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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyystur-
valain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työt-
tömyysturvalakia, julkisesta työvoimapalve-
lusta annettua lakia, kuntouttavasta työtoi-
minnasta annettua lakia, toimeentulotuesta 
annettua lakia ja merimieseläkelakia. 

Työttömyysturvalaissa säädettyä työttö-
myysturvan seuraamusjärjestelmää selkeytet-
täisiin. Samalla tarkoituksena on seuraamus-
järjestelmän keinoin nykyistä tehokkaammin 
ohjata ja kannustaa työnhakijaa aktiiviseen 
työnhakuun ja työllistymisen edellytysten pa-
rantamiseen. 

Työttömyysturvalaista kumottaisiin sään-
nös, jonka mukaan työnhakijalla ei lähtökoh-
taisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen ul-
komaanmatkan ajalta. 

Työvoimapoliittisen lausunnon antamista 
ja työttömyysturva-asiamiehen tehtävien jär-
jestämistä koskevia työttömyysturvalain 
säännöksiä muutettaisiin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ke-
väällä 2012. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1   Johdanto 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia työttö-
myysturvalaissa (1290/2002) säädettyyn 
työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään. 

Eri aikoina ja erilaisten tavoitteiden toteut-
tamiseksi säädettyjen säännösten takia seu-
raamusjärjestelmä on vaikeasti hallittava ko-
konaisuus. Säännökset eivät kaikilta osin 
enää täytä järjestelmälle nykyään asetettavia 
tavoitteita ja vaatimuksia. Näistä syistä työ- 
ja elinkeinoministeriö on selvittänyt työttö-
myysturvan seuraamusjärjestelmän toimi-
vuutta ja kehittämistarpeita. Esitys perustuu 
seuraamusjärjestelmän osalta työ- ja elinkei-
noministeriössä laadittuun selvitykseen työt-
tömyysturvan menettämisestä työvoimapo-
liittisesti moitittavan menettelyn takia (TEM-
analyyseja 31/2011). 

Seuraamusjärjestelmää koskevien ehdotus-
ten tarkoituksena on nykyistä tehokkaammin 
ohjata ja kannustaa työnhakijaa aktiiviseen 
työnhakuun, työn vastaanottamiseen ja työl-
listymisen edellytysten parantamiseen. Sa-
malla ehdotukset parantavat työnhakijan to-
siasiallisia mahdollisuuksia itsenäiseen elä-
mään ja osallisuuteen yhteiskunnassa. 

Työttömyysturvalaista kumottaisiin sään-
nös, jonka mukaan työnhakijalla ei lähtökoh-
taisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen ul-
komaanmatkan ajalta. 

Esitetyt muutokset vähentäisivät työ- ja 
elinkeinotoimiston työttömyysturvajärjestel-
mään liittyvää hallinnollista työtä ja vapaut-
taisivat resursseja työvoimapalveluihin. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen 
ja työttömyysturva-asiamiehen tehtävien hoi-
taminen 

Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä on 
antaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelai-
tokselle työvoimapoliittinen lausunto työttö-
myysetuuden saamisen työvoimapoliittisista 
edellytyksistä. Lisäksi valtakunnallinen Työ-

linja-puhelinpalvelu antaa työvoimapoliittisia 
lausuntoja Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä 
lähinnä tilanteissa, joissa työnhakija on il-
moittanut Kansaneläkelaitokselle etuuden 
saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin 
liittyvästä olosuhdemuutoksesta. 

Kussakin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksessa on työttömyysturva-asiamies, 
joka valvoo alueen työ- ja elinkeinotoimisto-
jen työvoimapoliittisia lausuntoja koskevan 
lausuntokäytännön lainmukaisuutta ja yh-
denmukaisuutta. Työttömyysturva-asiamies 
on aina elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen määräämä keskuksen virkamies. 
Työttömyysturva-asiamiehen sijaiseksi voi-
daan määrätä myös työ- ja elinkeinotoimis-
ton virkamies. Työttömyysturva-asiamiehellä 
ja hänen sijaisellaan on muun muassa oikeus 
hakea valittamalla muutosta työvoimapoliit-
tisen lausunnon perusteella annettuun työt-
tömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen pää-
tökseen. 
 
Ulkomaanmatkat 

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen, jos hän on estynyt olemasta työmarkki-
noilla ulkomaanmatkan, asevelvollisuuden, 
siviilipalveluksen, vapausrangaistuksen taik-
ka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun 
tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun 
näihin rinnastettavan syyn johdosta. Henki-
lön on kuitenkin katsottava olevan työmark-
kinoilla sellaisen työ- ja elinkeinotoimistolle 
etukäteen ilmoittamansa, satunnaisen ja ly-
hyen ulkomaanmatkan ajan, jona hän on ta-
voitettavissa ja kykenee kohtuullisessa ja ta-
vanomaisessa ajassa ottamaan vastaan työtä 
tai koulutusta. Ulkomaanmatka eroaa muista 
työmarkkinoiden käytettävissä olon esteistä 
siinä, ettei se muodosta tosiasiallista estettä 
työn vastaanottamiselle eikä työvoimapalve-
luihin osallistumiselle. 

Vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan 
lyhyenä ja satunnaisena ulkomaanmatkana 
pidetään enintään kuuden työttömyysetuuden 
maksupäivän pituista matkaa tai useampaa 
yhteensä enintään kuuden maksupäivän pi-
tuista matkaa noin vuoden aikana. Matkan 
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kestoa koskevasta pääsäännöstä ei ole vali-
tusasteissa poikettu, vaikka työnhakija olisi 
esittänyt esimerkiksi erilaisia terveydellisiä 
tai perhesyitä pitemmälle matkalle. Ulko-
mailla tehtävään vapaaehtois- tai talkootyö-
hön liittyviä matkoja työnhakija voi tehdä si-
ten, että niiden yhteenlaskettu kesto on 15 
maksupäivää noin vuoden aikana. Jos matkan 
yksinomainen tarkoitus on työhaastattelu tai 
muu vastaava työllistymiseen liittyvä seikka, 
työnhakijan katsotaan olevan matkan aikana 
työmarkkinoilla eikä matkaa lasketa mukaan 
kuuden maksupäivän enimmäiskestoon tai 
oteta huomioon arvioitaessa matkojen satun-
naisuutta. 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen ulkomaanmatkan ajalta, jos hän ei 
ole ilmoittanut matkastaan etukäteen työ- ja 
elinkeinotoimistoon. Työnhakijan tulee il-
moittaa myös ulkomaanmatkan aikaiset yh-
teystiedot. Pääsääntöisesti on edellytetty pos-
tiosoitetta, mutta työ- ja elinkeinotoimisto 
voi tapauskohtaisesti katsoa myös pelkän 
matkapuhelinnumeron tai sähköpostiosoit-
teen riittäväksi yhteystiedoksi. 

Työttömyysturvalaissa säädetty oikeus teh-
dä työttömyysetuutta menettämättä satunnai-
nen ja lyhyt ulkomaanmatka on eri asia kuin 
EU-lainsäädäntöön perustuva oikeus lähteä 
kolmeksi kuukaudeksi työnhakijaksi toiseen 
EU- tai ETA-maahan suomalaisen työttö-
myyspäivärahan turvin. EU-lainsäädännön 
mukaisen ulkomaanmatkan ajan henkilö on 
toisen EU- tai ETA-maan työvoimaviran-
omaisten käytettävissä. 

Työttömyysturvalain mukaan työttömyys-
etuutta maksetaan työttömälle, joka asuu 
Suomessa. Suomessa asuminen ratkaistaan 
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsää-
dännön soveltamisesta annetun lain 
(1573/1993) perusteella. 
 
Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä 

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena 
on turvata työttömän työnhakijan taloudelli-
set mahdollisuudet hakea työtä ja osallistua 
työllistymistä edistäviin palveluihin. Periaat-
teena on, että itse aiheutetusta työttömyydes-
tä seuraa työttömyysetuuden menettäminen 
määräajaksi tai toistaiseksi. Pitkään työttö-
mänä olleille työmarkkinatukea hakeville 

työnhakijoille asetettavat seuraamukset työ-
voimapoliittisesti moitittavasta menettelystä 
ovat muita työnhakijoita ankarampia. 

Seuraamuksena työnhakijan työvoimapo-
liittisesti moitittavasta menettelystä käytetään 
työnhaun voimassaolon lakkaamista, työttö-
myysetuuden epäämistä toistaiseksi sillä pe-
rusteella, ettei työnhakija ole työmarkkinoi-
den käytettävissä, korvauksettomia määräai-
koja eli ns. karensseja sekä työssäolovelvoit-
teita. 
 
Työmarkkinoiden käytettävissä olo 

Työttömyysetuutta saadakseen työnhakijan 
on oltava työmarkkinoiden käytettävissä. 
Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytettä-
vissä, jos hän itse asettaa rajoituksia, jotka 
estävät tarjotun työn vastaanottamisen työ-
markkinoilla yleisesti sovellettavin ehdoin. 
Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytettä-
vissä myöskään silloin, jos hänen asettaman-
sa rajoitukset estävät osallistumisen hänelle 
tarjottuun työvoimapoliittiseen aikuiskoulu-
tukseen. Vastaavasti työnhakijaa ei pidetä 
työmarkkinoiden käytettävissä olevana, jos 
hän on eronnut työstä tai työvoimapoliittises-
ta aikuiskoulutuksesta asettamiensa rajoitus-
ten takia. 

Jos työ- ja elinkeinotoimisto katsoo, ettei 
työnhakija ole työmarkkinoiden käytettävis-
sä, hakija menettää oikeutensa työttömyys-
etuuteen toistaiseksi. Oikeus työttömyysetuu-
teen palautuu, kun työnhakija osoittaa aiem-
min asettamiensa rajoitusten poistuneen. 

Työmarkkinoiden käytettävissä oloa kos-
kevaa säännöstä sovelletaan tilanteissa, joissa 
työnhakija asettaa rajoituksia, jotka estävät 
yleisesti työn vastaanottamisen tai koulutuk-
seen osallistumisen. Työttömyysetuuden me-
nettäminen säännöksen perusteella on jossain 
määrin sattumanvaraista, koska asiaan vai-
kuttaa muun muassa se, haluaako työnhakija 
lainkaan selvittää menettelyään työ- ja elin-
keinotoimistolle ja mitä työnhakija vastaa 
työ- ja elinkeinotoimiston selvityspyyntöön. 
Esimerkiksi tilanteessa, jossa työnhakija ei 
vastaa työ- ja elinkeinotoimiston tekemään 
työstä eroamista koskevaan selvityspyyn-
töön, hakijan ei voida katsoa asettaneen ra-
joituksia työn vastaanottamiselle ja koulutuk-
seen osallistumiselle. 
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Käytännössä työmarkkinoiden käytettävis-
sä oloa koskevan säännöksen perusteella ase-
tettu seuraamus voi olla korvauksetonta mää-
räaikaa lyhyt- tai pitkäkestoisempi riippuen 
siitä, kuinka nopeasti työnhakija kykenee 
poistamaan asettamansa rajoitukset. Sään-
nöksessä ei säädetä, kuinka pitkään työnhaki-
jan on oltava esimerkiksi työssä, jotta hän 
voisi työssäolollaan osoittaa poistaneensa ai-
emmin asettamansa rajoitukset. 

Työnhakijalla, joka ei ole työmarkkinoiden 
käytettävissä, ei ole oikeutta saada työttömil-
le työnhakijoille tarkoitettuja julkisesta työ-
voimapalvelusta annetussa laissa 
(1295/2002) säädettyjä työ- ja elinkeinotoi-
miston palveluja. 

 
Korvauksettomat määräajat 

Korvauksettomalla määräajalla tarkoitetaan 
työttömyysetuuden menettämistä määräajaksi 
työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn 
takia. Korvaukseton määräaika voi seurata 
kaikista työttömyysturvalaissa säädetyistä 
työvoimapoliittisesti moitittavaksi katsotta-
vista menettelyistä. 

Korvauksetonta määräaikaa ei aseteta, jos 
kyse on alle 25-vuotiaasta ammatillista kou-
lutusta vailla olevasta tai pitkään työttömänä 
olleesta työmarkkinatuen hakijasta tai jos 
työnhakijan työvoimapoliittisesti moititta-
vaksi katsottava menettely on toistuvaa. 
Näissä tilanteissa työnhakijalle asetetaan 
työssäolovelvoite. 

Korvaukseton määräaika on yleensä kestol-
taan kiinteä ja se kuluu esimerkiksi työssä ol-
lessa. Korvauksettomat määräajat ovat työn-
hakijan menettelystä riippuen kestoltaan 30, 
60 tai 90 kalenteripäivää. Toukokuussa 2010 
voimaan tulleen työttömyysturvalain muu-
toksen myötä otettiin käyttöön enimmäiskes-
toltaan liukuva korvaukseton määräaika. Ky-
seinen kestoltaan liukuva korvaukseton mää-
räaika on aina vähintään 15 kalenteripäivää, 
mutta tämän ylittävältä ajalta työnhakija voi 
itse vaikuttaa työttömyysetuuden menetyksen 
kestoon korjaamalla aiemman työvoimapo-
liittisesti moitittavan menettelynsä. 

Korvaukseton määräaika ei estä työttö-
myysetuuden saamista työllistymistä edistä-
vien palveluiden ajalta. 
 

Työssäolovelvoite 

Työssäolovelvoitteella tarkoitetaan työttö-
myysetuuden lakkauttamista toistaiseksi työ-
voimapoliittisesti moitittavan menettelyn ta-
kia. Työssäolovelvoite asetetaan korvaukset-
toman määräajan sijasta alle 25-vuotiaille 
ammatillista koulutusta vailla oleville ja pit-
kään työttömänä olleille työmarkkinatuen 
hakijoille sekä silloin, kun työnhakijan työ-
voimapoliittisesti moitittava menettely on 
toistuvaa. 

Pitkään työttömänä olleella työmarkkinatu-
en hakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on 
saanut työttömyytensä perusteella työmark-
kinatukea vähintään 500 päivältä tai jonka 
oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt 
työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytty-
misen vuoksi ja joka työttömyyspäivärahaoi-
keuden päättymisen jälkeen on saanut työ-
markkinatukea työttömyytensä perusteella 
vähintään 180 päivältä. Tällaisen henkilön 
oikeus saada työmarkkinatukea työttömyys-
ajalta lakkautetaan, jos hän ilman pätevää 
syytä kieltäytyy, eroaa tai omasta syystään 
erotetaan työstä, työvoimapoliittisesta ai-
kuiskoulutuksesta, työkokeilusta, työelämä-
valmennuksesta tai työharjoittelusta. 

Pitkään työttömänä olleella työmarkkinatu-
en hakijalla, jonka oikeus työttömyysaikai-
seen työmarkkinatukeen on lakkautettu, on 
oikeus saada uudelleen työmarkkinatukea 
työttömyysajalta sen jälkeen, kun hän on ol-
lut työssäoloehdon täyttymistä laskettaessa 
huomioon otettavassa työssä tai tietyissä 
työllistymistä edistävissä palveluissa vähin-
tään viisi kuukautta. 

Jos työnhakija toistuvasti ilman pätevää 
syytä kieltäytyy vastaanottamasta työtä tai 
menemästä koulutukseen taikka hänen tätä 
vastaavasta toistuvasta menettelystään muu-
toin voidaan päätellä, ettei hän halua ottaa 
vastaan työtä, osallistua koulutukseen tai 
työllistymistään edistäviin palveluihin taikka 
hakeutua yhteishaussa ammatilliseen koulu-
tukseen, hänellä ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen ennen kuin hän on ollut työssä-
oloehtoon luettavassa työssä, työvoimapoliit-
tisessa aikuiskoulutuksessa tai harjoittanut 
omaehtoisesti päätoimisia opintoja vähintään 
kolme kuukautta. 
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Jos työnhakija ilman pätevää syytä toistu-
vasti kieltäytyy kuntouttavasta työtoiminnas-
ta tai keskeyttää taikka omasta syystään jou-
tuu keskeyttämään kuntouttavan työtoimin-
nan ja hänen menettelystään on pääteltävissä, 
ettei hän halua osallistua kuntouttavaan työ-
toimintaan, hänellä ei ole oikeutta työmark-
kinatukeen ennen kuin hän on ollut vähintään 
kolme kuukautta työssäoloehdon täyttävässä 
työssä tai työvoimapoliittisessa aikuiskoulu-
tuksessa. Jos työnhakija on alle 25-vuotias, 
oikeus työmarkkinatukeen palautuu myös 
työnhakijan oltua vähintään kolme kuukautta 
ammatillisessa koulutuksessa. 

Työssäolovelvoite ei kuntouttavaa työtoi-
mintaa lukuun ottamatta estä työttömyys-
etuuden saamista työllistymistä edistävien 
palveluiden ajalta. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

den lainsäädäntö 

Työ- ja elinkeinoministeriö on työttömyys-
turvan seuraamusjärjestelmää koskevan sel-
vitystyön yhteydessä selvittänyt Belgian, Es-
panjan, Iso-Britannian, Itävallan, Norjan, 
Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan työt-
tömyysturvan seuraamusjärjestelmien pää-
piirteitä. 

Mainituissa maissa on käytössä hyvin sa-
mankaltaisia seuraamuksia työttömän työ-
voimapoliittisesti moitittavasta menettelystä 
kuin Suomessa. Merkittävimmät erot liittyvät 
lähinnä työttömyysetuuden menettämisen 
kestoon. Osassa maita on käytössä Suomen 
järjestelmää pitkäkestoisempia ja osassa ly-
hytkestoisempia seuraamuksia. Järjestelmien 
vertailu on kuitenkin vaikeaa sen vuoksi, että 
järjestelmät eroavat toisistaan muun muassa 
siltä osin, mitä työttömältä edellytetään 
etuusoikeuden palautumiseksi. Eräissä mais-
sa työtön ei menetä etuutta kokonaan, vaan 
etuuden määrää voidaan alentaa. 

Työttömyysetuuden työvoimapoliittisten 
edellytysten arviointi on kiinteä osa työvoi-
mapolitiikkaa ja siksi se kuuluu Suomessa 
työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviin. Näin on 
myös useimmissa edellä mainituissa maissa. 

Tarkemmat tiedot mainittujen maiden työt-
tömyysturvan seuraamusjärjestelmistä ilme-
nevät työ- ja elinkeinoministeriössä laaditus-
ta selvityksestä (TEM-analyysejä 31/2011). 

2.3 Nykytilan arviointi 

Työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen 
ja työttömyysturva-asiamiehen tehtävien hoi-
taminen 

Voimassa olevan työttömyysturvalain mu-
kaan työvoimapoliittisen lausunnon antaa 
työ- ja elinkeinotoimisto. Osa työ- ja elinkei-
notoimistojen antamista työvoimapoliittisista 
lausunnoista on sellaisia, että ne voisi työ- ja 
elinkeinotoimistojen sijasta antaa esimerkiksi 
valtakunnallinen puhelinpalvelu. Työvoima-
poliittinen lausunto voitaisiin antaa valtakun-
nallisena palveluna tilanteissa, joihin ei liity 
työvoimapoliittista harkintaa, kuten esimer-
kiksi työttömyysturvaoikeuden päättyessä 
työnhakijan ilmoittaessa työhönmenosta.  

Työttömyysturva-asiamiehen tehtävien hoi-
to elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sissa ei pääsääntöisesti vaadi kokopäiväistä 
työpanosta. Säännösten tulisi mahdollistaa 
se, että useammalla elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella olisi yhteinen työttö-
myysturva-asiamies. Tehtävien keskittämi-
nen vahvistaisi työttömyysturva-asiamiesten 
ammattitaitoa, kun asiamiesten määrän vä-
hentymisen takia tehtävää hoitavat asiamie-
het saisivat enemmän työttömyysturva-
asioita koskevia yhteydenottoja ja tehtävää 
olisi mahdollista hoitaa päätoimisesti. 

