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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palkkaturvalain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palk
katurvalain muutoksenhakusäännöksiä. Vali
tukset työvoimapiirien palkkaturvapäätöksistä 
ehdotetaan siirrettäviksi työministeriöstä työt
tömyysturvalautakuntaan. Työttömyysturva
lautakunnan päätöksestä voisi edelleen valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Lisäksi ehdotetaan muutoksia palkkaturva
viranomaisena toimivien työvoimapiirien toi
mistojen väliseen toimivallanjakoon. Palkka-

turva-asia voitaisiin ratkaista myös muualla 
kuin työnantajan kotipaikan työvoimapiirin 
toimistossa. 

Lisäksi työnantajan takaisinsaantia koske
vaan säännökseen ehdotetaan tehtäväksi ta
kaisinsaantikanteen määräajan laskemista kos
keva tarkistus. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1995 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut 
muutokset 

Työvoimapiirien päätökseen palkkaturva
asiassa haetaan nykyisin muutosta joko yleises
sä tuomioistuimessa ajettavalla kanteella tai 
valituksella työministeriöön ja rajoitetusti edel
leen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Työsuh
teeseen liittyvät työoikeudelliset, saatavien pe
rusteisiin ja määriin liittyvät erimielisyydet rat
kaistaan yleisessä tuomioistuimessa joko työn
antajan konkurssimenettelyn yhteydessä tai 
kanteella, joka on nostettava työnantajaa ja 
valtiota tai pelkästään valtiota vastaan. Jos 
palkkaturvahakemus hylätään palkkaturvalain 
(649/73) muodollisten edellytysten puuttumisen 
tai työvoimapiirin käyttämän harkintavallan 
perusteella, voidaan työvoimapiirin päätökses
tä valittaa työministeriöön siinä järjestyksessä 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa anne
tussa laissa (154/50) säädetään. 

Palkkaturvajärjestelmään kuuluva kahteen 
osaan jaettu muutoksenhakujärjestelmä sinänsä 
on tarkoituksenmukainen ja oikeudellisesti pe-
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rusteltu. On johdonmukaista, että työsuhtee
seen liittyvät työoikeudelliset, saatavien perus
teisiin ja määriin liittyvät erimielisyydet ratkais
taan yleisessä tuomioistuimessa kuten tällaiset 
riidat työnantajan ja työntekijän kesken muu
toinkin. Hallinto-oikeudellisen lainkäytön 
muutoksenhakutie taas on paikallaan palkka
turvalain soveltamisedellytysten ja -rajoitusten 
ratkaisemiseksi. 

Hallinnon ja lainkäytön rakenteiden selkiyt
täminen kuitenkin edellyttää muutoksenhaku
asioiden siirtämistä pois työministeriöstä. Val
tioneuvoston periaatepäätös toimenpiteistä kes
kushallinnon ja aluehallinnon uudistamiseksi 
(17.6.1993 VM 163/00/93) asettaa myös tavoit
teeksi ministeriöiden tehtävärakenteen selkiyt
tämisen siten, että tapauskohtaiset hallintopää
tökset poistetaan ministeriöiden tehtävistä. 
Työministeriössä palkkaturvavalitukset ovat 
selkeästi tähän ryhmään kuuluvia hallintopää
töksiä. 

Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturva
asioita koskevat valitukset siirrettäisiin käsitel
täviksi työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoite-
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tussa työttömyysturvalautakunnassa. Työttö
myysturvalautakunta ratkaisee nykyisin työttö
myysturvaa koskevien valitusten ohella työlli
syyskoulutuseduista ja erorahasta tehtyjä vali
tuksia. Palkkaturvaa koskevat valitusasiat ovat 
paljolti samantyyppisiä kuin työttömyysturva
lautakunnan nyt ratkaisemat asiat, mikä on 
tärkein peruste ehdotukselle. Työttömyysturva
lautakunnan olemassa oleva organisaatio esit
telijöineen ja valmistelijoineen mahdollistaa 
myös sen, että järjestelystä ei aiheudu merkit
täviä lisäkustannuksia. Kun valitusratkaisut 
tehdään koko maan osalta yhdessä valitusvi
ranomaisessa, voidaan oikeuskäytännöllä yhte
näistää työvoimapiirien ratkaisukäytäntöä. Li
säksi työttömyysturvalautakunnan valintaa 
palkkaturva-asioiden muutoksenhakuelimeksi 
puoltaa lautakunnan jäsenten työelämän ja 
työoikeuden tuntemus. 

