiseksi lain voimaantuloa olisi 
porrastettava. Tätä edellyttävät myös kansan
talouden kehitysnäkymät. Porrastus olisi syytä 
tehdä työvoimapiireittäin siten, että toimeenpa
no aloitettaisiin heikoimman työllisyyden työvoi
mapiireistä, jolloin alueellisia työttömyyseroja ta
saava vaikutus olisi tehokkain. Näillä työvoima
piireillä on myös eniten kokemusta tukityöllistä
misestä. Tällöin tarvittava yhteistyö kuntien ja 
valtion virastojen ja laitosten kanssa olisi helpoi
ten käynnistettävissä. 

Lain 29 §:ää ehdotetaan muutettavaksi edelli
sen perusteella siten, että vuoden yhdenjaksoises
ti työttömänä olleiden lain 18 §:n 3 momentin 
mukainen velvoitetyöllistäminen aloitettaisiin 1 
päivänä tammikuuta 1988 Lapin läänin, Oulun, 
Kainuun, Pohjois-Karjalan läänin, Satakunnan ja 
Kymen läänin työvoimapiirien alueella sekäJäm
sänkosken, Kinnulan ja Viitasaaren kunnassa. 
Samoin näillä alueilla aloitettaisiin lain 19 § :n 
edellyttämät toimenpiteet alueellisesti tasapai
noisen työllisyyden turvaamiseksi. Keski-Suomen 
läänin työvoimapiirin mainitut kolme kuntaa 
ehdotetaan otettaviksi toimeenpanoalueeseen en
simmäisessä vaiheessa, koska nämä kunnat ovat 
aloittaneet lain toimeenpanon kokeilun yhteis
työssä työvoimaviranomaisten kanssa jo vuoden 
1986 marraskuusta lukien. Toimeenpano laajeni
si 1 päivänä tammikuuta 1989 Keski-Suomen 
läänin muihin kuin edellä mainittuihin kuntiin 
sekä Kuopion läänin, Hämeen ja Mikkelin läänin 
työvoimapiireihin ja 1 päivänä tammikuuta 1990 
Vaasan läänin, Turun ja Uudenmaan läänin 
työvoimapiirien alueelle. Lain 18 §:n 2 momen
tissa tarkoitettuja kahden vuoden aikana yhteen
sä vuoden työttömänä olleita alettaisiin työllistää 

18 §:n 3 momentin mukaisesti sitten kun henki
lö on ollut yhteensä 12 kuukautta työttömänä 1 
päivän tammikuuta 1988 jälkeen, paitsi Vaasan 
läänin, Turun ja Uudenmaan läänin työvoimapii
reissä, joissa työllistäminen aloitettaisiin, kun 
henkilö on ollut työttömänä 12 kuukautta 1 
päivän tammikuuta 1989 jälkeen. 

Ehdotettu porrastus ei siis vaikuttaisi lain 
17 §: n nojalla kunnissa työllistettävien nuorten 
määrään. Pitkäaikaistyöttömille olisi muutetun 
velvoitteen mukaan järjestettävä vuonna 1988 
yhteensä 4 200 työtilaisuutta. Lain 19 §:n nojalla 
olisi työllistettävä 11 200 henkilöä eli yhteensä 
20 000 henkilöä vuonna 1988. Velvoitteiden li
säksi vuonna 1988 voidaan tulo- ja menoarvioesi
tyksen mukaisilla työllisyysmäärärahoilla työllis
tää 17 440 henkilöä. 

Vaikka kunnilla onkin velvollisuus järjestää 
pitkäaikaistyöttömille työntekomahdollisuuksia 
vain osassa maata, olisi kunnat saatava vapaaeh
toisesti työllistämään heitä. Jos lakiin ei tehtäisi 
29 §:n 2 momentin mukaista lisäystä, vapaaeh
toisesti työllistävä kunta saisi pitkäaikaistyöttö
mistä vain normaalin valtionosuuden. Se olisi 
pienempi valtionapu kuin kuluvana vuonna pit
käaikaistyöttömistä maksetaan eli normaali val
tionosuus 50 prosentilla korotettuna. Jotta kun
nat olisivat halukkaita vapaaehtoiseen pitkäai
kaistyöttömien työllistämiseen, ehdotetaan niille 
maksettavaksi saman suuruinen valtionosuus 
kuin työllistämisvelvoitteen perusteella makset
taisiin. Samalla olisi säädettävä, että näin työllis
tetyt oikeuttavat myös mahdolliseen lain 21 § :n 
4 ja 5 momentin mukaiseen lisätukeen. 