Työttömyysturva-asiamiehen tehtävien hoi-
taminen on yleistä neuvontaa sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen työttömyysturvaan liit-
tyvän menettelyn laillisuuden ja yhdenmu-
kaisuuden valvontaa. Tehtävien hoitamiseen 
ei kuulu esimerkiksi sellaisten yksittäisen 
työnhakijan työttömyysturvaoikeuteen liitty-
vien ratkaisujen tekemistä, joissa tarvittaisiin 
paikallistuntemusta. Työttömyysturva-
asiamiesten tehtävien keskittämisellä ei olisi 
vaikutusta palveluiden alueelliseen saatavuu-
teen, sillä asiointi työttömyysturva-
asiamiehen luona henkilökohtaisesti on poik-
keuksellista. 

Työ- ja elinkeinoministeriö teki keväällä 
2011 työttömyysturva-asiamiehille, heidän 
sijaisilleen sekä työ- ja elinkeinotoimistoille 
kyselyn työttömyysturva-asiamiesten toimin-
nan kehittämisestä. Noin 60 prosenttia vas-
taajista piti hyvänä sitä mahdollisuutta, että 
useammalla elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
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tökeskuksella olisi yhteinen työttömyysturva-
asiamies. 
 
Ulkomaanmatkat 

Työttömän työnhakijan edellytetään hake-
van aktiivisesti työtä ja osallistuvan työllis-
tymistä edistäviin palveluihin. Näistä asioista 
sovitaan työllistymissuunnitelmassa. Työ- ja 
elinkeinotoimiston seurannan tulisi kohdistua 
siihen, että työtön työnhakija toteuttaa sovit-
tua suunnitelmaa eikä siihen, missä työnhaki-
ja oleskelee. 

Koska yhteydenpito työ- ja elinkeinotoi-
mistoon ja työnantajiin voi tapahtua puheli-
mitse tai sähköisen palvelun kautta, työnha-
kijan olinpaikalla ei ole samanlaista merki-
tystä kuin aikaisemmin. 

Työnhakija menettää oikeutensa työttö-
myysetuuteen, kun hän ilmoittaa muusta kuin 
satunnaisena ja lyhyenä pidettävästä ulko-
maanmatkasta. Ulkomaanmatkojen seuranta 
perustuu työnhakijan omiin ilmoituksiin. 
Työ- ja elinkeinotoimistolla ei käytännössä 
ole muita keinoja selvittää työnhakijan ul-
komaanmatkoja varsinkaan Euroopassa 
Schengen – alueella. 

Työnhakijan ulkomaanmatkoja koskeva 
työttömyysturvalain säännös ei rajoita perus-
tuslaissa turvattua liikkumisvapautta. Koska 
säännös rajoittaa työttömyysetuuden maksa-
mista ulkomaanmatkan ajalta, se voi kuiten-
kin tosiasiallisesti rajoittaa henkilön liikku-
misvapautta. 
 
Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä 

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä on 
vaikeasti hallittava kokonaisuus. Työttö-
myyspäivärahan ja työmarkkinatuen hakijoi-
ta koskevat osittain eri säännökset. Pitkään 
työttömänä olleille ja nuorille työmarkkina-
tukea hakeville työnhakijoille työvoimapo-
liittisesti moitittavasta menettelystä asetetta-
vat seuraamukset ovat muille työnhakijoille 
samasta menettelystä asetettavia seuraamuk-
sia ankarampia. 

Työvoimapoliittisesti moitittavasta menet-
telystä asetettavan seuraamuksen tulisi riip-
pua vain yksittäisen menettelyn moitittavuu-
desta eikä maksettavasta etuudesta tai työt-
tömyyden kestosta, koska työttömyyden pit-

kittyminen ei aina johdu työnhakijan laimin-
lyönnistä tai muusta työvoimapoliittisesti 
moitittavasta menettelystä. Etuuden menet-
tämisellä pyritään ohjaamaan työnhakijoiden 
menettelyä. Etuuden menettämisen taloudel-
linen ohjausvaikutus heikkenee työttömyy-
den pitkittyessä. 

Nykyinen seuraamusjärjestelmä voi joissa-
kin tilanteissa johtaa siihen, että työnhakija 
menettää oikeutensa työttömyysetuuteen 
oman aktiivisuutensa takia. Näin voi käydä 
esimerkiksi työnhakijan ottaessa vastaan työ-
tä, josta hän olisi voinut kieltäytyä työttö-
myysetuutta menettämättä. Jos työnhakija 
eroaa tällaisesta työstä, hänelle voidaan aset-
taa korvaukseton määräaika tai työssäolovel-
voite. Seuraamusjärjestelmän tulisi toimia si-
ten, että se kannustaisi työnhakijaa kokeile-
maan ilman työttömyysetuuden menettämi-
sen uhkaa työtä, jota hänellä ei olisi velvolli-
suutta työttömyysetuuden saamisen edelly-
tyksenä ottaa vastaan. Muuttamalla säännök-
siä tältä osin voitaisiin parantaa työvoiman 
alueellista ja ammatillista liikkuvuutta. 

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän 
selkeyttäminen parantaisi työnhakijan oike-
usturvaa ja keventäisi työ- ja elinkeinotoi-
mistolle kuuluvien työttömyysturvatehtävien 
toimeenpanoa, mikä puolestaan vapauttaisi 
työpanosta työvoimapalvelujen toimeenpa-
noon. 
 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien pe-
rusteista on perustuslain mukaan säädettävä 
lailla. Koska työttömyysturvan seuraamusjär-
jestelmässä on kyse työnhakijalle maksetta-
van etuuden lakkauttamisesta joko määrä-
ajaksi tai toistaiseksi, seuraamuksista on sää-
dettävä laissa. Samoin ulkomaanmatkan ajal-
ta maksettavasta työttömyysetuudesta on 
säädettävä laissa. 

Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin säätää siitä, mitä 
työttömyysturvalaissa tarkoitetaan työsopi-
muksen irtisanomisen ja purkamisen riitaut-
tamisella. Säätämistä valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan pitää riittävänä, koska kyse oli-
si lain säännöksiä tarkentavista säännöksistä. 
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Esityksen yleisenä tavoitteena on selkiyttää 
työttömyysturvan työvoimapoliittisia edelly-
tyksiä siten, että nykyistä suurempi osa työ- 
ja elinkeinotoimiston henkilöstöresursseista 
voitaisiin käyttää työvoimapalvelujen tarjon-
taan ja vähentää työttömyysturvaan liittyviä 
tehtäviä. Työvoimapalvelujen tarjontaa pa-
rantamalla pyritään lyhentämään työttömyys-
jaksoja ja nopeuttamaan työllistymistä sekä 
parantamaan työvoiman saatavuutta. 
 
Työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen 
ja työttömyysturva-asiamiehen tehtävien hoi-
taminen 

Työvoimapoliittisia lausuntoja voisi antaa 
työ- ja elinkeinotoimiston lisäksi muu työ- ja 
elinkeinohallinnon yksikkö. Käytännössä tä-
mä tarkoittaisi Työlinja-puhelinpalvelua. 
Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeistaisi erik-
seen, missä tilanteissa lausunnon voisi antaa 
muu kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Lähinnä 
kyseeseen tulisivat työnhakijan yhteydenot-
toihin perustuvat työttömyysturvaoikeuden 
päättymistilanteet sekä työttömyysetuuden 
maksajan yhteydenottoihin liittyvät lausunto-
jen korjaamiset. Työlinja antaisi työvoimapo-
liittisia lausuntoja, joiden antamiseen ei liity 
työvoimapoliittista harkintaa. 

Useampi elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus voisi järjestää työttömyysturva-
asiamiehen tehtävien hoitamisen keskitetysti. 
Työttömyysturva-asiamiehen tehtävien hoi-
tamista koskeva muutos parantaisi asiamies-
ten ammattitaitoa, jolloin asiamiehellä olisi 
paremmat edellytykset muun muassa valvoa 
työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua toi-
mialueensa työ- ja elinkeinotoimistoissa. 
Tehtävien keskittäminen edellyttäisi myös 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
(910/2009) muuttamista. 

Työvoimapoliittisten lausuntojen antami-
seen ja työttömyysturva-asiamiehen tehtävi-
en hoitamiseen liittyvien muutosten tavoit-
teena on parantaa mahdollisuuksia järjestää 
mainittujen tehtävien hoito mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti. 
 
 

 

Ulkomaanmatkat 

Esityksessä ehdotetaan, että ulkomaanmat-
ka ei olisi työmarkkinoilla olon este. Esityk-
sen tavoitteena on vähentää sellaista työnha-
kijoiden seurantaa, joka ei liity suoraan työn-
hakuun tai työllistymisen edellytysten paran-
tamiseen. Koska työnhakijalla olisi etuuden 
saamisen muiden edellytysten täyttyessä oi-
keus työttömyysetuuteen myös ulkomaan-
matkan aikana, esitys parantaisi perustuslais-
sa turvatun liikkumisvapauden toteutumista. 

Työttömyysetuutta saadakseen työnhakijan 
tulisi olla työmarkkinoiden käytettävissä, 
mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että hänen 
tulee olla valmis ottamaan vastaan työtä 
Suomesta ja osallistua työ- ja elinkeinotoi-
miston palveluihin työllistymissuunnitelmas-
sa sovitulla tavalla. Esityksessä ei ehdoteta 
muutosta Suomessa asumisen vaatimusta 
koskevaan säännökseen. 
 
Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä 

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän 
tarkoituksena on ohjata työnhakijaa aktiivi-
seen työnhakuun ja parantamaan työllisty-
misedellytyksiään. Esitetyillä muutoksilla pa-
rannettaisiin tätä ohjausvaikutusta. 

Jotta seuraamusjärjestelmä ehkäisisi ennal-
ta työvoimapoliittisesti moitittavaksi katsot-
tavaa menettelyä, järjestelmän tulisi olla 
mahdollisimman selkeä. Selkeys on tärkeää 
myös järjestelmän hallinnoinnin näkökul-
masta. Esitetyillä muutoksilla selkeytettäisiin 
seuraamusjärjestelmää. 

Työvoimapoliittisesti moitittavasta menet-
telystä asetettavien seuraamusten tulee olla 
oikeassa suhteessa työnhakijan kyseessä ole-
van menettelyn moitittavuuteen. Esitettyjen 
muutosten lähtökohtana on, että työnhakijan 
menettelyn työvoimapoliittiseen moitittavuu-
teen ei vaikuttaisi työttömyyden kesto eikä 
se, maksetaanko työnhakijalle työttömyys-
päivärahaa vai työmarkkinatukea. Tämä pa-
rantaisi työnhakijoiden yhdenvertaista kohte-
lua. Työttömyyden kestosta riippumattoman 
seuraamuksen asettaminen olisi perusteltua 
senkin vuoksi, että työttömyyden pitkittyessä 
ja työnhakijan siirtyessä työmarkkinatuelle 
seuraamuksesta johtuva taloudellinen ohja-
usvaikutus pienenee. 
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OECD on pitänyt tärkeänä, että Suomen 

työttömyysturvajärjestelmässä kiinnitettäisiin 
huomiota tehokkaaseen työnhakuun työttö-
myyden alkuvaiheessa ennen kuin riski työt-
tömyyden pitkittymisestä kasvaa. Aktiivista 
työnhakua korostettaisiin täsmentämällä työl-
listymissuunnitelman toteuttamista koskevan 
säännöksen sisältöä. 

Yksittäisten työttömyysturvalakiin ehdotet-
tujen seuraamussäännösten keskeisiä tavoit-
teita on selostettu jäljempänä. 
 
Työttömän työnhakijan palveluprosessi työ- 
ja elinkeinotoimistossa 

Voimassa olevan työttömyysturvalain mu-
kaan työnhakijan kieltäydyttyä ilman pätevää 
syytä enintään viisi päivää kestävästä työstä 
hänelle asetetaan 30 päivän korvaukseton 
määräaika. Pitempikestoisesta työstä asetet-
tava määräaika on kestoltaan 60 päivää. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että lyhyempi korvauk-
seton määräaika asetettaisiin, kun tarjottu työ 
olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa. Ehdo-
tettu säännös olisi työnhakijan kannalta ny-
kyistä säännöstä oikeammassa suhteessa tar-
jotun työn kestoon. 

Työllistymissuunnitelman laatimisesta kiel-
täytymisestä asetettaisiin vähintään 30 päivää 
kestävä korvaukseton määräaika. Työnhakija 
voisi nykyisestä kestoltaan kiinteästä 60 päi-
vän korvauksettomasta määräajasta poiketen 
itse vaikuttaa työttömyysetuuden menettämi-
sen kestoon 30 päivää ylittävän ajan osalta 
osallistumalla suunnitelman laatimiseen. 
Muutoksella pyritään edistämään työllisty-
mistä kannustamalla työnhakijaa myötävai-
kuttamaan palveluprosessiin yhteistyössä 
työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. 

Työllistymissuunnitelman toteuttamista 
koskevassa säännöksessä korostettaisiin ak-
tiivista työnhakua ja osallistumista työllisty-
misedellytyksiä parantaviin palveluihin. 
Työnhakijan tulisi kyetä osoittamaan, että 
hän on hakenut aktiivisesti työtä ja paranta-
nut edellytyksiään työllistyä työllistymis-
suunnitelmassa sovitulla tai sitä vastaavalla 
tavalla. 

Työllistymistä edistävästä palvelusta kiel-
täytyminen johtaisi työttömyysetuuden me-
nettämiseen pääsääntöisesti vain silloin, kun 

palvelusta olisi sovittu työllistymissuunni-
telmassa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen osalta tämä parantaisi työttömän 
työnhakijan vaikutusmahdollisuuksia siihen, 
mihin työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin 
hänen on työttömyysetuuden saamisen edel-
lytyksenä osallistuttava. Työ- ja elinkeino-
toimisto voisi tarjota työnhakijalle hänen 
palvelutarvettaan vastaavia palveluja, vaikka 
suunnitelmassa ei olisi tästä sovittu. Jos 
työnhakija ei tällöin haluaisi osallistua tarjot-
tuun palveluun, tästä ei seuraisi työttömyys-
etuuden menettämistä. 
 
Ammattitaitosuoja 

Ammattitaitosuoja määriteltäisiin säätämäl-
lä pätevästä syystä kieltäytyä työnhakijalle 
tarjotusta ammattitaitoa vastaamattomasta 
työstä kolmen ensimmäisen työttömyyskuu-
kauden aikana. Työ- ja elinkeinotoimiston 
tehtävänä on tarjota työnhakijalle mahdolli-
simman hyvin hänen osaamistaan ja toivei-
taan vastaavaa työtä. Työ- ja elinkeinotoimis-
to voi tarjota työnhakijalle muutakin kuin 
hakijan koulutukseen ja työkokemukseen pe-
rustuvan ammattitaidon mukaista työtä, jos 
työ on toimiston arvion mukaan hakijalle so-
pivaa. Jos työnhakija päättäisi kokeilla työtä, 
josta hänellä olisi ammattitaitosuojaansa ve-
doten pätevä syy kieltäytyä, hän voisi erota 
työstä työttömyysetuutta menettämättä kol-
men kuukauden kuluessa työsuhteen alkami-
sesta. 

Muutos kannustaisi työnhakijoita kokeile-
maan muutakin kuin oman ydinosaamisen 
mukaista työtä. Tämä ehkäisisi työttömyyden 
pitkittymistä ja parantaisi työvoiman saata-
vuutta. 
 
Alueellinen liikkuvuus 

Työnhakijan on työttömyysetuuden saami-
sen edellytyksenä otettava vastaan tarjottua 
työtä työssäkäyntialueen ulkopuolelta vain 
rajoitetusti. Työnhakijaa kannustettaisiin ko-
keilemaan työssäkäyntialueen ulkopuolella 
olevaa työtä säätämällä, että työnhakijalla 
olisi pätevä syy erota tällaisesta työstä kol-
men kuukauden aikana työsuhteen alkami-
sesta. 
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Työnhakijalla olisi pätevä syy erota työs-
säkäyntialueella olevasta työstä, jos päivit-
täinen työmatkoihin kuluva aika olisi koko-
aikatyössä vähintään kolme tuntia ja osa-
aikatyössä vähintään kaksi tuntia. 

Työnhakijalla olisi pätevä syy erota työstä 
myös tilanteissa, joissa työn suorituspaikka 
on muuttunut työnhakijasta riippumattomasta 
syystä, jos uusi työn suorittamispaikka sijait-
sisi työssäkäyntialueen ulkopuolella tai päi-
vittäinen työmatkoihin kuluva aika olisi ko-
koaikatyössä vähintään kolme tuntia ja osa-
aikatyössä vähintään kaksi tuntia. Säännös 
parantaisi työnhakijoiden yhdenvertaisuutta, 
kun eroamisen vaikutusta työttömyysturva-
oikeuteen arvioitaessa ei olisi merkitystä, oli-
siko työnhakijan tullut ottaa työnantajan tar-
joama työ uudessa työn suorituspaikassa vas-
taan työsuhteen ehtojen perusteella. 
 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen 

Työttömyysturvalain tulkinnat ovat olleet 
epäyhtenäisiä tilanteissa, joissa työnhakija on 
eronnut työstä puolison toiselta paikkakun-
nalta saaman työn tai toisella paikkakunnalla 
aloittaman yritystoiminnan takia. Yhtenäisen 
soveltamiskäytännön ja ennakoitavuuden ta-
kia ehdotetaan, että työnhakijalla olisi pätevä 
syy erota työstä, jos hän muuttaa puolison 
työn tai yritystoiminnan takia työssäkäynti-
alueen ulkopuolelle tai työmatkoihin päivit-
täin kuluva aika ylittäisi muuton jälkeen ko-
koaikatyössä kolme tuntia ja osa-aikatyössä 
kaksi tuntia. 

Puolisolla tarkoitetaan työttömyysturvajär-
jestelmässä sekä avio- että avopuolisoita ja 
rekisteröityjä parisuhteita. 
 
Muut työttömyysturvan seuraamusjärjestel-
mään liittyvät keskeiset muutokset 

Työmarkkinoiden käytettävissä oloa kos-
keva työttömyysturvalain säännös kumottai-
siin. Säännös voi johtaa korvauksettomia 
määräaikoja lyhyt- tai pitempikestoiseen 
työttömyysetuuden menettämiseen sen mu-
kaan, kuinka nopeasti työnhakija kykenee 
poistamaan asettamansa työn vastaanottamis-
ta ja koulutukseen osallistumista koskevat ra-
joitukset. Säännöksen kumoaminen selkeyt-
täisi työttömyysturvan seuraamusjärjestel-

mää, kun ilman pätevää syytä tapahtuneesta 
työstä ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulu-
tuksesta kieltäytymisestä ja eroamisesta ase-
tettaisiin aina korvaukseton määräaika tai 
menettelyn ollessa toistuvaa työssäolovelvoi-
te. Seuraamuksen asettamiseen ei myöskään 
vaikuttaisi se, haluaako työnhakija myötä-
vaikuttaa asiansa selvittämiseen vastaamalla 
työ- ja elinkeinotoimiston työstä tai työvoi-
mapoliittisesta koulutuksesta kieltäytymistä 
tai eroamista koskevaan selvityspyyntöön. 