Työttömyysturvalautakunnan ongelmana 
ovat nykyisin suuret valitusmäärät. Lautakun
taan tulee vuosittain yli 10 000 valitusta. Palk
katurvavalitusten määrä on vuosittain kuiten
kin vain 200-300, joten mitään ratkaisevaa 
merkitystä työttömyysturvalautakunnan käsit
telyaikoihin sillä ei olisi. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksenhakujär
jestelmää koskevan muutoksen lisäksi palkka
turvaviranomaisten toimivaltajaon tekemistä 
nykyistä joustavammaksi. Palkkaturvalain 
1 §:n 3 momentin mukaan päätöksen palkka
turva-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimisto, 
jonka alueella työnantajalla, jota hakemus kos
kee, on kotipaikka. Säännös on osoittautunut 
käytännössä liian jäykäksi, varsinkin sen jäl
keen, kun konkurssisäännön 1 a §:ssä (1027/93) 

mahdollistettiin konkurssiasian käsittely muus
sakin kuin yrityksen kotipaikan tuomiois
tuimessa. Ehdotuksen mukaan työnantajan ol
lessa konkurssissa päätöksenteko palkkaturva
asiassa kuuluisi konkurssiasian käsittelypaikka
kunnan työvoimapiirille. Erityistilanteita var
ten ehdotetaan myös mahdollisuutta poiketa 
työvoimapiirien toimivaltajaosta työministeriön 
päätöksellä. 

Samalla ehdotetaan vielä ajanmukaistetta
vaksi palkkaturvalain 9 §:n 1 momentti työn
antajan palkkaturva-asiassa nostaman takaisin
saantikanteen määräajan laskemisesta. Oikeu
denkäymiskaaren 5 luvun 1 §:n (1052/91) mu
kaan riita-asia tulee vireille, kun haastehake
mus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Ta
kaisinsaantikanteen nykyisen, haasteen 
tiedoksiannosta riippuvaisen määräajan laske
minen ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 
tätä uutta riita-asioiden oikeudenkäyntimenet
telyn vireilletuloaikaa. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotetuna uudistuksella ei ole valtion me
noja lisääviä vaikutuksia. Toteutuessaan esitys 
merkitsee työttömyysturvalautakunnan valitus
määrän vähäistä lisäystä. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä työministe-
riössä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen 
kanssa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi ja pykälään lisättäväksi uusi 4 mo
mentti. Lainkohdassa on kysymys työvoimapii
rien toimivaltarajojen määrittämisestä. Päätök
sen palkkaturva-asiassa tekee sen työvoimapii
rin toimisto, jonka alueella työnantajalla, jota 
hakemus koskee, on kotipaikka. Säännös on 
käytännössä osoittautunut epätarkoituksenmu
kaiseksi silloin, kun toiminta on muualla kuin 