Kunnat työllistävät kunnallisesta työllistämis
tuesta annetun asetuksen ( 1092181) nojalla vuo
den 1987 päättyessä noin 21 500 henkilöä. Näis
tä on lain 17 §:n tarkoittamia nuoria ja 18 §:n 2 
momentin tarkoittamia yhdenjaksoisesti työttö
mänä olleita noin puolet. Kunnat eivät ole 
halukkaita jatkamaan heidän työllistämistään 
vuoden 1988 puolella, ellei heistä voida maksaa 
lain 21 §:n mukaista valtionosuutta. Työllistettä
vien tarkoituksenoman vaihtumisen välttämiseksi 
esitetään, että työllistämisen jatkuessa lain voi
maantulon jälkeen heitä pidetään lain 17 §:n ja 
18 §:n 2 momentin nojalla työllistettyinä niin 
kauan kuin yhdenjaksoineo työllistäminen on 
kestänyt kuusi kuukautta. Näin työllistetyistä 
maksettaisiin lain 21 §: n mukainen valtionosuus 
mahdollisine lisätukineen sekä heidät otettaisiin 
huomioon kunnan työllistämisvelvollisuuden ra
joitusta laskettaessa. Säännös merkitsisi arviolta 
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keskimäärin 2 500 henkilön työllistämisen jatka
mista viideksi kuukaudeksi. 

Työllisyyslain 20 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 2 momentti. Sen mukaan kunta voisi laskea 
lain 17-19 §:n nojalla työllistämikseen myös ne 
henkilöt, joille se on järjestänyt työntekomahdol
lisuuden kuntainliiton palveluksessa. Näitä hen
kilöitä ei kuitenkaan oteta huomioon laskettaessa 
lain 21 §:n 4 ja 5 momenttien mukaista lisätu-

kea. Kuntainliiton psenet joutuvat keskenään 
sopimaan, kuinka paljon kukin jäsen voi työllis
tää velvoitetyöllistettäviä kuntainliiton töissä. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työllisyyslain 20 ja 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 29 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 20 §:ään uusi 2 momentti ja 29 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti 

siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

20 § 

Jos kunta on järjestänyt 17-19 §:ssä tarkoite
tun työntekomahdollisuuden kuntainliiton töis
sä, katsotaan työllistetyt kunnan työllistämiksi 1 
momentissa tarkoitettua kunnan työllistämisvel
vollisuuden rajoitusta laskettaessa. 

6 luku 

Voimaantulo 

29 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. Lain 18 §:n 3 momentissa säädetty 
velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus yh
denjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleelle 
henkilölle sekä lain 19 § tulevat voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1988 Lapin läänin, Oulun, 
Kainuun, Pohjois-Karjalan läänin, Satakunnan ja 
Kymen läänin työvoimapiireissä sekä Jämsänkos
ken, Kinnulan ja Viitasaaren kunnassa, 1 päivänä 
tammikuuta 1989 Keski-Suomen läänin työvoi
mapiirin muissa kuin Jämsänkosken, Kinnulan ja 
Viitasaaren kunnissa, Kuopion läänin, Hämeen 
ja Mikkelin läänin työvoimapiireissä sekä 1 päivä
nä tammikuuta 1990 Vaasan läänin, Turun ja 
Uudenmaan läänin työvoimapiireissä. Lain 18 § 

2 momentissa tarkoitetulle viimeisten kahden 
vuoden aikana 12 kuukautta työttömänä olleelle 
henkilölle työntekomahdollisuus on järjestettävä 
18 §:n 3 momentin mukaisesti muissa työvoima
piireissä kuin Vaasan läänin, Turun ja Uuden
maan läänin työvoimapiireissä sen jälkeen kun 
henkilö on ollut työttömänä 1 päivän tammikuu
ta 1988 jälkeen yhteensä 12 kuukautta. Vaasan 
läänin, Turun ja Uudenmaan läänin työvoimapii
reissä työntekomahdollisuus on järjestettävä sen 
jälkeen kun henkilö on ollut työttömänä yhteen
sä 12 kuukautta 1 päivän tammikuuta 1989 
jälkeen. 