Työttömyysturvalaista kumottaisiin myös 
säännös, joka koskee työssäolovelvoitteen 
asettamista pitkään työttömänä olleille työ-
markkinatuen hakijoille. Työ- ja elinkeino-
ministeriön tilaaman tutkimuksen (Hämäläi-
nen – Tuomala – Ylikännö; Työmarkkinatu-
en aktivoinnin vaikutukset; Työ- ja elinkei-
noministeriön julkaisuja 7/2009) mukaan 
työmarkkinatuen lakkauttamisen uhalla ei ole 
vaikutusta työnhakijoiden aktiiviseen työn-
hakuun tai työllistymistä edistäviin palvelui-
hin osallistumiseen. Säännöksellä ei siten ole 
sillä tavoiteltua ohjausvaikutusta. Seuraa-
mukset työvoimapoliittisesti moitittavasta 
menettelystä määräytyisivät samoin kuin 
muidenkin työnhakijoiden kohdalla. Työnha-
kijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, kun 
seuraamus ei riippuisi työttömyyden kestosta 
vaan työnhakijan yksittäisen teon työvoima-
poliittisesta moitittavuudesta. 
 
Esitettyjen muutosten toimeenpano 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää muu-
toksista elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten työttömyysturva-asiamiehille ja 
heidän sijaisilleen koulutustilaisuuden joulu-
kuussa 2011. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset huolehtivat tämän jälkeen 
toimialueillaan työ- ja elinkeinotoimistojen 
henkilöstön kouluttamisesta. 

Muutokset edellyttävät useiden työ- ja 
elinkeinoministeriön työ- ja elinkeinotoimis-
toille antamien ohjeiden päivittämistä. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän 
osalta esityksen työvoimapoliittisia vaikutuk-
sia sekä vaikutuksia työnhakijalle ja viran-
omaisten toiminnalle on arvioitu säännöskoh-
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taisesti työ- ja elinkeinoministeriön selvityk-
sessä työttömyysturvan menettämisestä työ-
voimapoliittisesti moitittavan menettelyn ta-
kia (TEM-analyysejä 31/2011). Tältä osin 
seuraavassa esitetään vaikutukset vain tiivis-
tetysti. 
 
 
4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset kotitalouksien asemaan 

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään 
esitettävillä muutoksilla pyritään lyhentä-
mään työttömyysjaksoja ja nopeuttamaan 
työllistymistä, mikä puolestaan parantaa 
työnhakijoiden taloudellista asemaa. 

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain 
työmarkkinoiden käytettävissä oloa koskevan 
säännöksen ja pitkään työttömänä olleita 
työmarkkinatuen hakijoita koskevan 8 luvun 
4 a §:n kumoamista. Mainittujen säännösten 
perusteella työnhakija voi menettää oikeuten-
sa työttömyysetuuteen toistaiseksi. Jos työn-
hakijalle asetettaisiin ehdotetulla tavalla näis-
sä tilanteissa korvaukseton määräaika, tämä 
voisi jossakin määrin vähentää työnhakijoi-
den siirtymistä viimesijaisen turvamuodon, 
toimeentulotuen varaan. 

Jos työmarkkinoilla oloa koskeva säännös 
kumottaisiin ja työstä tai työvoimapoliittises-
ta aikuiskoulutuksesta kieltäytyneille tai 
eronneille asetettaisiin korvaukseton määrä-
aika, kyseessä olevilla henkilöillä olisi mah-
dollisuus päästä niihin työ- ja elinkeinotoi-
miston palveluihin, joiden edellytyksenä on 
työttömänä työnhakijana oleminen. Tämä 
voisi puolestaan nopeuttaa heidän työllisty-
mistään. 
 
Yritysvaikutukset 

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän 
osalta työnantajien hallinnollinen taakka liit-
tyy selvityksen antamiseen työnhakijana ole-
van henkilön työsuhteen päättymisen syystä. 
Lisäksi työ- ja elinkeinotoimisto tarvitsee tie-
toja siitä, onko työnhakija ottanut yhteyttä 
työnantajaan saatuaan työpaikkaa koskevan 
työtarjouksen. Riippumatta siitä, asetetaanko 
työnhakijalle korvaukseton määräaika vai 
työssäolovelvoite, työsuhteen syntymiseen 

tai päättymiseen liittyvästä moitittavasta me-
nettelystä tarvitaan työnantajalta sama selvi-
tys. Tämän vuoksi seuraamusjärjestelmään 
ehdotetuilla muutoksilla ei olisi työnantajien 
hallinnollista taakkaa vähentävää tai lisäävää 
vaikutusta. 

Työ- ja elinkeinotoimiston selvittäessä 
työnhakijan työsuhteen päättymisen vaiku-
tusta hänen oikeuteensa saada työttömyys-
etuutta riittävät tiedot saadaan lähtökohtai-
sesti työtodistuksesta. Edellytyksenä on, että 
työtodistukseen on merkitty työsuhteen päät-
tymissyy. 

Työsopimuslain (55/2001) mukaan työto-
distukseen merkitään työsuhteen päättymis-
syy vain työntekijän pyynnöstä. Jos työnteki-
jä ei ole esittänyt päättymissyyn merkitse-
mistä koskevaa pyyntöä, työ- ja elinkeino-
toimisto voi joutua pyytämään työnantajalta 
tietoja työsuhteen päättymisestä. Tietojen an-
taminen on työnantajan näkökulmasta työt-
tömyysturvan seuraamusjärjestelmästä johtu-
vaa lisätyötä. Koska työttömyysturvajärjes-
telmässä on perusperiaatteena, että työvoi-
mapoliittisesti arvioituna moitittavalla me-
nettelyllä aiheutettu työttömyys johtaa työt-
tömyysetuuden menettämiseen, selvityksen 
pyytämistä työnantajalta ei voida välttää. 

Työnhakijan yhteydenotto työnantajaan 
työ- ja elinkeinotoimiston tekemän työtarjo-
uksen perusteella selvitetään lähtökohtaisesti 
työnhakijalta itseltään. Yhteydenotosta saa-
tavilla tiedoilla on merkitystä arvioitaessa, 
onko työnhakijalle asetettava korvaukseton 
määräaika tai työssäolovelvoite työstä kiel-
täytymisen perusteella. 

Työnantajilta pyydetään tietoja työnhaki-
joiden yhteydenotoista pääsääntöisesti työ- ja 
elinkeinotoimiston työnantajapalvelun yh-
teydessä. Saatuja tietoja käytetään myös seu-
raamusjärjestelmän toimeenpanossa työnha-
kijalta saatujen tietojen varmistamiseen. 

Muutokset, jotka koskevat henkilön oikeut-
ta erota työstä ammattitaitosuojaan ja alueel-
liseen liikkuvuuteen liittyvien syiden perus-
teella ilman työttömyysetuuden menettämi-
sen uhkaa, voivat vaikuttaa siten, että työnte-
kijät irtisanoutuvat esimerkiksi työssäkäynti-
alueen ulkopuolella olevasta työstään aiem-
paa helpommin. Tästä voi aiheutua työnanta-
jille uuden työntekijän rekrytointiin liittyvää 
lisätyötä. Toisaalta osa uusista säännöksistä 
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on sellaisia, että ne kohdistuisivat työnhaki-
joihin, jotka muuten eivät ehkä olisi hakeu-
tuneet työhön, jota heidän ei olisi tarvinnut 
ottaa vastaan työttömyysetuuden saamisen 
edellytyksenä. Kokonaisuutena työttömyys-
turvan seuraamusjärjestelmään ehdotetut 
muutokset tukisivat työvoiman alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, mikä puolestaan 
parantaisi työvoiman saatavuutta. 
 
Vaikutukset kansantalouteen ja julkiseen ta-
louteen 

Työttömyysetuuksien osalta kansantalou-
teen ja julkiseen talouteen vaikuttaa työlli-
syystilanne ja tästä johtuva työttömien määrä 
sekä työttömyyden kesto. Työvoimapoliitti-
sesti moitittavasta menettelystä johtuvat kor-
vauksettomat määräajat vähentävät jonkin 
verran työttömyyden perusteella maksettavia 
etuuksia. 

Nykyistä selkeämmällä työttömyysturvan 
seuraamusjärjestelmällä pyritään ennalta eh-
käisemään työvoimapoliittisesti moitittavaa 
menettelyä, lyhentämään työttömyysjaksoja 
ja nopeuttamaan työllistymistä muun muassa 
kannustamalla työttömiä aktiiviseen työnha-
kuun, työn vastaanottamiseen ja työvoima-
palveluihin osallistumiseen. 

Lisäksi nykyistä selkeämmällä järjestelmäl-
lä pyritään vähentämään työttömyysturvaan 
liittyvää hallinnollista työtä ja vapauttamaan 
työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstöresurs-
seja työvoimapalveluiden toimeenpanoon, 
mikä puolestaan nopeuttaa työllistymistä. 

Koska esityksen vaikutukset kansantalou-
teen ja julkiseen talouteen liittyvät edellä 
mainittuihin seikkoihin, niitä on vaikeaa ar-
vioida euromääräisesti. Kokonaisuutena esi-
tyksen arvioidaan olevan kustannusneutraali. 
Seuraavassa on pyritty arvioimaan, minkä 
suuntaisia taloudellisia vaikutuksia ehdote-
tuilla muutoksilla olisi. 

Työllistymistä nopeuttavat muutokset vä-
hentävät valtion menoja. Työttömyysjaksojen 
kestojen muutosten taloudellisia vaikutuksia 
valtion talouteen on arvioitu työ- ja elinkei-
noministeriön julkaisussa Työttömyysturvan 
uudistuslinjausten ex ante – vaikutusarvioin-
tia (TEM-analyysejä 10/2009, Alatalo – Räi-
sänen). Vuonna 2010 alkaneita työttömyys-
jaksoja oli noin 904 000. Päättyneiden työt-

tömyysjaksojen keskimääräinen kesto oli 14 
viikkoa. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita 
oli 264 800. Yhden viikon keston muutoksen 
vaikutus työttömyyden tasossa oli 17 400 
henkeä vuonna 2010 ja yhden päivän muu-
toksen vaikutus noin 3500 henkeä. Muutetta-
essa nämä luvut työmarkkinatuen kustannuk-
siksi, merkitsee viikon keston muutos työt-
tömyydessä noin 115 miljoonan euron kus-
tannusta ja yhden päivän muutos noin 23 
miljoonan euron kustannusta. 

Työttömyysjaksoja lyhentäviä ja työllisty-
mistä nopeuttavia vaikutuksia arvioidaan 
olevan muun muassa alueellista liikkuvuutta 
ja työllistymissuunnitelman toteuttamista 
koskevilla ehdotuksilla. 

Työttömyysetuuden menettämisaikaa mah-
dollisesti jonkin verran lyhentävät ehdotuk-
set, jotka koskevat työmarkkinoiden käytet-
tävissä oloa ja pitkään työttömänä olleille 
asetettavan työmarkkinatuen lakkauttamisen 
korvaamista korvauksettomalla määräajalla 
tai työssäolovelvoitteella. Toisaalta edellä 
mainitut muutokset voivat vähentää työttö-
myysetuuden sijasta maksettavia toimeentu-
lotukimenoja. 

Ulkomaanmatkan ajalta maksettavaa työt-
tömyysetuutta koskevien rajoitusten kumoa-
misen ei arvioida juurikaan lisäävän työttö-
myysturvamenoja, koska työttömien yli kuu-
si etuuden maksupäivää kestävät ulkomaan-
matkat eivät ole kovin yleisiä. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään selkeyt-
tämään työttömyysturvan työvoimapoliittisia 
edellytyksiä koskevia säännöksiä siten, että 
työttömyysturvaan liittyvien tehtävien hoi-
tamiseen työ- ja elinkeinotoimistoissa käytet-
tävä aika vähenisi. Työttömyysturvaan liitty-
vistä tehtävistä vapautuvat henkilöstöresurs-
sit suunnattaisiin työvoimapalveluihin. 

Työtä vähentäisi erityisesti työssäolovel-
voitteiden korvaaminen pääsääntöisesti kor-
vauksettomilla määräajoilla. Sekä työssäolo-
velvoitetta että korvauksetonta määräaikaa 
asetettaessa työ- ja elinkeinotoimisto selvit-
tää työnhakijan menettelyä samalla tavalla, 
mutta työssäolovelvoitteiden osalta toimisto 
seuraa myös työssäolovelvoitteiden täytty-
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mistä, toisin sanoen työnhakijan työssäoloa 
ja osallistumista työllistymistä edistäviin pal-
veluihin. 

Myös työmarkkinatuen lakkauttaminen 
työnhakijan työn vastaanottamiselle tai kou-
lutukseen osallistumiselle asettamien rajoi-
tusten takia edellyttää, että työ- ja elinkeino-
toimisto tutkii rajoituksen poistumisen ja an-
taa asiaa koskevan työvoimapoliittisen lau-
sunnon. Säännöksen kumoaminen vapauttaisi 
toimistot tästä työstä. 

Esityksen mukaan työnhakijan mahdollista 
työvoimapoliittisesti moitittavaa menettelyä 
ei tutkittaisi sen jälkeen, kun hakijalle on ase-
tettu työssäolovelvoite. Myös tämä vähentäi-
si työ- ja elinkeinotoimiston työtä. Lisäksi 
työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysturvaan 
liittyviä tehtäviä vähentäisi työnhakijan ul-
komaanmatkoja koskevasta seurannasta luo-
puminen. 

Työttömyysturva-asiamiesten toimialuei-
siin esitetty muutos mahdollistaisi työttö-
myysturva-asiamiehen tehtävien hoitamisen 
nykyistä tarkoituksenmukaisemman järjes-
tämisen useamman elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen yhteistyönä. Asiamies-
ten työn laatu paranisi, kun elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset voisivat järjes-
tää asiamiehen tehtävän hoitamisen päätoi-
miseksi tehtäväksi. Tehtävien pirstaleisuus 
vähenisi, mikä parantaisi hallinnollista te-
hokkuutta. 

Työnhakijan ilmoitettua Työlinjalle työt-
tömyysetuuden työvoimapoliittisiin edelly-
tyksiin liittyvästä muutoksesta tai työttö-
myysetuuden maksajan pyydettyä Työlinjaa 
korjaamaan annettua työvoimapoliittista lau-
suntoa Työlinja ilmoittaa asiasta työ- ja elin-
keinotoimistolle, joka antaa työvoimapoliitti-
sen lausunnon. Menettelystä aiheutuu tarpee-
tonta työtä, joka voitaisiin välttää sillä, että 
Työlinjalla olisi esityksen mukaisesti oikeus 
antaa työvoimapoliittisia lausuntoja. Työ- ja 
elinkeinotoimisto välttyisi tällöin rutiiniluon-
toisten lausuntojen antamiselta edellä maini-
tuissa tilanteissa. Asian käsittely nopeutuisi 
työ- ja elinkeinohallinnon lisäksi työttö-
myyskassoissa ja Kansaneläkelaitoksessa. 
Työnhakijan kannalta tämä voi tarkoittaa 
joissakin tapauksissa etuuden nopeampaa 
maksamista. 
 

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Työttömyysturvalain kumottavaksi esitetty 
säännös, jonka mukaan ulkomaanmatkan 
ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta vain 
rajoitetusti, voi tulojen puuttuessa muodostua 
tosiasialliseksi esteeksi työttömän matkusta-
miselle. Säännöksen kumoaminen parantaisi 
perustuslaissa turvatun liikkumisvapauden 
toteutumista. 

Työnhakijalla olisi tietyissä tilanteissa pä-
tevä syy erota työstään perhesyistä työnhaki-
jan puolison saadessa työtä tai aloittaessa yri-
tystoiminnan toisella paikkakunnalla. Sään-
nös turvaisi työttömän oikeutta valita asuin-
paikkansa sekä päättää perhe-elämästään ny-
kyistä paremmin. Tämä ja erityisesti työmat-
koihin kuluvan ajan huomioiminen pätevänä 
syynä työstä eroamiseen parantaisi myös 
työnhakijan perheeseen kuuluvien lasten 
asemaa. 

Työnhakijat voivat joutua keskenään eriar-
voiseen asemaan riippuen siitä, mitä he ovat 
vastanneet tai ovatko vastanneet lainkaan 
työ- ja elinkeinotoimiston työstä tai työvoi-
mapoliittisesta aikuiskoulutuksesta kieltäy-
tymistä tai eroamista koskevaan selvitys-
pyyntöön. Lisäksi työnhakijoiden mahdolli-
suuksissa poistaa työn vastaanottamista ja 
koulutukseen osallistumista koskevia rajoi-
tuksia voi olla eroja. Työmarkkinoiden käy-
tettävissä olemista koskevan säännöksen ku-
moaminen parantaisi tältä osin työnhakijoi-
den yhdenvertaista kohtelua.  

Työttömien alueellista liikkuvuutta tukeva 
työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä 
mahdollistaisi työttömien nykyistä jousta-
vamman siirtymisen ilman työttömyysetuu-
den menettämisen uhkaa työhön alueille, joil-
la esiintyy ongelmia työvoiman saatavuudes-
sa. Tämä voisi tasoittaa eri alueiden työlli-
syyseroja. 

Mahdollisuus keskittää useamman elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työttö-
myysturva-asiamiehen tehtävien hoitaminen 
yhteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukseen ei heikentäisi kansalaisille tarjotta-
via palveluita, koska asiointi työttömyystur-
va-asiamiehen kanssa on pääsääntöisesti pu-
helimitse tapahtuvaa neuvontaa. Myös työt-
tömyysturva-asiamiehen työ- ja elinkeino-
toimistojen neuvonta- ja valvontatoiminta ta-
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pahtuu pääsääntöisesti puhelimitse tai sähkö-
postin välityksellä. 

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena 
on turvata työttömän taloudelliset mahdolli-
suudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään 
päästä tai palata työmarkkinoille. Ulkomailla 
olo ei ole peruste olla noudattamatta työllis-
tymissuunnitelmaa ja hakea aktiivisesti työtä. 
Vaikka työ- ja elinkeinotoimisto ei enää seu-
raisi työnhakijan oleskelua ulkomailla, työn-
hakijan velvollisuudet säilyisivät samoina. 

Työttömyysturvalain työttömyysturvaseu-
raamuksia koskevat säännökset eivät kohdis-
tu yksinomaan naisiin tai miehiin. Työvoi-
mapoliittisesti moitittavan menettelyn perus-
teella oikeutensa työttömyysetuuteen menet-
täneistä enemmistö on miehiä. Vuositasolla 
miesten osuus on noin 60 prosenttia ja nais-
ten noin 40 prosenttia. 

Naisten ja miesten prosenttiosuudet työ-
voimapoliittisesti moitittavan menettelyn ta-
kia työttömyysetuuden menettäneistä vastaa-
vat melko tarkkaan naisten ja miesten osuutta 
työttömistä työnhakijoista. Voimassa olevat 
seuraamussäännökset kohdistuvat siten tasai-
sesti molempiin sukupuoliin. Ehdotettujen 
muutosten ei arvioida muuttavan tilannetta. 
 
5  Asian valmistelu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää 
koskevat ehdotukset perustuvat työ- ja elin-
keinoministeriön selvitykseen työttömyys-
turvan menettämisestä työvoimapoliittisesti 
moitittavan menettelyn takia (TEM-
analyysejä 31/2011). Selvitystä valmistelta-
essa on kuultu sosiaali- ja terveysministeriö-
tä, Akavaa, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK:ta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK:ta, Suomen Kuntaliittoa, Suomen 
Yrittäjiä ja Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK:ta. Lisäksi selvityksen laatimista var-
ten on pyydetty elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoi-
mistojen näkemyksiä seuraamusjärjestelmän 
kehittämistarpeista. 

Työ- ja elinkeinoministeriö kysyi keväällä 
2011 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksilta niiden käsityksiä ulkomaanmatkan 
ajalta maksettavasta työttömyysetuudesta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
keräsivät vastauksiaan varten kommentteja 
alueidensa työ- ja elinkeinotoimistoilta. Työ- 
ja elinkeinoministeriö on käyttänyt saamiaan 
vastauksia hyväksi tätä esitystä laadittaessa. 
Asiaa on käsitelty myös sosiaali- ja terveys-
ministeriön sekä edellä mainittujen työelä-
män järjestöjen kanssa. 

