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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi  julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttami-
sesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jul-

kisesta työvoimapalvelusta annettua lakia. 
Nuorten työllistymisen tukemiseksi ehdote-
taan, että työmarkkinatukeen oikeutetun nuo-
ren työllistämiseksi myönnettyä palkkatukea 
voidaan rahoittaa työmarkkinatukimäärära-
hoista kolme kuukautta nykyistä aiemmin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousar-
vioesitykseen ja on  tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2008. 

————— 
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1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset   

Työvoimapolitiikan uudistamisessa keskei-
senä tavoitteena on ollut siirtää tukijärjestel-
mien painopistettä passiivisesta toimeentulon 
turvaamisesta aktiivitoimenpiteiden lisäämi-
seen. Vuodesta 1998 alkaen on lisätty mah-
dollisuuksia rahoittaa henkilön omalla sosi-
aaliturvalla aktiivitoimenpiteitä tilanteissa, 
joissa henkilön välitön työllistyminen avoi-
mille työmarkkinoille on epätodennäköistä.  

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
7 luvun 12 a §:n 2 momentin mukaan työllis-
tämistuen perustuki rahoitetaan työmarkkina-
tuesta eräin edellytyksin. Perustuki on työt-
tömyysturvan peruspäivärahan suuruinen. 
Perustuki rahoitetaan työmarkkinatukimäärä-
rahoista, jos palkkatuella palkattu on vaikeas-
ti työllistyvä tai työmarkkinatukeen oikeutet-
tu, joka on saanut työmarkkinatukea työttö-
myyden perusteella vähintään 130 päivältä ja 
joka ei työttömyyden alettua ole ollut työssä 
tai jonka työssäolo avoimilla työmarkkinoilla 
on ollut vähäistä ja satunnaista ja jota ei työt-
tömyyden alettua ennen palkkatuen käyttöä 
ole työllistetty palkkatuella. Perustuki rahoi-
tetaan työmarkkinatukimäärärahoista myös 
silloin, kun työmarkkinatukeen oikeutetulle 
henkilölle myönnetään starttiraha. 

Vuodesta 2005 alkaen työhallinnossa on 
toteutettu nuorten yhteiskuntatakuuta. Sen 
tavoitteena on, että työvoimatoimisto voisi 
tarjota työttömille nuorille viimeistään kol-
men kuukauden työttömyyden jälkeen työl-
listymismahdollisuuden, joka voi olla myös 
koulutus-, työharjoittelu- tai työpajapaikka. 
Ammatillisen koulutuksen saaneet nuoret py-
ritään saamaan pikaisesti työmarkkinoille, 
kun taas ammatillista koulutusta vailla olevat 
nuoret pyritään ohjaamaan koulutuspaikkaan 
tai koulutukseen pääsyä tukeviin toimenpitei-
siin. Nuorten yhteiskuntatakuusta ei ole 
säännöksiä, vaan sitä toteutetaan tarvittaessa 
yhteistyönä nuoriso-, sosiaali- ja terveystoi-
men kanssa. 

Nuorten työllistymisen tukeminen on työ-
voimapolitiikan keskeinen tavoite. Pääminis-
teri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa 
tarkoitettua matalapalkkatuen laajennusta ei 
toteuteta ikääntyneiden matalapalkkatukea 
vastaavalla mallilla. Tavoitteena on valtion 

vuoden 2008 talousarvioesitykseen otetuilla 
lisämäärärahoilla lisätä kohdennettuja toi-
menpiteitä, joilla autettaisiin vaikeimmassa 
asemassa olevia nuoria. Osana tätä toimenpi-
dekokonaisuutta ehdotetaan talousarvioesi-
tyksen momentin 33.20.52 (Työmarkkinatu-
ki) perustelujen mukaisesti, että työmarkki-
natukea voitaisiin käyttää perustuen rahoi-
tukseen jo silloin, kun nuori on saanut työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella yh-
denjaksoisesti vähintään 65 päivältä eli kol-
melta kuukaudelta.  
 
2  Esityksen vaikutukset  

Palkkatuki rahoitetaan pääosin valtion ta-
lousarvion momentilta 32.80.51 (Työllistä-
mis-, koulutus- ja erityistoimet). Palkkatuen 
perustuki rahoitetaan edellä kuvatuin edelly-
tyksin kuitenkin momentilta 33.20.52 (Työ-
markkinatuki). Vuonna 2006 palkkatuella 
palkattiin yhteensä 5 500 nuorta, joiden työl-
listämiseksi myönnetystä perustuesta rahoi-
tettiin työmarkkinatukimäärärahasta noin 26 
prosenttia. 

Työmarkkinatukeen oikeutettuja alle 25-
vuotiaita työttömiä oli kuluvan vuoden tou-
kokuussa noin 10 000, joista 3 000 oli ollut 
vähintään kolme kuukautta työttömänä. 
Työmarkkinatukeen oikeutetuista työttömistä 
nuorista 6 000 oli suorittanut ammatillisen 
koulutuksen.  