Kunnan järjestäessä työntekomahdollisuuden 
18 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 12 kuukautta 
yhdenjaksoisesti työttömänä olleelle pitkäaikais
työttömälle sille voidaan maksaa 21 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu korotettu valtionosuus, vaik
ka kunnalla ei olekaan velvollisuutta työnteko
mahdollisuuden järjestämiseen. Näin työllistetty 
henkilö luetaan lain 21 §:n 4 ja 5 momentin 
nojalla maksettavaan lisätukeen oikeuttaviin työl
listettyihin. 

Alle 20-vuotias kolme kuukautta työttömänä 
ollut nuori ja yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työt
tömänä ollut henkilö, jolle kunta on järjestänyt 
työntekomahdollisuuden ennen lain voimaantu
loa kunnallisesta työllistämistuesta annetun ase
tuksen ( 1092/81) nojalla, katsotaan 1 päivän 
tammikuuta 1988 jälkeen lain 17 §:n ja 18 §:n 2 
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momentin nojalla työllistetyksi niin kauan kuin 
hän on ollut kunnan työllistämänä yhdenjaksoi
sesti kuusi kuukautta. 

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työvoimaministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
työllisyyslain 20 ja 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 29 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 20 §:ään uusi 2 momentti ja 29 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti 

siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

20 § 

29 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1988. 

jos kunta on järjestänyt 17-19 §:ssä tarkoite
tun työntekomahdollisuuden kuntainliiton töis
sä, katsotaan työllistetyt kunnan työllistämiksi 1 
momentissa tarkoitettua kunnan työllistämisvel
vollisuuden rajoitusta laskettaessa. 

29 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1988. Lain 18 §:n 3 momentissa säädetty 
velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus yh
denjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleelle 
henktlölle sekä lain 19 § tulevat voimaan 1 
päz"vänä tammikuuta 1988 Lapin läänin, Oulun, 
Kainuun, Pohjois-Karjalan läänin, Satakunnan ja 
Kymen läänin työvoimapzi"reissä sekä }ämsänkos
ken, Kinnulan ja Viitasaaren kunnassa, 1 päivänä 
tammikuuta 1989 Keski-Suomen läänin työvoi
mapiirin muissa kuin Jämsänkosken, Kinnulan ja 
Viz"tasaaren kunnissa, Kuopion läänin, Hämeen 
ja Mikkelin läänin työvoimapiireissä sekä 1 päivä
nä tammikuuta 1990 Vaasan läänin, Turun ja 
Uudenmaan läänin työvoimapiireissä. Lain 18 § 
2 momentissa tarkoitetulle viimeisten kahden 
vuoden aikana 12 kuukautta työttömänä olleelle 
henkilölle työntekomahdollisuus on järjestettävä 
18 §:n 3 momentin mukaisesti muissa työvoima
piireissä kuin Vaasan läänin, Turun ja Uuden
maan läänin työvoimapiireissä sen jälkeen kun 
henktlö on ollut työttömänä 1 päivän tammikuu
ta 1988 jälkeen yhteensä 12 kuukautta. Vaasan 
läänin, Turun ja Uudenmaan läänin työvoimapti"
reissä työntekomahdollisuus on järjestettävä sen 
jälkeen kun henkilö on ollut työttömänä yhteen
sä 12 kuukautta 1 päivän tammikuuta 1989 
jälkeen. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Kunnan järjestäessä työntekomahdollisuuden 
18 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 12 kuukautta 
yhdenjaksoisesti työttömänä olleelle pitkäaikais
työttömälle sille voidaan maksaa 21 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu korotettu valtionosuus, vatk
ka kunnalla ei olekaan velvollisuutta työnteko
mahdollisuuden järjestämiseen. Näin työllistetty 
henktlö luetaan lain 21 §:n 4 ja 5 momentin 
nojalla maksettavaan lisätukeen oikeuttaviin työl
listettyihin. 

Alle 20-vuotias kolme kuukautta työttömänä 
ollut nuori ja yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työt
tömänä ollut henktlö, jolle kunta on järjestänyt 
työntekomahdollisuuden ennen lain voimaantu
loa kunnallisesta työllistämistuesta annetun ase
tuksen (1092181) nojalla, katsotaan 1 päivän 
tammikuuta 1988 jälkeen lain 17 §:n ja 18 §:n 
2 momentin nojalla työllistetyksi niin kauan kuin 
hän on ollut kunnan työllistämänä yhdenjaksoi
sesti kuusi kuukautta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 