Työttömyysturva-asiamiesten tehtävien jär-
jestämistä koskeva ehdotus perustuu työ- ja 
elinkeinoministeriön keväällä 2011 työttö-
myysturva-asiamiehille, heidän sijaisilleen 
sekä työ- ja elinkeinotoimistoille tekemään 
kyselyyn asiamiesten toiminnan kehittämi-
sestä. Kyselyn vastauksia ei ole julkaistu. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Hallituksen esityksestä on pyydetty lau-
sunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksilta, jotka ovat lausuntojaan varten ke-
ränneet kommentteja alueidensa työ- ja elin-
keinotoimistoilta. Lisäksi lausuntoa on pyy-
detty Akavalta, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK:lta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK:lta, Suomen Kuntaliitolta, Suomen 
Yrittäjiltä, Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK:lta, vakuutusoikeudelta, työttömyys-
turvan muutoksenhakulautakunnalta, Kan-
saneläkelaitokselta, Finanssivalvonnalta sekä 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä. 

Lausuntojen antamiselle varattiin aikaa 
kaksi viikkoa. Lausuntojen antamiselle varat-
tua aikaa pidettiin riittävänä, koska keskeiset 
tahot, joilta lausuntoa pyydettiin, ovat olleet 
mukana valmistelussa jo laadittaessa työ- ja 
elinkeinoministeriön selvitystä työttömyys-
turvan menettämisestä työvoimapoliittisesti 
moitittavan menettelyn takia sekä hallituksen 
esityksen laatimisen eri vaiheissa. 

Lausunnonantajat kannattivat pääosin esi-
tyksessä ehdotettuja muutoksia. Seuraavassa 
on kerrottu seikoista, jotka nousivat lausun-
noissa esiin ja joita ei ole lausuntojen johdos-
ta muutettu. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ilmaisivat huolensa siitä, voiko työnhakijan 
ulkomaanmatkoja koskevan seurannan lopet-
taminen johtaa erityisesti maahanmuuttajien 
kohdalla Suomeen kotoutumisen epäonnis-
tumiseen ulkomailla oleskelun takia. Mah-



 HE 111/2011 vp  
  

 

16 

dollinen ongelma voidaan kuitenkin välttää 
kiinnittämällä työ- ja elinkeinotoimistossa 
huomiota siihen, että maahanmuuttajien 
kanssa laadittavissa kotoutumissuunnitelmis-
sa sovitaan konkreettisista kotoutumista edis-
tävistä toimista sekä palveluprosessin etene-
misestä. Esityksessä ehdotetuissa muutoksis-
sa korostuu muutoinkin tarve kiinnittää huo-
miota työllistymissuunnitelmien laatuun ja 
konkreettisuuteen sekä suunnitelmien seuran-
taan. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
pitivät mahdollisena, että esitetty ammattitai-
tosuojaa koskeva säännös voi johtaa erityi-
sesti nuorten passivoitumiseen työttömyyden 
alkuvaiheessa, jos ammattitaitoa vastaavaa 
työtä ei ole heti tarjolla. Ammattitaitosuoja ei 
kuitenkaan estä työ- ja elinkeinotoimistoa 
tarjoamasta työnhakijalle muutakin kuin hä-
nen ydinosaamistaan vastaavaa työtä. Ehdo-
tetut säännökset mahdollistavat tällaisen työn 
kokeilemisen ilman työttömyysetuuden me-
nettämisen uhkaa. 

Esityksen mukaan työvoimapoliittisesta ai-
kuiskoulutuksesta kieltäytymisestä ei voitaisi 
asettaa korvauksetonta määräaikaa, ellei kou-
lutukseen osallistumisesta olisi sovittu työl-
listymissuunnitelmassa. Osa työ- ja elinkei-
notoimistoista katsoi tämän hankaloittavan 
koulutuksen järjestämistä. Vaatimus suunni-
telmassa sopimisesta on säilytetty esitykses-
sä, koska edellytys ohjaa työ- ja elinkeino-

toimistoa järjestämään työnhakijan palvelu-
prosessia suunnitelmallisesti ja sitouttaa ha-
kijaa osallistumaan koulutukseen sovitusti. 
 
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Tämän hallituksen esityksen eduskuntakä-
sittelyssä on otettava huomioon, että edus-
kunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys 
Eduskunnalle laiksi eräiden yksityisten alo-
jen työeläkettä koskevien lakien sekä eläke-
oikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejär-
jestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjes-
telmän välillä annetun lain 11 §:n muuttami-
sesta (HE 89/2011 vp), jossa esitetään muu-
tettavaksi merimieseläkelain (1290/2006) 
10 §:n 2 momenttia siten, että säännöksestä 
poistettaisiin maininta työntekijän siirtymi-
sestä merimieseläkelain 4 §:n 2 momentin 
4 kohdassa tarkoitettuun ulkomaiseen aluk-
seen. Tämän hallituksen esityksen eduskun-
takäsittelyssä on otettava huomioon mitä hal-
lituksen esityksen HE 89/2011 vp eduskun-
takäsittelyssä säädetään 10 §:n 2 momentin 
muuttamisesta ja muutettava säännöstä siten, 
että siinä viitattaisiin työttömyysturvalain 
2 luvun 12 §:n sijasta tässä esityksessä ehdo-
tettuun työttömyysturvalain 2 a luvun 
4 §:ään. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki työttömyysturvalain muuttami-
sesta 

1 luku  Yleiset säännökset 

4 §. Lain toimeenpano. Pykälän 3 moment-
tia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeino-
toimisto korvattaisiin työvoimaviranomaisel-
la. Muutos tarkoittaisi sitä, että työvoimapo-
liittisia lausuntoja voisi antaa myös muu työ- 
ja elinkeinohallinnon yksikkö kuin työ- ja 
elinkeinotoimisto. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi valtakunnallista Työlinja-
puhelinpalvelua. Työlinja antaisi lausuntoja, 
joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa. 

Lisäksi 3 momentissa säädettäisiin, että 
useammalla elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksella voisi olla yhteinen työttömyys-
turva-asiamies ja tämän sijainen. Muutos 
mahdollistaisi työttömyysturva-asiamiesten 
tehtävien keskittämisen. 

5 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 8 ja 
9 kohtiin tehtäisiin 2 ja 8 lukujen muutoksista 
ja 2 a luvun säätämisestä johtuvat muutokset. 
 
2 luku Etuuden saamisen yleiset työ-

voimapoliittiset edellytykset 

Luvun otsikko muutettaisiin etuuden saa-
misen yleisiksi työvoimapoliittisiksi edelly-
tyksiksi. 

Työvoimapoliittisesti moitittavan menette-
lyn vaikutuksesta oikeuteen saada työttö-
myysetuutta ehdotetaan säädettäväksi uudes-
sa 2 a luvussa. 2 lukuun jäisivät säännökset 
työttömyysetuuden saamisen yleisistä työ-
voimapoliittisista edellytyksistä. Näitä edel-
lytyksiä ovat muun muassa työnhakijana olo 
sekä työnhakijan harjoittaman yritystoimin-
nan ja opintojen vaikutus oikeuteen saada 
työttömyysetuutta. 

Nuorten työmarkkinatukioikeuteen liittyvä 
8 luvun 2 §, työmarkkinatuen odotusaikaa 
koskeva 8 luvun 4 § ja työmarkkinoilta pois-
saolon takia asetettavaa korvauksetonta mää-
räaikaa koskeva 2 luvun 11 § muodostavat 
toisiinsa liittyvän kokonaisuuden. Koska 
8 luvun 2 §:ään ei esitetä muita kuin teknisiä 

muutoksia, 2 luvun 11 §:ääkään ei muutettai-
si. 

3 §. Työmarkkinoilla olon esteet. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin siten, että ulko-
maanmatka ei olisi työmarkkinoilla olon este. 
Luopumalla ulkomaanmatkasta työmarkki-
noilla olon esteenä vähennettäisiin työ- ja 
elinkeinotoimistolle kuuluvia muita kuin 
työnvälitykseen ja työnhakijan työllistymisen 
edellytysten parantamiseen liittyviä tehtäviä 
ja parannettaisiin työnhakijoiden mahdolli-
suuksia liikkumisvapauden käyttämiseen. 

Koska ulkomaanmatka ei olisi työmarkki-
noilla olon este, 2 momentti lyhyestä ja sa-
tunnaisesta ulkomaanmatkasta kumottaisiin. 
Vaikka ulkomaille matkustamisella ei olisi 
vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuut-
ta, työttömyysetuuden saamisen edellytykse-
nä olisi kuitenkin edelleen, että työnhakijaa 
pidetään Suomessa asuvana. Tästä säädetään 
1 luvun 8 §:ssä. 

Ulkomaanmatkasta ei annettaisi työvoima-
poliittista lausuntoa eikä työ- ja elinkeino-
toimisto seuraisi työnhakijan ulkomaanmat-
kojen lukumäärää tai kestoa. Tämä tarkoittai-
si käytännössä sitä, ettei työnhakijan tarvitsi-
si ilmoittaa matkastaan etukäteen työ- ja 
elinkeinotoimistolle. Työnhakijalla on kui-
tenkin 2 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan 
velvollisuus ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimis-
tolle postiosoite ja muut yhteystiedot, joiden 
avulla hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa 
myös matkan aikana. 

Voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti 
työnhakijalle voitaisiin ulkomaanmatkan ai-
kana tarjota työtä ja työ- ja elinkeinotoimis-
ton palveluita. Tarjotusta työstä tai palvelusta 
kieltäytyminen ratkaistaisiin lain 2 a ja 8 lu-
kujen perusteella. Voimassa olevaa lainsää-
däntöä vastaavasti ulkomaanmatka ei olisi 
työvoimapoliittisesti pätevä syy kieltäytyä 
tarjotusta työstä tai palvelusta. 
 
2 a luku Työvoimapoliittisesti moititta-

va menettely 

Luku olisi uusi. Luvun 1—3 §:ssä säädet-
täisiin työstä eroamisen ja erottamisen takia 
asetettavasta korvauksettomasta määräajasta. 
Luvun 4—7 §:ssä säädettäisiin työstä kieltäy-
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tymisen vaikutuksesta oikeuteen saada työt-
tömyysetuutta. Luvun 8 § koskisi työnhaki-
jan oikeutta kieltäytyä ja erota työstä ammat-
titaitosuojan perusteella. 

Luvun 9—13 §:ssä säädettäisiin työnhaki-
jan palveluprosessiin työ- ja elinkeinotoimis-
tossa liittyvästä työvoimapoliittisesti moitit-
tavasta menettelystä ja tämän perusteella ase-
tettavista korvauksettomista määräajoista. 
14 § sisältäisi säännöksen työnhakijan toistu-
van työvoimapoliittisesti moitittavan menet-
telyn perusteella asetettavasta työssäolovel-
voitteesta. 

1 §. Työstä eroaminen ja erottaminen. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin työstä 
eroamisen ja erottamisen perusteella asetet-
tavasta korvauksettomasta määräajasta. 
Työnhakijan erottua työstä ilman pätevää 
syytä tai aiheutettua itse työsuhteen päätty-
misen hänelle asetettaisiin voimassa olevaa 
2 luvun 9 §:ää vastaavasti 90 päivän kor-
vaukseton määräaika. Jos työ olisi kestänyt 
enintään viisi päivää, oikeutta työttömyys-
etuuteen ei olisi 30 päivän ajalta. 

Korvauksettoman määräajan laskeminen 
aloitettaisiin aina ensimmäisestä työsuhteen 
päättymisen jälkeisestä päivästä. Asiassa ei 
olisi merkitystä sillä, olisiko kyseinen henki-
lö jo tuolloin ollut työnhakijana työ- ja elin-
keinotoimistossa. Säännös poistaisi voimassa 
olevan säännöksen sanamuodosta johtuvan 
korvauksettoman määräajan alkamispäivään 
liittyvän epäselvyyden. 

Pykälän 2 momentti vastaisi nykyistä 2 lu-
vun 9 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin työso-
pimuksen irtisanomisen ja purkamisen rii-
tauttamisen vaikutuksesta korvauksettoman 
määräajan asettamiseen. Voimassa olevan 
2 luvun 9 §:n 3 momentin mukaan korvauk-
setonta määräaikaa ei aseteta ennen työsopi-
muksen riitautusasian ratkaisemista, jos työn-
tekijä on riitauttanut irtisanomisen irtisano-
misaikana. Ehdotetun 3 momentin mukaan 
olisi riittävää, jos irtisanominen on riitautettu 
kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päät-
tymisestä. Työntekijän asema olisi paremmin 
turvattu, kun hänellä olisi enemmän aikaa 
ryhtyä toimiin työsopimuksen irtisanomisen 
riitauttamiseksi. Samalla määräaika irtisano-
mistilanteissa olisi yhdenmukainen purkami-

sen riitauttamista koskevan määräajan kans-
sa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin myös 
riitauttamista koskevasta asetuksenantoval-
tuutuksesta. Valtioneuvoston asetuksella voi-
taisiin säätää tarkemmin siitä, mitä on pidet-
tävä työsopimuksen irtisanomisen tai purka-
misen riitauttamisena säännöstä sovellettaes-
sa. 

2 §. Pätevä syy työstä eroamiseen. Pykä-
lässä säädettäisiin pätevästä syystä työstä 
eroamiseen nykyistä 2 luvun 10 §:ää vastaa-
vasti. 

3 §. Työstä eroaminen työpaikan sijainnin 
ja työmatkan perusteella. Säännös olisi uusi. 
Pykälän 1 kohdan mukaan henkilöllä olisi 
pätevä syy erota työstä työsuhteen kolmen 
ensimmäisen kuukauden aikana, jos työ si-
jaitsisi työssäkäyntialueen ulkopuolella tai 
työmatkoihin kuluva aika olisi päivittäin ko-
koaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia ja 
osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. 

Tarkoituksena ei olisi säätää yleisestä oi-
keudesta erota työstä työttömyysetuutta me-
nettämättä työpaikan sijainnin perusteella, 
vaan turvata työttömyysetuuden saaminen ti-
lanteessa, jossa työtön tai työttömäksi muu-
toin jäävä henkilö olisi eronnut työstä, jota 
hänen ei alueelliseen liikkuvuuteen liittyvien 
syiden takia olisi tarvinnut työttömyysetuu-
den menettämisen uhalla ottaa vastaan. Työ 
voisi olla aloitettu irtisanomisaikana, välit-
tömästi edellisen työn päätyttyä tai työttömä-
nä. 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
parantamiseksi pykälän 2 kohdassa säädettäi-
siin, että henkilöllä olisi pätevä syy erota 
työstä, kun hän irtisanoutuu työstään muut-
taakseen toiselle paikkakunnalle, jossa hänen 
puolisollaan on toimeentulon turvaava pysy-
väisluontoinen työ tai yritystoimintaa. Edel-
lytyksenä olisi, että työ olisi uuden asuinpai-
kan perusteella määräytyvän työssäkäynti-
alueen ulkopuolella tai työmatkoihin kuluisi 
muuton jälkeen päivittäin kokoaikatyössä 
keskimäärin yli kolme tuntia ja osa-
aikatyössä keskimäärin yli kaksi tuntia. 

Toimeentulon turvaavalla pysyväisluontoi-
sella työllä tarkoitettaisiin sekä pitkiä määrä-
aikaisia että toistaiseksi voimassa olevia työ-
suhteita. Esimerkiksi kesätyö tai opintoihin 
liittyvä harjoittelu ei täyttäisi tätä edellytystä, 
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mutta työskentely saman tai samojen työnan-
tajien palveluksessa toisiaan seuraavissa 
määräaikaisissa työsuhteissa voitaisiin katsoa 
pysyväisluonteiseksi työskentelyksi. Pysy-
väisluontoisena pidettäisiin ainakin työtä, jo-
ka kestoltaan riittäisi täyttämään työttömyys-
päivärahan edellytyksenä olevan 34 kalente-
riviikon työssäoloehdon. Toimeentulon tulisi 
olla turvattu siten, ettei puolisolla olisi oike-
utta esimerkiksi soviteltuun työttömyysetuu-
teen tai toimeentulotukeen. Säännöksen so-
veltaminen ei edellyttäisi esimerkiksi sitä, et-
tä puolisoilla olisi yhteisiä lapsia eikä sitä, et-
tä puolisot olisivat jo asuneet yhdessä. Muun 
muassa avopuolison käsitteestä on säädetty 
1 luvun 7 §:ssä. 

Pykälän 2 kohdan säännös koskisi vain ti-
lannetta, jossa henkilö irtisanoutuu työstään 
ennen muuttoa. Jos henkilö irtisanoutuu vasta 
muuton jälkeen, työ- ja elinkeinotoimisto ar-
vioisi 2 §:n perusteella, onko henkilöllä ollut 
työvoimapoliittisesti arvioituna pätevä syy 
menettelyynsä. Jotta irtisanoutumiseen olisi 
pätevä syy, muuttamiselta ja irtisanoutumi-
selta edellytettäisiin ajallista yhteyttä. 

Pykälän 3 kohdan mukaan henkilöllä olisi 
pätevä syy erota työstä myös silloin, kun 
työnantaja osoittaa hänelle esimerkiksi työ-
ehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteel-
la uuden työn suorittamispaikan, joka sijait-
see työnhakijan työssäkäyntialueen ulkopuo-
lella tai työssäkäyntialueella työmatkoihin 
uuteen työn suorittamispaikkaan kuluisi päi-
vittäin kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme 
tuntia ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. Hen-
kilö olisi tällöin yhdenvertaisessa asemassa 
niiden henkilöiden kanssa, joihin sovelletta-
vassa työehtosopimuksessa tai joiden työso-
pimuksissa ei ole sovittu työnantajan mah-
dollisuudesta osoittaa työtä uudesta työn suo-
rittamispaikasta. Tällaisten henkilöiden kiel-
täydyttyä työstä uudessa työn suorittamispai-
kassa heidän oikeuttaan työttömyysetuuteen 
on arvioitu työstä kieltäytymisenä, jolloin pä-
tevää syytä arvioitaessa on otettu huomioon 
uuden työn suorittamispaikan sijainti työssä-
käyntialueen ulkopuolella sekä työmatkoihin 
kuluva aika. 

Edellisessä kappaleessa kerrotuissa tilan-
teissa työnantaja voi tarjota työtä uudesta 
työn suorittamispaikasta myös työsopimuk-
sen irtisanomisen vaihtoehtona. Jos työnteki-

jä ei halua siirtyä uuteen työn suorittamis-
paikkaan vaikka hänellä työsuhteen ehtojen 
mukaan olisi tähän velvollisuus ja työntekijä 
irtisanotaan, hänen oikeuttaan työttömyys-
etuuteen ratkaistaessa selvitetään, onko työn-
hakija itse aiheuttanut työsuhteen päättymi-
sen. Ehdotetusta 3 kohdasta ilmenevää peri-
aatetta voitaisiin soveltaa myös tässä tilan-
teessa. 

4 §. Työstä kieltäytyminen. Pykälän 1 ja 
3 momentit vastaisivat nykyistä 2 luvun 
12 §:ää. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos 
tarjottu työ olisi kestänyt enintään kaksi viik-
koa, oikeutta työttömyysetuuteen ei olisi 30 
päivän ajalta. Esimerkiksi sijaisuuksissa on 
mahdollista, että määräaikaista työsuhdetta 
tultaisiin myöhemmin jatkamaan. Korvauk-
settoman määräajan kesto määräytyisi näissä 
tilanteissa tarjotun työn kieltäytymishetkellä 
tiedossa olleen keston mukaisesti. 

5 §. Pätevä syy työstä kieltäytymiseen. Py-
kälä vastaisi voimassa olevaa 2 luvun 
15 §:ää. 