yrityksen kotipaikkakunnalla tai kun toimintaa 
on ollut useiden työvoimapiirien alueella. Kun 
myöskin konkurssisäännön oikeuspaikkasään
nöksiä on 1 päivänä joulukuuta 1993 muutettu 
siten, että yhtiön tai yhteisön kaupparekisteriin 
merkityn kotipaikan sijasta konkurssia koskeva 
asia on käsiteltävä siinä tuomioistuimessa, jos
sa yhteisön tai säätiön hallintoa pääasiallisesti 
hoidetaan, on paikallaan tehdä toimivaltajako 
joustavammaksi. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisäystä, 
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jonka mukaan työnantajan ollessa konkurssissa 
päätöksen palkkaturva-asiassa tekee se työvoi
mapiirin toimisto, jonka alueen tuomiois
tuimessa työnantajan konkurssiasia konkurssi
säännön 1 a §:n perusteella käsitellään. Palk
kasaatavien viivytyksetön selvittäminen ja 
maksaminen edellyttävät tiivistä yhteistyötä 
konkurssipesän hoitajalta ja palkkaturvaviran
omaiselta. Sen vuoksi on tarkoituksenmukais
ta, että palkkaturva-asia hoidetaan sen alueen 
työvoimapiirin toimesta, missä konkurssime
nettelyäkin käsitellään. 

Pykälän uudessa 4 momentissa ehdotetaan, 
että työministeriö voisi yksittäistapauksessa 
siirtää palkkaturvapäätöksen tekemisen työn
antajan kotipaikan tai työnantajan konkurssi
tuomioistuimen paikkakunnan perusteella toi
mivaltaiselta työvoimapiirin toimistolta toiselle 
työvoimapiirin toimistolle. Tällä tavoin palk
katurva-asioiden hoitoa voitaisiin tehdä jousta
vammaksi ja tehostaa. Toimivallan siirtäminen 
voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi sil
loin, kun samaa työnantajaa koskevia asioita 
on käsitelty jossakin työvoimapiirin toimistossa 
ja työnantajan kotipaikka on muuttunut uusien 
hakemusten tullessa käsiteltäväksi. Myöskin 
työn suorituspaikasta voi aiheutua peruste 
palkkaturva-asian siirtämiseksi toiselle työvoi
mapiirin toimistolle. 

8 §. Pykälässä säädetään menettelystä, jolla 
työntekijä voi hakea muutosta työvoimapiirin 
toimiston kielteiseen palkkaturvapäätökseen. 
Voimassa olevan lain mukaan muutoksenhaun 
keinot riippuvat palkkaturvahakemuksen hyl
käämisen perusteesta. Jos hakemuksen hylkää
minen johtuu siitä, että saatavan määrä ja 
peruste tai saatavalle vaadittu työpalkkasaata
van etuoikeus on tullut riidanalaiseksi, on 
työntekijän palkkaturvalain 7 §:n mukaisesti 
näytettävä saatavansa tai sen etuoikeus toteen 
tuomioistuimessa joko työnantajan konkurssi
menettelyn yhteydessä tai kanteella, joka on 
nostettava työnantajaa ja valtiota tai pelkäs
tään valtiota vastaan. Jos palkkaturvahakemus 
hylätään muulla perusteella työntekijä saa va
littaa työvoimapiirin toimiston päätöksestä 
työministeriöön siinä järjestyksessä kuin muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. Tällaisia perusteita ovat palkkatur
valain muodollisten edellytysten puuttuminen 
ja työvoimapiirin käyttämä harkintavalta. 

Palkkaturvan kahteen osaan jaettu muutok
senhakujärjestelmä on sinänsä tarkoituksenmu
kainen. On perusteltua, että työsuhteeseen liit-

tyvät työoikeudelliset, saatavien perusteisiin ja 
määriin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ylei
sessä tuomioistuimessa kuten tällaiset riidat 
työnantajan ja työntekijän kesken muutoinkin. 
Hallinto-oikeudellisen lainkäytön muutoksen
hakutie taas on paikallaan palkkaturvalain 
soveltamisedellytysten ja -rajoitusten ratkaise
miseksi. 