Ehdotettu muutos ei lisäisi valtion menoja, 
mutta se aikaistaisi mahdollisuutta työllistää 
nuoria ja siirtäisi tukijärjestelmän painopis-
tettä edelleen passiivisesta aktiiviseen. Palk-
katuella arvioidaan palkattavan noin 1 000 
nuorta enemmän kuin nykyisin. 
 
 
3  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu työministeriössä.  
Esitys perustuu valtioneuvoston kanslian ja 

valtiovarainministeriön asettamassa työ-
markkinoiden kohtaanto-ongelman lievittä-
miseen tähtäävää työtä koordinoivassa, kol-
mikantaisessa työryhmässä tehtyyn valmiste-
luun. Esityksen vaikutusarviot perustuvat 
nuorten yhteiskuntatakuun seurantatietoon. 
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4  Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2008. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnalle hyväksyttäviksi seuraava lakiehdo-
tus: 

 



 HE 126/2007 vp  
  

 

4 

Lakiehdotus 
 
 

Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain 

(1295/2002) 7 luvun 12 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 1216/2005 seuraavasti:  
 

7 luku 

Työllistymisen edistäminen työllisyysmää-
rärahojen avulla 

12 a §  

Työllistämistuen rahoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistämistuen perustuki rahoitetaan kui-

tenkin työmarkkinatukimäärärahoista noudat-
taen, mitä tässä laissa työllisyysmäärärahojen 
käyttämisestä säädetään, kun  

1) palkkatuella palkattu on vaikeasti työl-
listyvä tai työmarkkinatukeen oikeutettu, jo-
ka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden 
perusteella vähintään 130 päivältä ja joka ei 
työttömyyden alettua ole ollut työssä tai jon-
ka työssäolo avoimilla työmarkkinoilla on ol-

lut vähäistä ja satunnaista ja jota ei työttö-
myyden alettua ennen palkkatuen käyttöä ole 
työllistetty palkkatuella; 

2) palkkatuella palkattu on työmarkkinatu-
keen oikeutettu nuori, joka on saanut työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella yh-
denjaksoisesti vähintään 65 päivältä;  

3) starttiraha on myönnetty työmarkkinatu-
keen oikeutetulle henkilölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20  

. 
Ennen lain voimaantuloa tehtyihin tukipää-

töksiin sovelletaan tukea myönnettäessä 
voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

————— 
 

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007   

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Työministeri Tarja Cronberg 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 

Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain 

(1295/2002) 7 luvun 12 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 1216/2005 seuraavasti:  
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 luku 

Työllistymisen edistäminen työllisyysmää-
rärahojen avulla 

12 a §  

Työllistämistuen rahoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistämistuen perustuki rahoitetaan kui-

tenkin työmarkkinatukimäärärahoista noudat-
taen, mitä tässä laissa työllisyysmäärärahojen 
käyttämisestä säädetään, kun palkkatuella 
palkattu on vaikeasti työllistyvä tai työmark-
kinatukeen oikeutettu, joka on saanut työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella vä-
hintään 130 päivältä ja joka ei työttömyyden 
alettua ole ollut työssä tai jonka työssäolo 
avoimilla työmarkkinoilla on ollut vähäistä ja 
satunnaista ja jota ei työttömyyden alettua 
ennen palkkatuen käyttöä ole työllistetty 
palkkatuella. Työllistämistuen perustuki ra-
hoitetaan työmarkkinatukimäärärahoista 
myös, kun työmarkkinatukeen oikeutetulle 
henkilölle myönnetään starttiraha. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 luku 

Työllistymisen edistäminen työllisyysmää-
rärahojen avulla 

12 a §  

Työllistämistuen rahoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistämistuen perustuki rahoitetaan kui-

tenkin työmarkkinatukimäärärahoista noudat-
taen, mitä tässä laissa työllisyysmäärärahojen 
käyttämisestä säädetään, kun  

1) palkkatuella palkattu on vaikeasti työl-
listyvä tai työmarkkinatukeen oikeutettu, joka 
on saanut työmarkkinatukea työttömyyden 
perusteella vähintään 130 päivältä ja joka ei 
työttömyyden alettua ole ollut työssä tai jon-
ka työssäolo avoimilla työmarkkinoilla on ol-
lut vähäistä ja satunnaista ja jota ei työttö-
myyden alettua ennen palkkatuen käyttöä ole 
työllistetty palkkatuella; 

2) palkkatuella palkattu on työmarkkinatu-
keen oikeutettu nuori, joka on saanut työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella yh-
denjaksoisesti vähintään 65 päivältä;  

3) starttiraha on myönnetty työmarkkinatu-
keen oikeutetulle henkilölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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 Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20  
Ennen lain voimaantuloa tehtyihin tukipää-

töksiin sovelletaan tukea myönnettäessä voi-
massa olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
 

 