6 §. Työstä kieltäytyminen työpaikan si-
jainnin ja työmatkan perusteella. Pykälä vas-
taisi voimassa olevan 2 luvun 14 §:n 1—4 
momenttia. 

7 §. Ulkomailta tarjotusta työstä kieltäyty-
minen. Pykälä vastaisi voimassa olevan lain 
2 luvun 14 §:n 5 momenttia. 

8 §. Ammattitaitosuoja. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin, että henkilöllä 
olisi pätevä syy kieltäytyä työstä, joka ei vas-
taa hänen ammattitaitoaan. Työnhakijalla oli-
si aina vähintään yksi ammattiala, josta sovit-
taisiin työ- ja elinkeinotoimistossa työnhaki-
jan haastattelun yhteydessä ja jonka perus-
teella ammattitaitosuoja määriteltäisiin. Mai-
nittuja ammattialoja voisi olla useampia, jos 
työnhakija olisi esimerkiksi suorittanut use-
ampia ammatillisia tutkintoja. Ammattitai-
tosuojasta mainittaisiin esimerkiksi työnhaki-
jan kanssa laadittavassa työllistymissuunni-
telmassa. 

Ammattitaitosuojaa määritettäessä otettai-
siin nykytilaa vastaavasti huomioon työnha-
kijan koulutus ja työkokemus. Samalla taval-
la kuin nykyisin työ- ja elinkeinotoimisto 
viime kädessä päättäisi, onko työnhakijalla 
pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä am-
mattitaitosuojansa perusteella. 



 HE 111/2011 vp  
  

 

20 

Jos työnhakija ja työ- ja elinkeinotoimisto 
eivät pääsisi sopimukseen ammattitai-
tosuojan määräytymisestä, asian ratkaisisi 
työ- ja elinkeinotoimisto. Työnhakija voisi 
saattaa asian työttömyysturvan muutoksen-
hakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkit-
tavaksi valittamalla mahdollisesta työstä kiel-
täytymisen perusteella asetettua seuraamusta 
koskevasta työttömyysetuuden maksajan 
päätöksestä. 

Jos työnhakijalla ei olisi aiempaa työko-
kemusta, ammattitaitosuoja määriteltäisiin 
hakijan koulutuksen perusteella. Voimassa 
olevasta 2 luvun 13 §:stä poiketen tämä tar-
koittaisi sitä, että myös koulutuksesta vasta-
valmistuneilla olisi pätevä syy kieltäytyä 
muusta kuin oman alan työstä. 

Pätevä syy kieltäytyä ammattitaitoa vas-
taamattomasta työstä olisi voimassa kolme 
kuukautta työttömäksi työnhakijaksi rekiste-
röitymisestä. Tämä tarkentaisi ammattitai-
toon liittyvän suojan alkamista voimassa ole-
vaan lakiin verrattuna. Jos työnhakija on pää-
toiminen opiskelija, pätevän syyn voimassa-
oloaika alkaisi kulua vasta päätoimisten 
opintojen päättymisestä. Työnhakijaksi rekis-
teröityneen päätoimisen opiskelijan ammatil-
lisen suojan alkamishetki myöhentyisi voi-
massa olevaan lakiin verrattuna. 

Voimassa olevan ammattitaitosuojaa kos-
kevan säännöksen mukaan työnhakija voi 
kieltäytyä tarjotusta muusta kuin oman alan-
sa työstä, jos hän on kolmen kuukauden am-
mattitaitosuojan aikana tehnyt työsopimuk-
sen ammattitaitonsa huomioon ottaen sopi-
vasta työstä, joka alkaisi kolmen kuukauden 
kuluessa työsopimuksen tekemisestä. Tämä 
voi käytännössä pidentää ammattitaitosuojan 
voimassaoloa pisimmillään noin kuuteen 
kuukauteen. Ehdotetun säännöksen mukaan 
ammatillisen suojan kesto ei pitenisi. Myö-
hemmin alkavaa työtä koskeva työsopimus 
voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon arvioita-
essa, onko työnhakijalla 5 §:n mukainen pä-
tevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä. Työ- ja 
elinkeinotoimisto ei voisi ehdotetun säännök-
sen mukaan enää poistaa ammatillista suojaa. 

Pätevään syyhyn liittyvää kolmen kuukau-
den aikaa alettaisiin laskea uudelleen, kun 
henkilö on täyttänyt työttömyyspäivärahan 
edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja päi-
värahan enimmäisaika alkaa alusta. Työssä-

oloehdon täyttäessään henkilön voidaan kat-
soa olleen työttömyysturvalaissa tarkoitetulla 
tavalla vakiintuneesti työelämässä. Voimas-
saolevassa säännöksessä ei ole säädetty am-
mattitaitosuojan alkamisesta alusta. 

Työ- ja elinkeinotoimistolla ei välttämättä 
ole tietoa työssäoloehdon täyttymisestä. Asi-
aa ei kuitenkaan selvitettäisi jokaisen työn-
hakijan kohdalla, vaan tarvittaessa ainoastaan 
silloin, jos työnhakija on kieltäytynyt hänelle 
tarjotusta työstä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin henki-
lön oikeudesta erota työsuhteen kolmen en-
simmäisen kuukauden aikana työstä, josta 
hän olisi 1 momentin perusteella voinut kiel-
täytyä. Säännöksellä korvattaisiin voimassa 
oleva 2 luvun 10 §:n 2 momentti, jonka mu-
kaan henkilöllä on ammattitaitosuojan voi-
massa ollessa pätevä syy erota vastaanotta-
mastaan työstä, jota ei voida pitää hänen 
ammattitaitonsa huomioon ottaen hänelle so-
pivana. Käytännössä ehdotettu 2 momentti 
pidentäisi henkilön mahdollisuutta erota 
työnhakuammattia vastaamattomasta työstä 
enimmillään noin kolmella kuukaudella. 

Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa ole-
vaa 2 luvun 13 §:n 4 momenttia. 

9 §. Työllistymissuunnitelman laatimistilai-
suuteen saapumatta jääminen. Pykälä vastai-
si voimassa olevaa 2 luvun 18 §:ää. 

10 §. Työllistymissuunnitelman laatimises-
ta kieltäytyminen. Pykälä vastaisi muuten 
voimassa olevaa 2 luvun 18 a §:ää, mutta 
60 päivän korvauksettoman määräajan tilalla 
säädettäisiin korvauksettomasta määräajasta, 
jonka kestoon työnhakija voisi itse vaikuttaa. 
Työnhakijan kieltäydyttyä työllistymissuun-
nitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laa-
timisesta tai tarkistamisesta ilman pätevää 
syytä hän menettäisi oikeutensa työttömyys-
etuuteen aina vähintään 30 päiväksi. 

Suunnitelmaa ei aina voida laatia viipymät-
tä työ- ja elinkeinotoimistosta johtuvasta 
syystä työnhakijan peruuttaessa suunnitel-
man laatimista tai tarkistamista koskevan 
kieltäytymisensä. Riippumatta siitä, milloin 
suunnitelma laadittaisiin tai työnhakija pyy-
täisi suunnitelman laatimista kieltäydyttyään 
aiemmin suunnitelman laatimisesta tai tarkis-
tamisesta, korvaukseton määräaika olisi aina 
vähintään 30 päivää. Jos työnhakija olisi tänä 
30 päivän aikana esittänyt suunnitelman laa-
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timista koskevan pyynnön, oikeus työttö-
myysetuuteen palautuisi 30 päivän kuluttua 
suunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta 
kieltäytymisestä. Jos työnhakija pyytäisi 
suunnitelman laatimista myöhemmin, mutta 
suunnitelmaa ei voitaisi laatia työ- ja elinkei-
notoimistosta johtuvasta syystä, oikeus etuu-
teen palautuisi päivästä, jona työnhakija olisi 
esittänyt pyyntönsä. 

Työttömyysetuuden menettäminen työllis-
tymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunni-
telman laatimisesta tai tarkistamisesta kiel-
täytymisen perusteella olisi luonteeltaan kor-
vaukseton määräaika myös 30 päivän jälkei-
sen ajan osalta. 

11 §. Työllistymissuunnitelman toteuttami-
sen laiminlyönti. Työllistymissuunnitelmassa 
työnhakija ja työ- ja elinkeinotoimisto sopi-
vat työnhausta ja työllistymisen edellytysten 
parantamisesta. Suunnitelmaa laadittaessa 
otetaan huomioon muun muassa työnhakijan 
työkokemus, koulutus, työnhakua koskevat 
toiveet sekä hakijan työ- ja toimintakyky. 

Ehdotettu 1 momentti vastaisi perusteiltaan 
voimassa olevaa 2 luvun 20 §:ää, jonka pe-
rusteella työnhakija, joka on olennaisesti 
laiminlyönyt toteuttaa työllistymissuunnitel-
maansa tai sitä korvaavaa suunnitelmaa il-
man pätevää syytä, menettää oikeutensa työt-
tömyysetuuteen 60 päivän ajalta. Ehdotetussa 
säännöksessä kirjoitettaisiin auki se, mistä 
työllistymissuunnitelmassa sovitaan. 

Säännöstä ei sovellettaisi työnhakijan kiel-
täydyttyä työllistymistä edistävistä palveluis-
ta. Seuraamus työllistymistä edistävistä pal-
veluista kieltäytymisestä määräytyisi esitetyn 
12 §:n mukaan. Edellä mainitun vuoksi sään-
nös kohdistuisi erityisesti niihin työnhakijoi-
hin, joiden palvelutarve ei edellytä työllisty-
mistä edistävien palveluiden sisällyttämistä 
työllistymissuunnitelmaan. Säännöstä sovel-
lettaisiin lähinnä sellaisiin työnhakijoihin, 
joiden kanssa sovittaisiin omatoimisesta työ-
hön tai koulutukseen taikka muihin palvelui-
hin hakeutumisesta. 

Jos työnhakija ei toimisi suunnitelmassa 
sovitulla tavalla, hänelle asetettaisiin 60 päi-
vän korvaukseton määräaika, joka alkaisi sii-
tä, kun työ- ja elinkeinotoimisto olisi toden-
nut laiminlyönnin. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi päivää, jona työ- ja elinkeinotoimisto on 
pyytänyt työnhakijalta selvitystä asiasta. 

Korvauksetonta määräaikaa ei asetettaisi, 
jos työnhakijalla olisi ollut pätevä syy olla 
toteuttamatta suunnitelmassa sovittua. Koska 
työnhakija ja työ- ja elinkeinotoimisto voivat 
tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa, pätevä 
syy olisi pääsääntöisesti ainoastaan työnhaki-
jan oma työkyvyttömyys, joka on tosiasialli-
sesti estänyt häntä toteuttamasta suunnitel-
maansa ja olemasta yhteydessä työ- ja elin-
keinotoimistoon. 

Korvauksetonta määräaikaa ei 2 momentin 
mukaan asetettaisi, jos työnhakija voi osoit-
taa työ- ja elinkeinotoimistolle hakeneensa 
aktiivisesti työtä tai pyrkineensä parantamaan 
edellytyksiään työllistyä suunnitelmassa so-
vittua vastaavalla tavalla. 

Pykälän 2 momentti tarkoittaisi käytännös-
sä sitä, ettei korvauksetonta määräaikaa voi-
massa olevaa säännöstä vastaavasti asetettai-
si, jos työnhakijan laiminlyöntiä ei olisi pi-
dettävä olennaisena. Olennaisuutta arvioitai-
siin kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon 
sekä suunnitelmassa sovittujen toimien lai-
minlyönti että työnhakijan muu aktiivisuus 
työnhaussa ja työllistymisen edellytysten pa-
rantamisessa. 

Pykälän 2 momentilla ei olisi vaikutusta 
siihen, tulisiko työnhakijalle asettaa korvauk-
seton määräaika muiden 2 a lukuun ehdotet-
tujen säännösten perusteella. 

12 §. Työllistymistä edistävästä palvelusta 
kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen. 
Pykälässä säädettäisiin työllistymistä edistä-
vistä palveluista kieltäytymisestä ja palvelui-
den keskeyttämisestä. 

Työllistymistä edistävästä palvelusta kiel-
täytymisestä ilman pätevää syytä asetettaisiin 
aina 60 päivän korvaukseton määräaika. 
Koska esityksessä pyritään siihen, että seu-
raamukseen ei vaikuttaisi työttömyyden kes-
to tai etuuslaji, korvaukseton määräaika ase-
tettaisiin työssäolovelvoitteen sijasta myös 
kumottavaksi ehdotetussa 8 luvun 4 a §:ssä 
tarkoitetuille pitkään työttömänä olleille 
työnhakijoille. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäyty-
minen ilman pätevää syytä johtaisi korvauk-
settoman määräajan asettamiseen myös työt-
tömyyspäivärahan saajille. Koska kuntoutta-
vasta työtoiminnasta annettuun lakiin ei eh-
doteta muutoksia jotka koskisivat aktivointi-
suunnitelman laatimista tai kuntouttavan työ-
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toiminnan järjestämistä, korvaukseton mää-
räaika tulisi asetettavaksi vain silloin, kun 
henkilö on pyytänyt päästä kuntouttavaan 
työtoimintaan ja hänen kanssaan on laadittu 
aktivointisuunnitelma, jossa on sovittu kun-
touttavasta työtoiminnasta. Vastaavalla taval-
la työmarkkinatuen hakijoille, jotka eivät täy-
tä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 
3 §:n mukaisia kuntouttavan työtoiminnan 
järjestämistä koskevia aikarajoja, voitaisiin 
asettaa korvaukseton määräaika heidän kiel-
täydyttyään itse pyytämästään kuntouttavasta 
työtoiminnasta ilman pätevää syytä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
korvaukseton määräaika työllistymistä edis-
tävästä palvelusta kieltäytymisestä asetettai-
siin vain silloin, kun palveluun osallistumi-
sesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa 
tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Tämä 
parantaisi työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen osalta työnhakijan vaikutusmahdolli-
suuksia siihen, millaisiin palveluihin hänen 
on työttömyysetuuden menettämisen uhalla 
osallistuttava. Säännös ei estäisi työ- ja elin-
keinotoimistoa tarjoamasta työnhakijalle 
muutakin kuin suunnitelmassa sovittua työ-
voimapoliittista aikuiskoulutusta, mutta 
työnhakija voisi tällöin harkita ilman työttö-
myysetuuden menettämisen uhkaa, haluaako 
hän osallistua tarjottuun koulutukseen. 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 
voi hakea työhallinnon verkkopalvelussa il-
man työ- ja elinkeinotoimiston myötävaiku-
tusta. Tästä syystä 2 momentissa säädettäi-
siin, että työnhakijalle voitaisiin asettaa kor-
vaukseton määräaika koulutuksesta kieltäy-
tymisestä myös silloin, kun hän on itse ha-
keutunut työvoimapoliittiseen koulutukseen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
palvelusta kieltäytymiseen rinnastettaisiin 
työnhakijan oma menettely, jonka takia hä-
nelle ei voida järjestää kyseistä palvelua. 
Vastaava työvoimapoliittista aikuiskoulutusta 
koskeva säännös sisältyy voimassa olevaan 
2 luvun 16 §:n 1 momenttiin, mutta muiden 
palveluiden osalta kyse olisi uudesta sään-
nöksestä. Useisiin työpaikalla toteutettaviin 
työllistymistä edistäviin palveluihin valitse-
miseen liittyy työhaastattelun kaltainen me-
nettely, ja olisi perusteltua, että korvaukseton 
määräaika asetettaisiin myös muusta kuin 
nimenomaisesta kieltäytymisestä. Säännös 

koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa työnha-
kija jää kokonaan saapumatta palveluun. 

Työllistymistä edistävän palvelun keskeyt-
tämistä koskeva 4 momentti vastaisi voimas-
sa olevan 2 luvun 19 §:n 3 momenttia edellä 
palvelusta kieltäytymisen yhteydessä mainit-
tuja säännöksen soveltamisalaa koskevia 
muutoksia lukuun ottamatta. 

Jos palvelun aloittamisen jälkeen osoittau-
tuisi, ettei henkilö kykene osallistumaan hä-
nen kanssaan sovittuun palveluun, työ- ja 
elinkeinotoimisto ja työnhakija voisivat sopia 
palvelun keskeyttämisestä, josta tällöin ei 
olisi seuraamuksia. Esimerkiksi havaittaessa, 
ettei työnhakija kykene työ- ja toimintaky-
kynsä puolesta osallistumaan kuntouttavaan 
työtoimintaan aktivointisuunnitelmassa sovi-
tulla tavalla, aktivointisuunnitelmaa voitai-
siin muuttaa ja esimerkiksi vähentää kuntout-
tavan työtoiminnan päiviä tai lyhentää päivit-
täistä kuntouttavaan työtoimintaan osallistu-
misaikaa taikka sopia siitä, että kuntouttavan 
työtoiminnan sijasta työnhakijalle tarjotaan 
esimerkiksi sosiaali- tai terveyspalveluja. 

Pykälän 5 momentti vastaisi voimassa ole-
van 2 luvun 16 §:n 4 momenttia. 

Pykälän 6 momentti vastaisi voimassa ole-
van 2 luvun 16 §:n 3 momenttia. Säännöksen 
tarkoituksena on ohjata päivärahaa saavia 
ammatillista koulutusta vailla olevia nuoria 
ammatilliseen koulutukseen. Työvoimapoliit-
tiseen aikuiskoulutukseen valitaan alle 20-
vuotiaita vain poikkeuksellisesti. 

13 §. Pätevä syy työllistymistä edistävästä 
palvelusta kieltäytymiseen ja palvelun kes-
keyttämiseen. Pätevistä syistä työllistymistä 
edistävistä palveluista kieltäytymiseen ja 
palvelun keskeyttämiseen säädettäisiin mah-
dollisimman yhdenmukaisesti kaikkien pal-
veluiden osalta. Säännös perustuisi voimassa 
olevien 2 luvun 16 ja 17 §:ssä ja 8 luvun 
7 §:ssä säädettyihin päteviin syihin. 

Henkilöllä olisi kaikkien palveluiden osalta 
pätevä syy kieltäytyä palvelusta ja keskeyttää 
se, jos palvelu järjestettäisiin työssäkäynti-
alueen ulkopuolella tai matkoihin palvelun 
järjestämispaikalle kuluisi päivittäin keski-
määrin yli kolme tuntia. 

14 §. Toistuva työvoimapoliittisesti moitit-
tava menettely. Työnhakija menettäisi oikeu-
tensa työttömyysetuuteen toistaiseksi mene-
teltyään toistuvasti työvoimapoliittisesti ar-
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vioituna moitittavasti. Moitittavaksi katsotta-
vaa menettelyä olisi menettely, josta voisi 
seurata ehdotetussa 2 a luvussa säädetty kor-
vaukseton määräaika. Työttömyysetuuden 
menettäminen 1 momentin perusteella olisi 
luonteeltaan työssäolovelvoite. 

Voimassa olevan 2 luvun 21 §:ssä sääde-
tään, että työssäolovelvoite asetetaan, jos 
työnhakija on toistuvasti kieltäytynyt työstä 
tai koulutuksesta tai hänen muusta, toistuvas-
ta menettelystään on pääteltävissä, ettei hän 
muun muassa halua ottaa vastaan työtä. Käy-
tännössä työssäolovelvoite on asetettu melko 
kaavamaisesti työnhakijan meneteltyä työ-
voimapoliittisesti arvioituna moitittavasti vä-
hintään kaksi kertaa noin vuoden kuluessa, 
jos hakijan menettelystä on kokonaisuudes-
saan voitu päätellä, ettei hän halua ottaa vas-
taan työtä tai osallistua työ- ja elinkeinotoi-
miston palveluihin. Nykyisessä soveltamis-
käytännössä käytettyä työnhakijan menette-
lyn noin vuoden tarkastelujaksoa lyhennettäi-
siin kuuteen kuukauteen. Tarkastelujakson 
lyhentäminen mahdollistaisi luopumisen 
työnhakijan menettelyn kokonaisarvioinnista. 
Tämä yksinkertaistaisi säännöstä ilman, että 
säännös olennaisesti tiukentuisi. 