Työsuhteesta johtuvien saatavien etuoikeu
den poistuminen 1 päivästä tammikuuta 1995 
merkitsee palkkaturvan muutoksenhaun kan
nalta kuitenkin sitä, että kysymystä saatavan 
perustumisesta työsuhteeseen ja siitä johtuvaa 
etuoikeusasemaa ei enää lainkaan ratkaista 
tuomioistuimessa konkurssimenettelyn yhtey
dessä. Palkkaturvalakiin on velkojien maksun
saantijärjestyksestä annetun lain (1578/92) sää
tämisen yhteydessä jo tehty etuoikeuden mene
tyksen vaatimat korjaukset, vaikka siirtymäai
kana ennen tammikuun 1 päivää 1995 alkaneis
sa konkursseissa vielä sovelletaan etuoikeuden 
osalta aikaisempaa menettelyä. Kun etuoikeus 
vuoden 1995 alusta ei enää ole palkkaturvan 
maksamisen edellytyksenä eikä palkkaturvalain 
7 §:n perusteella tuomioistuimen ratkaistavaksi 
osoitettava asia, kysymys saatavien perustumi
sesta työsuhteeseen on palkkaturvalain sovelta
misedellytys, joka tulee ratkaistavaksi hallin
nollisessa muutoksenhakujärjestyksessä. 

Pykälässä ehdotetaan, että työvoimapiirin 
toimiston päätökseen haetaan muutosta työt
tömyysturvalautakunnalta kirjallisella valituk
sella viimeistään 30 päivänä sen jälkeen, kun 
valittaja sai tiedon päätöksestä. Jollei valituk
sen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valit
tajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu 
valittajan ilmoittamalla osoitteella. Ensimmäi
seksi muutoksenhakuasteeksi ehdotetaan sosi
aali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivaa 
työttömyysturvalautakuntaa, joka nykyisin rat
kaisee työttömyysturvaa, työllisyyskoulutusetu
ja ja erorahaa koskevia valitusasioita. Palkka
turvaa koskevat muutoksenhakuasiat ovat pal
jolti samantyyppisiä kuin lautakunnan nyt rat
kaisemat asiat ja vaativat samanlaista työelä
män ja työoikeuden taustatuntemusta. 

Muutoksenhaun määräajan laskeminen eh
dotetaan muutettavaksi vastaamaan muiden 
lautakunnassa käsiteltävien valitusasioiden 
määräaikoja. 

Pykälän 2 momentissa säädetään valituskir
jan toimittamisesta. Valitus ehdotetaan toimi
tettavaksi työvoimapiirin toimistolle, joka rat-
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kaisun tehneenä toimittaisi valituskirjelmän ja 
asiassa kertyneet asiakirjat lausuntoineen työt
tömyysturvalautakunnalle. Menettely vastaa 
työttömyysturvalautakunnan muissa valitus
asioissa noudattamaa käytäntöä. 

8 a §. Uudessa pykälässä ehdotetaan, että 
työttömyysturvalautakunnan päätöksestä palk
katurva-asiassa voitaisiin edelleen valittaa kor
keimpaan hallinto-oikeuteen. Voimassa olevan 
lain mukaan työministeriön valitusasioissa an
tamista ratkaisuista on voinut valittaa kor
keimpaan hallinto-oikeuteen paitsi, jos ne ovat 
perustuneet työvoimapiirin toimiston 2 §:n 4 
momentin, 4 §:n 3 momentin, 6 §:n 3 momentin 
ja 12 §:n nojalla tekemiin harkintavaltaa sisäl
täviin ratkaisuihin. Palkkaturvalain 6 §:n 3 
momentin ratkaisut ovat koskeneet työnanta
jan valituksia maksuvapautusta tai maksulyk
käystä koskevissa asioissa. Näiden osalta vali
tusoikeutta ei pidetä tarkoituksenmukaisena 
huomioon ottaen, ettei työvoimapiirin päätök
sistä muissakaan työnantajille myönnettäviä 
etuja koskevissa ratkaisuissa saa hakea muu
tosta valittamalla. Työntekijän valitusoikeutta 
2 §:r, 4 momentin, 4 §:n 3 momentin ja 12 §:n 
nojalla tehtyihin ratkaisuihin ei ehdoteta enää 
rajoitettavaksi. Muutoksenhaun rajoitus on 
johtunut valtioneuvoston ja korkeimman hal
linto-oikeuden toimivaltajaosta. Kun ensim
mäisenä muutoksenhakuasteena on työministe
riön sijasta hallintotuomioistuimeen rinnastet
tava elin, ei muutoksenhakuoikeutta korkeim
paan hallinto-oikeuteen tarvitse rajoittaa. 