Valitusasteet ovat tulkinneet voimassa ole-
vaa työnhakijan toistuvaa menettelyä koske-
vaa säännöstä siten, että hakijan on tullut saa-
da tieto aiemman menettelynsä vaikutuksesta 
hänen oikeuteensa saada työttömyysetuutta, 
jotta hakijan myöhempää menettelyä on pi-
dettävä toistuvana. Ehdotetussa säännöksessä 
ratkaisevaa olisi sanamuodon mukaan työn-
hakijan menettely eikä työnhakijan aiempaa 
menettelyä koskevan työvoimapoliittisen 
lausunnon tai päätöksen antamisella olisi 
merkitystä. 

Oikeus työttömyysetuuteen palautuisi 
2 momentin mukaan henkilön oltua vähintään 
12 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luetta-
vassa työssä tai työllistymistä edistävissä 
palveluissa, opiskeltua päätoimisesti omaeh-
toisia opintoja tai työllistyttyä päätoimisesti 
yritystoiminnassa tai omassa työssä. Työssä-
olovelvoite vastaisi kestoltaan voimassa ole-
van 2 luvun 21 §:n perusteella asetettavaa 
velvoitetta. 

Työllistymistä edistävien palveluiden ja 
omaehtoisen päätoimisen opiskelun osalta 
työssäolovelvoitteeseen laskettaisiin täydet 

kalenteriviikot. Nykyistä soveltamiskäytän-
töä vastaavasti työllistymistä edistävät palve-
lut täyttäisivät työssäolovelvoitetta riippu-
matta siitä, järjestetäänkö palvelua viikon 
kaikkina päivinä tai onko työnhakija esimer-
kiksi luvattomasti poissa palvelusta. Opinto-
jen osalta edellytettäisiin, että työnhakija on 
edennyt opinnoissaan normaalilla tavalla. 

Työssäolovelvoite täyttyisi voimassa ole-
vaa 2 luvun 21 §:ää helpommin, kun velvoi-
tetta voisi kerryttää myös osallistumalla jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetun lain 8 lu-
vussa tarkoitettuun työkokeiluun, työelämä-
valmennukseen, työharjoitteluun tai mainitun 
lain 6 luvussa tarkoitettuun yhdistettyyn työ- 
ja koulutuskokeiluun tai kuntouttavaan työ-
toimintaan. Työssäolovelvoitetta täyttäisi 
myös päätoiminen työllistyminen yritystoi-
minnassa tai omassa työssä. 

Työssäolovelvoitteiden huomattavan pit-
kää, joissakin tapauksissa useita kymmeniä 
vuosia kestävää voimassaoloa ei voida pitää 
työnhakijan kannalta kohtuullisena. Lisäksi 
vanhoja työssäolovelvoitteita koskevien tie-
tojen säilyttäminen työhallinnon asiakaspal-
velun tietojärjestelmässä mahdollista myö-
hempää tietotarvetta varten on ongelmallista. 
Jotta mainituilta epäkohdilta vältyttäisiin, 
3 momentissa säädettäisiin siitä, että oikeus 
työttömyysetuuteen palautuisi viimeistään 
viiden vuoden kuluttua etuuden menettämi-
seen johtaneesta menettelystä lukien. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin myös, 
että työnhakijan mahdollista myöhempää 
työvoimapoliittisesti moitittavaa menettelyä 
ei tutkittaisi ennen kuin työssäolovelvoite 
olisi täyttynyt tai sen voimassaolo olisi la-
kannut viiden vuoden määräajan perusteella. 
Tämä nopeuttaisi jonkin verran työttömyys-
etuusoikeuden palautumista, kun mahdolli-
sesta myöhemmästä moitittavasta menette-
lystä ei asetettaisi uutta työssäolovelvoitetta. 
Lisäksi työ- ja elinkeinotoimistolle työnhaki-
jan menettelystä aiheutuva selvitystyö vä-
henisi. Työnhakijan menettelyä ei selvitettäi-
si takautuvasti tilanteessa, jossa valitusaste 
kumoaa työ- ja elinkeinotoimiston asettaman 
työssäolovelvoitteen. 

Jos työnhakija esimerkiksi eroaisi työstä tai 
siitä toimenpiteestä, jonka perusteella työs-
säolovelvoite on täyttynyt, työnhakijan me-
nettelyä arvioitaisiin 1—13 §:n perusteella ja 
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työnhakijalle voitaisiin asettaa korvaukseton 
määräaika. Seuraamuksena työnhakijan me-
nettelystä olisi korvaukseton määräaika, 
vaikka työssäolovelvoitteen asettamiseen 
johtaneesta menettelystä olisi kulunut alle 
kuusi kuukautta. 
 
5 luku  Työttömyyspäivärahan saami-

sen edellytykset 

11 §. Työssäoloehto eräissä tilanteissa. 
Pykälään tehtäisiin 2 luvun muuttamisesta ja 
uuden 2 a luvun säätämisestä johtuva pykä-
läviittausta koskeva muutos. Säännöstä muu-
tettaisiin samalla sisällöllisesti siten, että oi-
keuden työttömyyspäivärahaan voisi sään-
nöksessä tarkoitetuissa tilanteissa saada työs-
säolon ja työvoimapoliittiseen aikuiskoulu-
tukseen osallistumisen lisäksi opiskelemalla 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
9 luvussa tarkoitettuja työttömyysetuudella 
tuettuja omaehtoisia opintoja. 

13 §. Omavastuuaika. Pykälään tehtäisiin 
2 luvun muuttamisesta ja uuden 2 a luvun 
säätämisestä johtuva muutos. 
 
8 luku  Työmarkkinatuen erityiset 

työvoimapoliittiset rajoitukset 

2 §. Ammatillista koulutusta vailla oleva 
nuori. Pykälän 3 momentin 1 kohtaan tehtäi-
siin 2 luvun muuttamisesta ja uuden 2 a lu-
vun säätämisestä johtuva tekninen muutos. 
 
10 luku  Työllistymistä edistävien pal-

velujen ajalta maksettavaa 
etuutta koskevat säännökset 

2 §. Työttömyysetuuteen oikeutettu. Pykä-
län 5 momentti, jossa säädetään työllistymis-
tä edistävän palvelun aikana tehdyn ulko-
maanmatkan vaikutuksesta oikeuteen saada 
työttömyysetuutta, kumottaisiin. Säännös oli-
si tarpeeton, jos 2 luvun 3 §:ää muutetaan si-
ten, että ulkomaanmatka ei estä työttömyys-
etuuden saamista. 

4 §. Tämän lain poikkeava soveltaminen 
työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. 
Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin 2 luvun 
muuttamisesta ja uuden 2 a luvun säätämises-
tä johtuva muutos. 
 

11 luku  Toimeenpanoa koskevat sään-
nökset 

2 §. Velvollisuus tietojen antamiseen. Py-
kälän 3 momenttia muutettaisiin siten, että 
työnhakija voisi täyttää työttömyysetuuden 
saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin 
liittyvän velvollisuutensa ilmoittaa olosuh-
teiden muutoksesta ilmoittamalla muutokses-
ta työ- ja elinkeinotoimiston sijasta työvoi-
maviranomaiselle. 

4 §. Työvoimapoliittinen lausunto. Pykälän 
1—4 momentissa otettaisiin huomioon työ- 
ja elinkeinotoimistojen lisäksi muiden työ- ja 
elinkeinohallinnon yksiköiden mahdollisuus 
antaa työvoimapoliittisia lausuntoja. 

Pykälän 1 momentti jaettaisiin selkeyden 
vuoksi kohtiin. Momenttiin tehtäisiin 2 a lu-
vun säätämisestä johtuva tekninen muutos 
sekä korjattaisiin eräitä säädösviittauksissa 
olleita epätarkkuuksia. Korjauksilla ei olisi 
vaikutusta työ- ja elinkeinotoimiston ja työt-
tömyysetuuden maksajien tehtäviin. 

Pykälän 5 momenttiin tehtäisiin 2 luvun 
muuttamisesta ja 2 a luvun säätämisestä joh-
tuvat muutokset. 

4 a §. Ilmoitus menemisestä työnhakuun 
toiseen valtioon. Pykälässä otettaisiin huo-
mioon työ- ja elinkeinotoimistojen lisäksi 
muiden työhallinnon yksiköiden mahdolli-
suus antaa säännöksessä tarkoitettuja ilmoi-
tuksia. 

12 §. Matka-avustuksen takaisinperintä. 
2 a luvussa ehdotetaan, että työnhakijalla oli-
si pätevä syy erota työstä, josta hän olisi voi-
nut kieltäytyä työpaikan sijaintiin liittyvien 
seikkojen takia. Työnhakijalle on voitu 
myöntää matka-avustuksena maksettavaa 
työmarkkinatukea tällaisen työn vastaanot-
tamiseen. 

Jotta 2 a luku ja 11 luvun 12 § muodostai-
sivat johdonmukaisen kokonaisuuden, vii-
meksi mainitussa säännöksessä säädettäisiin, 
ettei matka-avustusta peritä takaisin, jos 
työnhakijalla olisi edellä mainittujen seikko-
jen perusteella pätevä syy erota työstä. 
 
12 luku  Muutoksenhaku 

1 §. Muutoksenhakuoikeus. 9 §. Oikeuden-
käyntikulujen jakaminen. Säännöksissä otet-
taisiin huomioon, että työvoimapoliittisia 
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lausuntoja voisi antaa työ- ja elinkeinotoi-
miston lisäksi muukin työ- ja elinkeinohal-
linnon yksikkö. 
 
13 luku  Tietojen saamista ja luovut-

tamista koskevat säännökset 

1 §. Oikeus tietojen saamiseen. 3 §. Tieto-
jen luovuttaminen. 9 §. Työttömyysturva-
asiamiehen tiedonsaanti- ja läsnäolo-oikeus. 
Säännöksissä otettaisiin huomioon, että työ-
voimapoliittisia lausuntoja voisi antaa työ- ja 
elinkeinotoimiston lisäksi muukin työ- ja 
elinkeinohallinnon yksikkö. 
 

Voimaantulo. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan keväällä 2012. 

Siirtymäsäännöksessä säädettäisiin, että 
työnhakijan työvoimapoliittisesti moititta-
vaan menettelyyn, joka on tapahtunut ennen 
lain voimaantuloa, sovellettaisiin lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Työnhakijan ennen lain voimaantuloa tapah-
tunut menettely otettaisiin huomioon arvioi-
taessa esitetyssä 2 a luvun 14 §:ssä tarkoitet-
tua menettelyn toistuvuutta. 

Ulkomaanmatkojen osalta vanhoja sään-
nöksiä sovellettaisiin, jos matka olisi aloitettu 
ennen lain voimaantuloa. 

Työnhakija on voinut menettää oikeutensa 
työttömyysetuuteen toistuvan työvoimapoliit-
tisesti moitittavan menettelyn takia työttö-
myysturvalain (602/1984) tai työmarkkina-
tuesta annetun lain (1542/1993) perusteella 
siten, ettei oikeus etuuteen ole vielä palautu-
nut. Jotta nämä henkilöt olisivat yhdenvertai-
semmassa asemassa niiden työttömien kans-
sa, jotka menettävät oikeutensa työttömyys-
etuuteen enintään viideksi vuodeksi esitetyn 
2 a luvun 14 §:n perusteella, siirtymäsään-
nöksessä säädettäisiin, että työttömyysturva-
lain (602/1984) tai työmarkkinatuesta anne-
tun lain perusteella etuusoikeutensa menettä-
neillä olisi oikeus etuuteen viimeistään 1 päi-
västä tammikuuta 2017 eli noin viiden vuo-
den kuluttua lain voimaantulosta. 

Työttömyysturvalain (602/1984) tai työ-
markkinatuesta annetun lain perusteella tois-
tuvan työvoimapoliittisesti moitittavan me-
nettelynsä perusteella oikeutensa työttö-
myysetuuteen menettäneitä kannustettaisiin 
osallistumaan työllistymistä edistäviin palve-

luihin säätämällä siirtymäsäännöksessä, että 
työttömyysetuusoikeuden palautumisessa 
otettaisiin huomioon työnhakijan esitetyn 2 a 
luvun 14 §:n 1—6 kohdassa tarkoitettu toi-
minta. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että 
oikeus etuuteen palautuisi aiempaa helpom-
min. 

Edellä työttömyysturvalain (602/1984) ja 
työmarkkinatuesta annetun lain perusteella 
menetetyn etuusoikeuden palautumisesta esi-
tettyä sovellettaisiin siirtymäsäännöksen mu-
kaan myös kumottavien 2 luvun 21 §:n sekä 
8 luvun 4 a ja 6 §:n perusteella asetettujen 
työssäolovelvoitteiden täyttymisessä ja 
enimmäiskestossa. 
 
1.2 Laki julkisesta työvoimapalvelusta 

annetun lain muuttamisesta 

1 luku  Yleiset säännökset 

8 §. Työtön työnhakija. Voimassa olevan 
pykälän mukaan työttömällä työnhakijalla 
tarkoitetaan 17 vuotta täyttänyttä työnhaki-
jaa, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden 
käytettävissä ja työtön. Työmarkkinoiden 
käytettävissä olon osalta säännöksessä viita-
taan työttömyysturvalain 2 luvun 8 §:ssä tar-
koitettuihin työnhakijan asettamiin rajoituk-
siin. 

Koska työttömyysturvalain 2 luvun 8 § eh-
dotetaan kumottavaksi, 3 momentista poistet-
taisiin viittaus työttömyysturvalain 2 luvun 
8 §:ään. Muutos mahdollistaisi työnhakijan 
pääsemisen niiden työ- ja elinkeinotoimiston 
palveluiden piiriin, joiden edellytyksenä on 
työttömänä työnhakijana oleminen. 
 
5 luku  Työnhakijan haastattelu ja 

työllistymissuunnitelma 

3 §. Työllistymissuunnitelman laatiminen 
ja tarkistaminen. Pykälän 3 momentista pois-
tettaisiin säännös, jonka mukaan työllisty-
missuunnitelmaa tai sitä korvaavaa suunni-
telmaa on tarkistettava, jos työnhakijan oike-
us työttömyysaikaiseen työmarkkinatukeen 
on lakkautettu kumottavaksi ehdotetun työt-
tömyysturvalain 8 luvun 4 a §:n nojalla. 

Suunnitelma laadittaisiin tai sitä tarkistet-
taisiin 1 §:ssä säädettyjen määräaikojen mu-
kaisesti työnhaun kestettyä kaksi viikkoa, 
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kolme kuukautta ja kuusi kuukautta ja sen 
jälkeen aina kuuden kuukauden välein. 
 
7 luku  Työllistymisen edistäminen 

työllisyysmäärärahojen avulla 

7 §. Kuntoutus-, koulutus- tai työntekovel-
vollisuuden järjestäminen. Pykälän 2 mo-
mentin sanamuotoa selkeytettäisiin. 

8 §. Työllistämisvelvoitteen rajoitukset ja 
lakkaaminen. Pykälän 3 momentin 1 kohdas-
sa viitataan kumottavaksi ehdotettuun työt-
tömyysturvalain 2 luvun säännökseen. Viit-
taus muutettaisiin koskemaan ehdotettua 
2 a lukua. 
 
 
10 luku  Ylläpitokustannusten kor-

vaaminen 

5 §. Ylläpitokorvauksen rajoitukset. Pykä-
län 1 momenttiin lisättäisiin maininta siitä, 
ettei kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
(1386/2010) 22—24 §:ssä tarkoitettuihin 
omaehtoisiin opintoihin osallistuvalla työn-
hakijalla, joka ei saa työttömyysetuutta, ole 
oikeutta ylläpitokorvaukseen. 

Voimassa olevan säännöksen mukaan työ-
voimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa ole-
valla tai työttömyysetuudella tuettuja opiske-
levalla työnhakijalla ei ole oikeutta ylläpito-
korvaukseen, jos hän ei saa työttömyysetuut-
ta. Muutos saattaisi työnhakijat yhdenvertai-
seen asemaan. 
 
11 luku  Toimeenpanoon liittyvä yh-

teistyö 

6 §. Tiedonsaanti. 7 luvun 8 §:n mukaan 
työttömyysturvalaissa säädetyn työssäoloeh-
don tarkastelujakson kuluessa tehty työ, joka 
luetaan työssäoloehtoon, vähentää 7 luvun 
7 §:ssä säädettyä kunnan kahdeksan kuukau-
den työllistämisvelvoitetta. Laissa ei kuiten-
kaan ole säädetty työ- ja elinkeinotoimiston 
oikeudesta saada säännösten toimeenpanoa 
varten tarvittavia tietoja työttömyyskassoilta 
ja Kansaneläkelaitokselta. Tässä tarkoituk-
sessa 11 luvun 6 §:ää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että työvoimaviranomaisella olisi 
oikeus saada toimivaltaansa kuuluvien tehtä-
vien hoitoa varten tarvittavat tiedot muun 

muassa työttömyyskassoilta ja Kansaneläke-
laitokselta. Säännöksen rakennetta selkeytet-
täisiin. 

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
ajalta ei enää makseta koulutustukea eikä so-
siaali- ja terveysministeriöllä sen vuoksi ole 
voimassa olevan säännöksen mukaista tie-
donsaantitarvetta. Maininta sosiaali- ja terve-
ysministeriön oikeudesta saada tietoja pois-
tettaisiin. 

7 §. Työnantajan tiedonsaantioikeus. Sään-
nöstä muutettaisiin siten, että työnantajalla 
olisi oikeus saada tieto irtisanomansa ja ta-
kaisinottovelvollisuuden piirissä olevan työn-
tekijän mahdollisesta työnhakijana olemises-
ta työ- ja elinkeinotoimiston sijasta työvoi-
maviranomaiselta. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi sitä, että työnantaja voisi saada mainitun 
tiedon työ- ja elinkeinotoimiston lisäksi Työ-
linja-puhelinpalvelusta. 
 
12 luku  Tukien, avustusten ja etuuksi-

en toimeenpanoa koskevat 
säännökset 

3 §. Ylläpitokorvausten myöntäminen ja 
maksaminen. Pykälän 3 momenttiin lisättäi-
siin maininta kotoutumisen edistämisestä an-
netun lain 22—24 §:ssä tarkoitettuihin opin-
toihin osallistuneelle työnhakijalle maksetta-
van ylläpitokorvauksen maksamisen lakkaut-
tamisesta. Maksaminen lakkautettaisiin sa-
moilla perusteilla kuin työvoimapoliittiseen 
aikuiskoulutukseen ja 9 luvussa tarkoitettui-
hin omaehtoisiin opintoihin osallistuvalle 
työnhakijalle maksettava ylläpitokorvaus. 

Työnhakijan ja työ- ja elinkeinotoimiston 
koulutuksen keskeyttämistä koskevaan ilmoi-
tusvelvollisuuteen liittyvä säännös siirrettäi-
siin 3 momentista 4 momenttiin. 
 

Voimaantulo. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan keväällä 2012. 

Työttömyysturvalain kumottavaksi esitet-
tyä työmarkkinatuen lakkauttamista koske-
vaa 8 luvun 4 a §:ää sovellettaisiin työttö-
myysturvalain siirtymäsäännöksen mukaan, 
jos työnhakijan työvoimapoliittisesti moitit-
tava menettely olisi tapahtunut ennen laki-
muutosten voimaantuloa. Näiden työnhaki-
joiden työllistymissuunnitelmaa tai sitä kor-
vaavaa suunnitelmaa olisi tarkistettava tämän 
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lain voimaan tullessa voimassa olleen 5 lu-
vun 3 §:n mukaisesti. 
 
1.3 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

annetun lain 6 §:n ja 10 §:n muutta-
misesta 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 
6 §:n 5 momenttiin tehtäisiin työttömyystur-
valain 8 luvun 7 §:n kumoamisesta johtuva 
muutos. Kuntouttavasta työtoiminnassa anne-
tussa laissa säädettäisiin kuntouttavan työ-
toiminnan järjestämisestä viittaamatta työt-
tömyysturvalakiin. Muutos olisi luonteeltaan 
tekninen. Kunnan velvollisuus järjestää kun-
touttavaa työtoimintaa säilyisi nykyisen laa-
juisena. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 
10 §:n 2 momenttia muutettaisiin työttö-
myysturvalakiin ehdotettujen muutosten ta-
kia. 
 
1.4 Lakiehdotukset 4 ja 5 

Toimeentulotuesta annettuun lakiin 
(1412/1997) ja merimieseläkelakiin 
(1290/2006) tehtäisiin työttömyysturvalain 
muuttamisesta johtuvat muutokset. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja mää-

räykset  

Työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n 
3 momentissa säädettäisiin, että valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin säätää tarkem-
min siitä, mitä 2 a luvun 1 §:ää sovellettaessa 
olisi pidettävä työsopimuksen irtisanomisen 
tai purkamisen riitauttamisena. 
 
3  Voimaantulo 

Lakiesitykset ehdotetaan tulemaan voimaan 
keväällä 2012. 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lau-
sunnoissaan arvioinut valtiosääntöoikeudelli-
selta kannalta työttömyysturvalain ja julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain työt-
tömyysturvan seuraamusjärjestelmään liitty-

viä säännöksiä muun muassa suhteessa pe-
rustuslain 9, 11, 15, 18 ja 19 §:ssä säädettyi-
hin perusoikeuksiin. Mainitut säännökset 
koskevat liikkumisvapautta, uskonnon ja 
omantunnon vapautta, omaisuudensuojaa se-
kä oikeutta työhön ja sosiaaliturvaan. Perus-
tuslakivaliokunta on arvioinut säännösten ta-
voitteita suhteessa perusoikeuksien toteutu-
miseen ja toisaalta perusoikeuksien rajoitta-
mista suhteellisuusperiaatteen ja yhdenver-
taisuusperiaatteen kannalta. 

Ulkomaanmatkoja koskeva ehdotus liittyy 
erityisesti perustuslain 9 §:n 2 momenttiin. 
Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan jokai-
sella on oikeus lähteä maasta. Oikeuden pe-
russisältönä on vapaus poistua maasta ilman 
oikeudellisia tai tosiasiallisia esteitä. Perus-
tuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, 
että säännös satunnaisesta ja lyhyestä ulko-
maanmatkasta on sopusoinnussa liikkumis-
vapauden kanssa. Työttömyysetuuden menet-
täminen muun kuin satunnaisen ja lyhyen ul-
komaanmatkan ajalta voi kuitenkin tosiasias-
sa estää työttömän työnhakijan lähdön ulko-
maanmatkalle. Ehdotettu ulkomaanmatkoja 
koskevan säännöksen kumoaminen parantaisi 
työnhakijoiden tosiasiallista liikkumisvapaut-
ta. 

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään 
liittyen perusoikeusmerkityksen kannalta 
keskeisimmät säännökset ovat perustuslain 
18 ja 19 §. Perustuslain 18 §:n mukaan jokai-
sella on oikeus hankkia toimeentulonsa valit-
semallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 
Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman 
suojelusta ja edistettävä työllisyyttä ja pyrit-
tävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. 
Perustuslain 19 §:n 2 momentin perusteella 
lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeen-
tulon turvaan työttömyyden aikana. 

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti 
katsonut, ettei perustuslaki sinänsä estä aset-
tamasta ehtoja perustoimeentulon turvaavan 
etuuden saamiselle. Valiokunnan mukaan 
etuuden saamisen ehdot voivat rakentua sen 
varaan, että asianomainen itse myötävaikut-
taa sellaisiin toimiin, jotka edistävät hänen 
työkykynsä ylläpitämistä ja työllistymistä. 
Muun muassa velvollisuus osallistua työllis-
tymistä edistäviin palveluihin on keino, jolla 
pyritään edistämään henkilön työllistymistä 
tai työkyvyn säilyttämistä ja siihen voidaan 
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liittää perustuslakivaliokunnan mukaan työt-
tömyysetuuden menettämisen uhka. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan seuraa-
muksena käytetyn työttömyysetuuden epä-
ämisen tulee olla perustellussa suhteessa sii-
hen, millaisia työllistymisen edistämistä kos-
kevia toimia on ollut tarjolla ja mitä voidaan 
lukea työttömän syyksi. Korvauksetta jääviä 
ajanjaksoja ei myöskään voi kehittää niin 
pitkiksi, että ne muodostuisivat perustuslaista 
aiheutuvan velvoitteen vastaisiksi. Valiokun-
ta on muun muassa pitänyt viiden kuukauden 
työssäolovelvoitetta verraten pitkänä ja kat-
sonut, että lakiin tuli lisätä säännös työ- ja 
elinkeinoviranomaisen velvollisuudesta huo-
lehtia siitä, että etuuden menetysaikana on 
tosiasiallisesti saatavana työtä, koulutusta tai 
työllistymistä edistäviä palveluita. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista on säädettävä lailla. Perustuslakivalio-
kunta on pitänyt joissakin tilanteissa yksilön 

oikeusasemaa koskevan sääntelyn epätark-
kuutta valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalli-
sena. Valiokunta on muun muassa todennut, 
että korvauksettomia määräaikoja ja työssä-
olovelvoitteita koskevissa säännöksissä käy-
tetään paljon joustavia käsitteitä, jotka ovat 
valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellisiä 
perusoikeusrajoitusten täsmällisyys- tai tark-
karajaisuusvaatimuksen vuoksi. 

Ehdotetut työttömyysetuuden saamisen 
edellytyksiin liittyvät muutokset parantaisi-
vat erityisesti työnhakijoiden yhdenvertai-
suutta, liikkumisvapautta ja mahdollisuutta 
valita asuinpaikkansa. Esityksessä ei ehdote-
ta muutoksia, joiden vuoksi esitystä ei voitai-
si käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 8—10 §, 12—18 §, 18 a § ja 19—21 §, 

8 luvun 4 a, 6 ja 7 § sekä 10 luvun 2 §:n 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 9 § osaksi laeissa 344/2009 ja 764/2011, 10 ja 16 § osaksi 

laissa 1199/2009, 13 § osaksi laeissa 1560/2009 ja 344/2009, 14, 18, 18 a, 20 ja 21 § laissa 
313/2010, 17 § ja 8 luvun 7 § osaksi laissa 313/2010 sekä 2 luvun 19 § laeissa 313/2010 ja 
1388/2010, 8 luvun 4 a § laeissa 1217/2005 ja 313/2010 sekä 6 § laeissa 1273/2009 ja 
313/2010 sekä 10 luvun 2 §:n 5 momentti laissa 1188/2009,  
muutetaan 1 luvun 4 §:n 3 momentti ja 5 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 2 luvun otsikko ja 3 §, 
5 luvun 11 § ja 13 §:n 2 momentti, 8 luvun 2 §:n 3 momentin 1 kohta ja 5 momentti, 10 luvun 
4 §:n 1 momentti, 11 luvun 2 §:n 3 momentti, 4 ja 4 a §, 12 luvun 1 §:n 5 momentti ja 9 § sekä 
13 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 3 momentti ja 2 luvun 3 § laissa 1560/2009, 1 luvun 
5 §:n 1 momentin 9 kohta, 8 luvun 2 §:n 5 momentti sekä 11 luvun 2 §:n 3 momentti laissa 
313/2010, 5 luvun 11 § ja 11 luvun 4 a § laissa 361/2010, 5 luvun 13 §:n 2 momentti sekä 
10 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 1188/2009, 11 luvun 4 § laeissa 1053/2008, 1199/2009 ja 
1388/2010 sekä 12 luvun 1 §:n 5 momentti ja 9 § sekä 13 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 
1 momentti ja 9 §:n 1 momentti laissa 1053/2008, sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a luku, 8 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 313/2010 
uusi 6 momentti, sekä 11 luvun 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1188/2009, uusi 2 mo-
mentti seuraavasti: 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

4 § 

Lain toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimaviranomainen antaa työttömyys-

etuuden saamisen työvoimapoliittisista edel-
lytyksistä Kansaneläkelaitosta ja työttö-
myyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 
11 luvun 4 §:ssä säädetään. Lausuntokäytän-
nön lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta 
valvoo toimialueellaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen määräämä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies 
(työttömyysturva-asiamies). Elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus määrää lisäksi 
työttömyysturva-asiamiehen sijaisen. Työt-
tömyysturva-asiamiehen sijaiseen sovelle-
taan, mitä tässä laissa säädetään työttömyys-
turva-asiamiehestä. Useammalla elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella voi olla 
yhteinen työttömyysturva-asiamies ja tämän 
sijainen. 
 

5 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) korvauksettomalla määräajalla aikaa, 
jolta työttömyysetuutta ei makseta työstä 
eroamisen tai kieltäytymisen taikka muun 
2 a luvussa säädetyn menettelyn tai 2 luvun 
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11 §:ssä tarkoitetun työmarkkinoilta poissa-
olon johdosta; 

9) työssäolovelvoitteella työssäoloa, työl-
listymistä edistävään palveluun osallistumis-
ta, opiskelua tai yritystoiminnassa taikka 
omassa työssä työllistymistä, joka edellyte-
tään ennen kuin työttömyysetuutta voidaan 
maksaa työttömyysajalta toistuvan 
8 kohdassa tarkoitetun työhaluttomuutta 
osoittavan taikka 8 luvun 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun menettelyn jälkeen; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luku 

Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliitti-
set edellytykset 

3 § 
 

Työmarkkinoilla olon esteet 

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen, jos hän on estynyt olemasta työmarkki-
noilla asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, 
vapausrangaistuksen taikka sairaalassa tapah-
tuvan hoidon tai muun tähän verrattavan lai-
toshoidon taikka muun näihin rinnastettavan 
syyn johdosta. 
 

2 a luku 

Työvoimapoliittisesti moitittava menettely 

1 § 

Työstä eroaminen ja erottaminen 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä on 
eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut 
työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen 
päättymisen jälkeen. Jos työ olisi kestänyt 
enintään viisi päivää, oikeutta työttömyys-
etuuteen ei ole 30 päivän ajalta. 

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan 
myös, kun henkilön työnteko ja palkanmaksu 
ovat keskeytyneet kokonaan eduskunnan vir-
kamiehistä annetun lain 43 §:ssä, kirkkolain 
6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 47 §:ssä, puolustusvoimista an-
netun lain 48 §:ssä, Suomen Pankin virka-

miehistä annetun lain 31 §:ssä, tasavallan 
presidentin kansliasta annetun lain 38 §:ssä 
tai valtion virkamieslain 40 §:ssä tarkoitetus-
ta syystä. 

Jos työntekijä, jonka työsopimus on irtisa-
nottu työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tai me-
rityösopimuslain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla 
perusteella taikka jonka työsopimus on puret-
tu työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin 
tai merityösopimuslain 9 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin perusteella, on todisteellisesti riitaut-
tanut irtisanomisen tai purkamisen kolmen 
kuukauden kuluessa työsuhteen päättymises-
tä, ei ennen työsopimusasiassa tehtyä lopul-
lista ratkaisua voida katsoa, että hän olisi 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla itse aiheut-
tanut työsuhteen päättymisen, jollei riitautus-
ta ole pidettävä ilmeisen aiheettomana. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään, mitä on 
pidettävä todisteellisena riitauttamisena. 
 

2 § 

Pätevä syy työstä eroamiseen 

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä työ-
sopimuslain 8 luvun 1 §:n 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa sekä silloin, kun työtä 
hänen työkykynsä huomioon ottaen ei voida 
pitää sopivana. 

Henkilöllä on oikeus erota työstä menettä-
mättä oikeutta työttömyysetuuteen myös 
muusta kuin 1 momentissa ja 3 sekä 8 §:ssä 
tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään 
verrattavissa näihin. 
 

3 § 

Työstä eroaminen työpaikan sijainnin ja 
työmatkan perusteella 

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä: 
1) kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen 

alkamisesta edellyttäen, että työpaikka sijait-
see työssäkäyntialueen ulkopuolella tai hen-
kilön päivittäisen työmatkan kesto ylittää ko-
koaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja 
osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia; 

2) muuttaakseen viikon kuluessa eroami-
sesta lukien toiselle paikkakunnalle, jossa 
hänen puolisollaan on toimeentulon turvaava 
pysyväisluontoinen työ tai yritystoimintaa, 
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edellyttäen, että työpaikka sijaitsee uuden 
asuinpaikan mukaan määräytyvän työssä-
käyntialueen ulkopuolella tai henkilön päivit-
täisen työmatkan kesto ylittää muuton jäl-
keen kokoaikatyössä keskimäärin kolme tun-
tia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tun-
tia; 

3) työn suorittamispaikan muuttuessa työ-
suhteen aikana edellyttäen, että uusi työn 
suorittamispaikka sijaitsee työssäkäyntialu-
een ulkopuolella tai henkilön päivittäisen 
työmatkan kesto uuteen työn suorittamis-
paikkaan ylittää kokoaikatyössä keskimäärin 
kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin 
kaksi tuntia. 
 

4 § 

Työstä kieltäytyminen 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta työstä kieltäytymi-
sestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä 
kieltäytyy vastaanottamasta työ- ja elinkeino-
toimiston tarjoamaa tai hänelle muuten yksi-
löidysti tarjottua työtä: 

1) jota hänen työkykynsä huomioon ottaen 
voidaan pitää hänelle sopivana; 

2) josta maksetaan työehtosopimuksen mu-
kainen palkka tai, jollei työehtosopimusta 
ole, työpaikkakunnalla sellaisesta työstä 
maksettava tavanomainen ja kohtuullinen 
palkka; ja 

3) joka on lakon, työsulun tai saarron pii-
riin kuulumatonta. 

Jos työ olisi kestänyt enintään kaksi viik-
koa, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 
30 päivän ajalta. 

Jos henkilö on omalla menettelyllään aihe-
uttanut sen, ettei työsuhdetta ole syntynyt, 
hänen katsotaan kieltäytyneen työstä. 
 

5 § 

Pätevä syy työstä kieltäytymiseen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä 
silloin, kun työstä maksettava palkka ja hä-
nelle mahdollisesti maksettava soviteltu työt-
tömyysetuus työmatkakustannusten ja mui-
den työn vastaanottamisen aiheuttamien kus-

tannusten vähentämisen jälkeen jää pienem-
mäksi kuin hänelle muutoin maksettava työt-
tömyysetuus. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä hänelle 
tarjotusta työstä, jos: 

1) hänelle ei varata kohtuullista aikaa las-
tenhoidon järjestämiseen sekä kulkuvaikeuk-
sien ja muiden vastaavien rajoitusten poista-
miseen; 

2) työ on hänen uskonnollisen tai oman-
tunnon vakaumuksensa vastaista; 

3) työssä edellytetään julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain 4 luvun 7 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuja työtehtäviä, 
jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän 
tavan vastaisia; 

4) työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka; 
tai 

5) työssä esiintyy työntekijän terveydelle 
haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai 
muuta epäasiallista kohtelua. 

Henkilö voi kieltäytyä tarjotusta työstä 
menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen 
myös muusta kuin 1 ja 2 momentissa ja 6—
8 §:ssä tarkoitetusta syystä, jos se on päte-
vyydeltään verrattavissa näihin. 
 

6 § 

Työstä kieltäytyminen työpaikan sijainnin ja 
työmatkan perusteella 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänen työssäkäyntialueeltaan 
tarjottua työtä, jos hänen päivittäisen työmat-
kansa kesto ylittäisi kokoaikatyössä keski-
määrin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keski-
määrin kaksi tuntia. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänen työssäkäyntialueensa 
ulkopuolelta tarjottua työtä, jos: 

1) työpaikkaan olisi työ- ja elinkeinotoi-
miston arvion mukaan saatavissa sellaisia 
sopivia työntekijöitä, joiden työssäkäyntialu-
eella avoin työpaikka sijaitsee; 

2) työ ei ole pysyväisluonteista toimeentu-
lon turvaavaa kokoaikatyötä; 

3) uudella paikkakunnalla ei ole saatavissa 
henkilölle ja hänen perheelleen sopivaa asun-
toa; 
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4) työn vastaanottamista on työnhakijan 
kielitaito huomioon ottaen pidettävä kohtuut-
tomana; tai 

5) henkilöllä on painava henkilökohtainen 
syy olla vastaanottamatta kyseistä työtä. 

Henkilölle ja hänen perheelleen sopivana 
pidetään asuntoa, johon muuttaminen ei mer-
kittävästi huononna asuinolosuhteita ja josta 
aiheutuvat kustannukset eivät merkittävästi 
vähennä henkilön käytettävissä olevia tuloja. 
Asunnon on oltava henkilön ja hänen per-
heensä käytettävissä viimeistään silloin, kun 
henkilö ottaa vastaan työn työssäkäyntialu-
eensa ulkopuolelta, tai viipymättä sen jäl-
keen. 

Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu-
na painavana henkilökohtaisena syynä pide-
tään henkilön puolison työtä tai yrittäjätoi-
mintaa, joka on perheen toimeentulon kan-
nalta välttämätöntä, omaa, puolison tai lasten 
paikkakuntaan sidottua opiskelua tai koulun-
käyntiä, lähisukulaisen tai muun läheisen 
henkilön huoltamista, omaa tai lähisukulai-
sen terveydentilaa tai muuta näihin rinnastet-
tavaa syytä, jollaisena voidaan pitää hankit-
tua asuntoa. 
 

7 § 

Ulkomailta tarjotusta työstä kieltäytyminen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä otta-
masta vastaan työtä ulkomailta, ei kuitenkaan 
sellaisessa valtiossa, jossa hän hakee työtä ja 
jossa oleskelun ajalta hänelle maksetaan työt-
tömyysetuutta Suomea sitovan kansainväli-
sen säädöksen perusteella. 
 

8 § 

Ammattitaitosuoja 

Henkilöllä on kolmen kuukauden aikana 
työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymisestä 
tai tätä myöhemmästä päätoimisten opintojen 
päättymisestä lukien pätevä syy kieltäytyä 
työstä, joka ei vastaa hänen koulutukseensa 
ja työkokemukseensa perustuvaa ammattitai-
toaan. Kolmen kuukauden aika alkaa alusta, 
kun henkilö on täyttänyt työttömyyspäivära-
han edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja 

työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa 
alusta. 

Henkilöllä on kolmen kuukauden aikana 
työsuhteen alkamisesta pätevä syy erota työs-
tä, josta hän olisi 1 momentin perusteella 
voinut kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työttömyysetuuteen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
työnhakijaan, jonka työnteko ja palkanmaksu 
ovat keskeytyneet työsopimuksen ehtoon pe-
rustuvasta lomautukseen rinnastettavasta 
syystä. 
 