9 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi työnantajan takaisinsaantikanteen 
määräajan laskemisen osalta. Työnantaja, joka 
on velvoitettu maksamaan palkkaturvasuoritus 
takaisin valtiolle, saa hakea takaisinsaantia 
valtiota vastaan siinä tuomioistuimessa, jossa 
hänen on vastattava työpalkkasaatavaa koske
vassa asiassa. Voimassa olevan säännöksen 
mukaan takaisinsaantia koskeva haaste on 
annettava valtiolle tiedoksi 60 päivän kuluessa 
palkkaturvapäätöksen tiedoksisaannista. Oi
keudenkäymiskaaren 5 luvun 1 §:n mukaan 
riita-asia tulee vireilie, kun haastehakemus saa
puu käräjäoikeuden kansliaan. Kun haasteen 
tiedoksiannolla ei riita-asioiden oikeudenkäyn
timenettelyssä enää ole merkitystä asian vireille 
tulon kannalta, ehdotetaan pykälää ajanmu
kaistettavaksi siten, että palkkaturvalain ta
kaisinsaantikanne on pantava vireille 60 päivän 
kuluessa palkkaturvapäätöksen tiedoksisaan
nista. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1995. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
palkkaturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649/73) 1 §:n 3 momentti, 8 §ja 

9 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti ja 8 § 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa 

(1 071/90), ja 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulta 10 päivänä joulukuuta 

1990 annetulla lailla, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

1 § 

Palkkaturvasta huolehtivat työministeriö ja 
työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palkkatur
va-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimisto, 

jonka alueella työnantajalla, jota hakemus kos
kee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei ole 
selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapiirin 
toimisto, jonka alueella hakemuksessa tarkoi
tettu työ on pääasiallisesti tehty. Työnantajan 
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ollessa konkurssissa päätöksen tekee sen työ
voimapiirin toimisto, jonka alueen tuomiois
tuimessa työnantajan konkurssiasia konkurssi
säännön 1 a §:n perusteella käsitellään. 

Työministeriö voi yksittäistapauksessa siirtää 
palkkaturvapäätöksen tekemisen 3 momentissa 
mainituilla perusteilla toimivaltaiselta työvoi
mapiirin toimistolta toiselle työvoimapiirin toi
mistolle. 

8 § 
Työvoimapiirin tOimiston päätökseen, jolla 

hakemus on hylätty muulla kuin 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla perusteella, työntekijä 
saa hakea muutosta työttömyysturvalautakun
nalta kirjallisella valituksella viimeistään 30 
päivänä sen jälkeen, kun valittaja sai tiedon 
päätöksestä. Muutoin työvoimapiirin toimiston 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, 
katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tie
don seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päätös on postitettu valittajan ilmoittamalla 
osoitteella. 

Valitus on toimitettava työvoimapiirin toi-

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994 

mistolle, jonka on viipymättä lähetettävä vali
tuskirjelmä ja asian käsittelyssä kertyneet asia
kirjat lausuntoineen työttömyysturvalautakun
nalle. 

8 a § 
Työttömyysturvalautakunnan päätökseen 

tyytymätön saa hakea muutosta korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta 8 §:n 1 momentissa sääde
tyllä tavalla ja siinä säädetyssä ajassa työttö
myysturvalautakunnan päätöksestä tiedon saa
tuaan. 

9§ 
Työnantaja saa hakea takaisinsaantia siinä 

tuomioistuimessa, jossa hänen on vastattava 
työpalkkasaatavaa koskevassa asiassa. Ta
kaisinsaantia koskeva asia on pantava vireille 
60 päivän kuluessa palkkaturvapäätöksen tie
doksisaannista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AJITISAARI 

Ministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
palkkaturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649173) 1 §:n 3 momentti, 8 §ja 

9 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti ja 8 § 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa 

(1071/90), ja 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä joulukuuta 1990 

annetulla lailla, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Palkkaturvasta huolehtivat työministeriö ja 
työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palkkatur
va-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimisto, 
jonka alueella työnantajalla, jota hakemus kos
kee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei ole 
selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapiirin 
toimisto, jonka alueella hakemuksessa tarkoi
tettu työ on pääasiallisesti tehty. 

8 § 
Työvoimapiirin tmm1ston päätöksestä, jolla 

hakemus on hylätty muulla kuin 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla perusteella, työntekijä 
saa valittaa työministeriöön siinä järjestyksessä 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa (154/50) 
annetussa laissa on säädetty. Muutoin työvoi
mapiirin toimiston päätökseen ei saa hakea 
valittamalla muutosta. 

Työministeriön päätökseen, jolla on ratkaistu 
valitus työvoimapiirin toimiston 2 §:n 4 momen
tin, 4 §:n 3 momentin, 6 §:n 3 momentin tai 
12 §:n nojalla tekemästä päätöksestä, ei saa 
hakea valittamalla muutosta. 

§ 

Ehdotus 

Palkkaturvasta huolehtivat työministeriö ja 
työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palkkatur
va-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimisto, 
jonka alueella työnantajalla, jota hakemus kos
kee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei ole 
selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapiirin 
toimisto, jonka alueella hakemuksessa tarkoi
tettu työ on pääasiallisesti tehty. Työnantajan 
ollessa konkurssissa päätöksen tekee sen työvoi
mapiirin toimisto, jonka alueen tuomioistuimessa 
työnantajan konkurssiasia konkurssisäännön 
1 a §:n perusteella käsitellään. 

Työministeriö voi yksittäistapauksessa siirtää 
palkkaturvapäätöksen tekemisen 3 momentissa 
mainituilla perusteilla toimivaltaiselta työvoima
piirin toimisto/ta toiselle työvoimapiirin toimis
tolle. 

8 § 
Työvoimapiirin t01m1ston päätökseen, jolla 

hakemus on hylätty muulla kuin 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla perusteella, työntekijä 
saa hakea muutosta työttömyysturva/autakun
nalta kiljallisella valituksella viimeistään 30 päi
vänä sen jälkeen, kun valittaja sai tiedon pää
töksestä. Muutoin työvoimapiirin toimiston 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, kat
sotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös 
on postitettu valittajan ilmoittamalla osoitteella. 

Valitus on toimitettava työvoimapiirin toimis
tolle, jonka on viipymättä lähetettävä valituskir
jelmä ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat 
lausuntoineen työttömyysturvalautakunnalle. 
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Voimassa oleva laki 

9 § 
Työnantaja saa hakea takaisinsaantia siinä 

tuomioistuimessa, jossa hänen on vastattava 
työpalkkasaatavaa koskevassa asiassa. Ta
kaisinsaantia koskeva haaste on annettava val
tiolle tiedoksi kuudenkymmenen päivän kulu
essa palkkaturvapäätöksen tiedoksisaannista. 

Ehdotus 

8 a § 
Työttömyysturvalautakunnan päätökseen tyy

tymätön saa hakea muutosta korkeimmalta hal
linto-oikeudelta 8 §:n 1 momentissa säädetyllä 
tavalla ja siinä säädetyssä ajassa työttömyystur
valautakunn an päätöksestä tiedon saatuaan. 

9§ 
Työnantaja saa hakea takaisinsaantia siinä 

tuomioistuimessa, jossa hänen on vastattava 
työpalkkasaatavaa koskevassa asiassa. Ta
kaisinsaantia koskeva asia on pantava vireille 
60 päivän kuluessa palkkaturvapäätöksen tie
doksisaannista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 