9 § 

Työllistymissuunnitelman laatimistilaisuu-
teen saapumatta jääminen 

Työnhakijalla, joka jättää saapumatta työl-
listymissuunnitelman tai sitä korvaavan 
suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilai-
suuteen, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 
15 päivän ajalta saapumatta jäämisen jälkeen. 
Oikeus etuuteen palautuu kuitenkin aikaisin-
taan siitä päivästä, jona työllistymissuunni-
telma tai sitä korvaava suunnitelma on laadit-
tu tai tarkistettu, jollei suunnitelman laatimi-
sen tai tarkistamisen viivästyminen johdu 
työ- ja elinkeinotoimistosta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos työnhakijan saapumatta jääminen johtuu 
sairaudesta, tapaturmasta tai henkilöstä itses-
tään riippumattomasta syystä taikka jos saa-
pumatta jäämiselle on muu hyväksyttävä syy. 
Korvauksetonta määräaikaa ei aseteta myös-
kään silloin, kun työnhakija on etukäteen il-
moittanut työ- ja elinkeinotoimistolle olevan-
sa estynyt saapumasta työllistymissuunnitel-
man tai sitä korvaavan suunnitelman laati-
mis- tai tarkistamistilaisuuteen ja työ- ja 
elinkeinotoimisto hyväksyy työnhakijan esit-
tämän syyn tilaisuuden järjestämiseksi myö-
hemmin. 
 

10 § 

Työllistymissuunnitelman laatimisesta kiel-
täytyminen 

Jos työnhakija ilman pätevää syytä kieltäy-
tyy työllistymissuunnitelman tai sitä korvaa-
van suunnitelman laatimisesta tai tarkistami-
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sesta taikka muulla kuin 9 §:ssä tarkoitetulla 
menettelyllään aiheuttaa, ettei suunnitelmaa 
voida laatia tai tarkistaa, hänellä ei ole oike-
utta työttömyysetuuteen 30 päivän ajalta 
kieltäytymisen jälkeen. Oikeus etuuteen pa-
lautuu kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, 
jona työllistymissuunnitelma tai sitä korvaa-
va suunnitelma on laadittu tai tarkistettu, 
jollei suunnitelman laatimisen tai tarkistami-
sen viivästyminen johdu työ- ja elinkeino-
toimistosta. 
 

11 § 

Työllistymissuunnitelman toteuttamisen lai-
minlyönti 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä 
laiminlyö hakea työtä ja parantaa työllisty-
misedellytyksiään työllistymissuunnitelmas-
sa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovi-
tulla tavalla, ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen 60 päivän ajalta. Aika lasketaan siitä 
päivästä, jona työ- ja elinkeinotoimisto on 
todennut laiminlyönnin. 

Työnhakijan ei katsota laiminlyöneen ak-
tiivista työnhakua ja työllistymisedellytyksi-
ensä parantamista, jos hän osoittaa työ- ja 
elinkeinotoimistolle hakeneensa työtä ja pa-
rantaneensa työllistymisedellytyksiään suun-
nitelmassa sovittua vastaavalla tavalla. 
 

12 § 

Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäy-
tyminen ja palvelun keskeyttäminen 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta palvelusta kieltäy-
tymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä 
kieltäytyy: 

1) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 6 luvussa tarkoitetusta työvoimapoliitti-
sesta aikuiskoulutuksesta; 

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 6 luvussa tarkoitetusta työ- ja koulutus-
kokeilusta taikka julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitetus-
ta työkokeilusta tai työelämävalmennuksesta; 
tai 

3) kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa 
laissa tarkoitetusta kuntouttavasta työtoimin-
nasta. 

Edellytyksenä 1 momentin soveltamiselle 
on, että palveluun osallistumisesta on sovittu 
työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaa-
vassa suunnitelmassa taikka henkilö on oma-
toimisesti hakenut työvoimapoliittiseen ai-
kuiskoulutukseen. 

Jos työnhakija omalla menettelyllään aihe-
uttaa, ettei hänelle voida järjestää 1 momen-
tissa mainittua työllistymistä edistävää palve-
lua, hänen katsotaan kieltäytyneen siitä. 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä 
keskeyttää tai joutuu omasta syystään kes-
keyttämään 1 momentissa mainitun työllis-
tymistä edistävän palvelun, ei ole oikeutta 
työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta keskey-
tymisestä lukien. 

Jos henkilö on hakenut valittamalla muu-
tosta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
keskeyttämistä koskevaan päätökseen julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 lu-
vun 4 §:n mukaisesti valitusajan kuluessa, ei 
ennen valitusasiassa annettua lopullista rat-
kaisua voida katsoa, että hänet olisi 4 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla omasta syystään 
erotettu koulutuksesta. 

Työttömyyspäivärahaan oikeutetun alle 20-
vuotiaan ammatillista koulutusta vailla ole-
van osalta 1 momentin 1 kohdan mukaisena 
koulutuksena pidetään myös ammatillista 
koulutusta, johon voidaan myöntää opintotu-
kea. 
 

13 § 

Pätevä syy työllistymistä edistävästä palve-
lusta kieltäytymiseen ja palvelun keskeyttä-

miseen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 12 §:n 
1 momentissa mainitusta työllistymistä edis-
tävästä palvelusta ja keskeyttää palvelu, jos: 

1) palvelu ei ole hänen terveydentilansa tai 
työ- ja toimintakykynsä huomioon ottaen hä-
nelle sopivaa; 

2) palvelu järjestetään hänen työssäkäynti-
alueensa ulkopuolella tai päivittäinen matka 
palvelun järjestämispaikalle ylittää keski-
määrin kolme tuntia; 
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3) palvelun järjestäjä olennaisesti laiminlyö 
vastuutaan palveluun osallistuvan työturval-
lisuudesta; 

4) palvelun järjestäjä olennaisesti laiminlyö 
noudattaa palvelun järjestämistä koskevaa 
lainsäädäntöä tai palvelusta tehdyn sopimuk-
sen ehtoja; 

5) palvelu olennaisesti poikkeaa työllisty-
missuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suun-
nitelmassa sovitusta. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä työ-
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja 
keskeyttää koulutus myös silloin, kun kysei-
sen ammattialan työ ei ole hänen terveydenti-
lansa ja työkykynsä huomioon ottaen hänelle 
sopivaa tai henkilön ja hänen huollettaviensa 
toimeentulo ei ole kohtuullisesti turvattu 
koulutuksen aikana. Henkilön ja hänen huol-
lettaviensa toimeentulo on kohtuullisesti tur-
vattu, jos työnhakijalla on oikeus työttö-
myysetuuden tasoisiin etuuksiin. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 12 §:n 
1 momentissa mainitusta työllistymistä edis-
tävästä palvelusta tai keskeyttää palvelu 
myös muusta kuin 1 momentissa tarkoitetus-
ta syystä, jos syy on näihin rinnastettava. 
 

14 § 

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava me-
nettely 

Jos työnhakija kuuden kuukauden tarkaste-
lujakson kuluessa toistuvasti menettelee 1 tai 
4 §:ssä taikka 9—12 §:ssä tarkoitetulla taval-
la työvoimapoliittisesti arvioituna moititta-
vasti, hänelle asetetaan työssäolovelvoite 
toistuvasta menettelystä lukien. 

Oikeus työttömyysetuuteen palautuu, kun 
henkilö on yhteensä vähintään 12 kalenteri-
viikkoa: 

1) ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä; 
2) ollut julkisesta työvoimapalvelusta anne-

tun lain 6 luvussa tarkoitetussa työvoimapo-
liittisessa aikuiskoulutuksessa; 

3) ollut julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain 6 luvussa tarkoitetussa työ- ja koulu-
tuskokeilussa taikka julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 8 luvussa tarkoitetussa 
työkokeilussa, työelämävalmennuksessa tai 
työharjoittelussa; 

4) ollut kuntouttavasta työtoiminnasta an-
netussa laissa tarkoitetussa kuntouttavassa 
työtoiminnassa; 

5) opiskellut omaehtoisesti 2 luvun 6 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja päätoimisia opin-
toja; tai 

6) työllistynyt päätoimisesti yritystoimin-
nassa tai omassa työssä. 

Oikeus työttömyysetuuteen palautuu myös, 
kun 1 momentin mukaisen työssäolovelvoit-
teen asettamiseen johtaneesta menettelystä 
on kulunut vähintään viisi vuotta. 

Mitä 1—13 §:ssä säädetään, ei sovelleta 
1 momentin mukaisen työssäolovelvoitteen 
aikana. 
 

5 luku 

Työttömyyspäivärahan saamisen edelly-
tykset 

11 § 

Työssäoloehto eräissä tilanteissa 

Henkilölle, joka on saanut tämän lain mu-
kaista työttömyyspäivärahaa sosiaaliturva-
asetuksen tai perusasetuksen mukaisesti ai-
kana, jona hän on hakenut työtä toisesta jä-
senvaltiosta, ja joka ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hän lähti maasta, palannut 
työnhakijaksi Suomeen, maksetaan työttö-
myyspäivärahaa uudelleen vasta, kun hän on 
ollut työssä tai julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain 6 luvussa tarkoitetussa työvoi-
mapoliittisessa aikuiskoulutuksessa neljä 
viikkoa taikka opiskellut vastaavan ajan jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 lu-
vussa tarkoitetulla tavalla. 
 

13 § 

Omavastuuaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Omavastuupäiviksi ei lueta niitä päiviä, 

joina henkilö ei täytä ansio- tai peruspäivära-
han saamiselle 2 luvussa säädettyjä edelly-
tyksiä tai joilta henkilöllä ei ole oikeutta työt-
tömyyspäivärahaan 2 a tai 3 luvussa tarkoi-
tettujen rajoitusten vuoksi taikka oikeutta so-
viteltuun työttömyyspäivärahaan 4 luvun 
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3 §:ssä säädettyjen työaikarajojen ylittymisen 
vuoksi. Omavastuuaikaan luetaan kuitenkin 
3 luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu saira-
usvakuutuksen päivärahan ja kuntoutusrahan 
omavastuuaika. Omavastuupäiviksi luetaan 
myös ne päivät, joilta henkilölle on maksettu 
työttömyysetuutta 10 luvun perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 luku 

Työmarkkinatuen erityiset työvoimapoliit-
tiset rajoitukset 

2 § 

Ammatillista koulutusta vailla oleva nuori 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillista koulutusta vailla olevalla 

nuorella ei ole oikeutta saada työmarkkinatu-
kea työttömyysajalta, jos hän ilman pätevää 
syytä on: 
1) kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työstä tai 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
6 luvussa tarkoitetusta työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pätevään syyhyn kieltäytyä työharjoittelus-
ta tai keskeyttää se sovelletaan, mitä 2 a lu-
vun 13 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään pä-
tevästä syystä kieltäytyä työllistymistä edis-
tävästä palvelusta tai keskeyttää palvelu. 

Ammatillista koulutusta vailla olevan nuo-
ren oikeuteen saada työmarkkinatukea sovel-
letaan myös, mitä 2 a luvun 14 §:ssä sääde-
tään toistuvasta työvoimapoliittisesti moitit-
tavasta menettelystä. 
 

10 luku 

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
maksettavaa etuutta koskevat säännökset 

4 § 

Tämän lain poikkeava soveltaminen työllis-
tymistä edistävien palveluiden ajalta 

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
6 ja 9 luvussa tarkoitetun koulutuksen aikana 

ei sovelleta tämän lain 2, 2 a ja 8 luvun sään-
nöksiä eikä 6 luvun 8 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu 

sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oi-
keuteen saada etuutta tai pienentää etuuden 
määrää, hänen tulee viipymättä ilmoittaa 
muutoksesta työttömyysetuuden maksajalle. 
Jäljempänä 4 §:ssä tarkoitettuja olosuhteita 
koskevasta muutoksesta etuuden saajan tulee 
viipymättä ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työvoimaviranomainen antaa 1 luvun 
4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapo-
liittisen lausunnon: 

1) 2 luvussa säädetyistä etuuden saamisen 
yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä; 

2) 2 a luvussa säädetystä työvoimapoliitti-
sesti moitittavasta menettelystä; 

3) 7 luvun 3 §:ssä ja 12 §:n 2 momentissa 
säädetystä matka-avustuksena maksettavasta 
työmarkkinatuesta; 

4) 8 luvussa säädetyistä työmarkkinatuen 
erityisistä työvoimapoliittisista edellytyksis-
tä; 

5) työllistymistä edistävien palveluiden 
ajalta maksettavasta etuudesta, josta sääde-
tään 10 luvun 2 §:n 2 momentissa, 3 momen-
tin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa sekä 4 momentissa, 
3 §:ssä sekä 5 §:n 1 ja 3 momentissa; 

6) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 5 a luvun 2 §:n 1 ja 2 momentissa sääde-
tystä muutosturvan piiriin kuulumisesta; 

7) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 9 luvun 3 §:n 2—4 momentissa tarkoite-
tusta todisteellisesta keskeytymisestä ja 5—
7 §:ssä säädetystä työttömyysetuudella tuet-
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tavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelus-
ta; 

8) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, 
maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä 
opintojen seurannasta ja keskeytymisestä; 

9) työllistymistä edistävän palvelun sisäl-
tymisestä työnhakijan kanssa laadittuun työl-
listymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan 
suunnitelmaan. 

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
pyynnöstä. Lausuntoa on Kansaneläkelaitok-
sen ja työttömyyskassan pyynnöstä täyden-
nettävä viipymättä. Jos työnhakija on ilmoit-
tanut työvoimaviranomaiselle hakevansa 
työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa, 
työvoimapoliittinen lausunto voidaan antaa ja 
sitä voidaan täydentää ilman erillistä pyyn-
töä. 

Jos lausuntoa pyydetään ryhmälomautetus-
ta tai henkilöstä, jonka työnteko on estynyt 
sääesteen vuoksi, lausunto annetaan vain 2 
luvun 3—7 §:ssä säädetyistä edellytyksistä. 
Ryhmälomautetulla tarkoitetaan työntekijää, 
joka on lomautettu määräajaksi joko kokoai-
kaisesti tai 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla taval-
la, ja lomautus koskee vähintään kymmentä 
työntekijää. Ryhmälomautettuja työntekijöitä 
ovat myös 3 luvun 1 §:n 2 momentissa tar-
koitetut henkilöt. 

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

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
11 luvun 3 §:ssä tarkoitettu työllisyyden edis-
tämistoimikunta voi antaa lausunnon työttö-
myysetuuden hakijan tekemään valitukseen 
asiassa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto on 
täydentänyt 2 momentissa tarkoitetulla taval-
la 2 a luvun 1, 4 tai 14 §:n taikka 8 luvun 
2 §:n perusteella antamaansa työvoimapoliit-
tista lausuntoa ja jossa on kyse siitä, että 
työnhakija on kieltäytynyt, eronnut tai omas-
ta syystään erotettu työstä. Lisäksi työllisyy-
den edistämistoimikunnan tehtävänä on seu-
rata työ- ja elinkeinotoimiston lausuntokäy-
täntöä ja tukea työ- ja elinkeinotoimistoa 
työttömyysturvan työvoimapoliittisten edel-
lytysten arvioinnissa. 

Tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen 
lausunnon antamisesta ja lausuntoon sisälly-
tettävistä seikoista voidaan antaa työ- ja elin-
keinoministeriön asetuksella. 
 

4 a § 
 

Ilmoitus menemisestä työnhakuun toiseen 
valtioon 

Työvoimaviranomaisen on ilmoitettava 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le työnhakijan lähtemisestä työnhakuun pe-
rusasetuksen 64 artiklassa tarkoitetulla taval-
la toiseen valtioon. 
 

12 § 

Matka-avustuksen takaisinperintä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Matka-avustusta ei peritä takaisin, jos hen-

kilöllä on ollut 2 a luvun 3 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettu pätevä syy työstä eroamiseen. 
 

12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

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

lausunnosta ei saa erikseen hakea muutosta 
valittamalla. 
 

9 § 

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen 

Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat velvoittaa 
työvoimaviranomaisen korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut kokonaisuudessaan tai osaksi 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le asiassa, jossa Kansaneläkelaitos tai työt-
tömyyskassa velvoitetaan suorittamaan asi-
anosaisen oikeudenkäyntikuluja ja oikeuden-
käyntikulujen suoritusvelvollisuus perustuu 
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pääasiassa tai osittain 1 luvun 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuun työvoimapoliittiseen 
lausuntoon. 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; 

2) rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuk-
sen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistus-
laitoksen on annettava tiedot välittömästi, 
kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on 
oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saa-
miaan tietoja työvoimaviranomaiselle työt-
tömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin 
edellytyksiin vaikuttavista seikoista. Työ- ja 
elinkeinotoimistolla on vastaavasti oikeus 
luovuttaa tietoja työllisyyden edistämistoi-
mikunnalle 11 luvun 4 §:n 5 momentissa tar-
koitetun lausunnon antamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja 
läsnäolo-oikeus 

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä oikeus saada 

maksutta muulta työvoimaviranomaiselta 
tiedot työvoimapoliittisista lausunnoista siinä 
laajuudessa kuin asiamiehen tehtävät edellyt-
tävät. Työttömyysturva-asiamies voi määrä-
tä, että Kansaneläkelaitoksen, työttömyys-
kassan tai työttömyysturvan muutoksenhaku-
lautakunnan tulee antaa nimettyä henkilöä 
koskeva päätös tiedoksi työttömyysturva-
asiamiehelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 
. 

Tämän lain 2 a luvussa tarkoitettuun työn-
hakijan menettelyyn, joka on tapahtunut en-
nen tämän lain voimaantuloa, ja ulkomaan-
matkaan, joka on alkanut ennen tämän lain 
voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

Arvioitaessa 2 a luvun 14 §:ssä tarkoitettua 
työnhakijan menettelyn toistuvuutta otetaan 
huomioon työnhakijan menettely myös ennen 
tämän lain voimaantuloa. 

Jos kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain 15 §:ssä tarkoitettu henkilö kieltäytyy 
kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyttää 
kuntouttavan työtoiminnan, ja kuntouttava 
työtoiminta on sisällytetty aktivointisuunni-
telmaan ennen tämän lain voimaantuloa, kiel-
täytymiseen ja keskeyttämiseen sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

Työnhakijalla, joka on menettänyt työttö-
myysturvaoikeutensa toistuvan työvoimapo-
liittisesti moitittavan menettelyn takia kumo-
tun työttömyysturvalain (602/1984) tai ku-
motun työmarkkinatuesta annetun lain 
(1542/1993) perusteella, tai jolle on asetettu 
työssäolovelvoite tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olleen 2 luvun 21 §:n taikka 
8 luvun 4 a tai 6 §:n perusteella, on muiden 
edellytysten täyttyessä oikeus työttömyys-
etuuteen viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2017 alkaen. 

Sen lisäksi, mitä työttömyysturvaoikeuden 
palautumisesta toistuvan työvoimapoliittises-
ti moitittavan menettelyn jälkeen säädetään 
4 momentissa tarkoitetuissa laeissa ja työssä-
olovelvoitteen täyttymisestä tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleessa 2 luvun 
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21 §:ssä taikka 8 luvun 4 a tai 6 §:ssä, työt-
tömyysetuusoikeuden palautumisessa otetaan 
huomioon työnhakijan 2 a luvun 14 §:n 
2 momentin 1—6 kohdassa tarkoitettu toi-
minta tämän lain voimaantulosta alkaen. 

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

————— 
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2. 

Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun 8 §:n 3 moment-

ti, 5 luvun 3 §:n 3 momentti, 7 luvun 7 §:n 2 momentti ja 8 §:n 3 momentin 1 kohta, 10 luvun 
5 §:n 1 momentti, 11 luvun 6 ja 7 § sekä 12 luvun 3 §:n 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 3 §:n 3 momentti laissa 312/2010, 7 luvun 7 §:n 2 mo-
mentti, 10 luvun 5 §:n 1 momentti ja 12 luvun 3 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1198/2009 sekä 
11 luvun 7 § laissa 763/2011, seuraavasti: 
 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

8 § 

Työtön työnhakija 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työmarkkinoiden käytettävissä olevalla 

tarkoitetaan henkilöä, joka työttömyysturva-
laissa tarkoitetulla tavalla ei: 
1) ole estynyt olemasta työmarkkinoilla; tai 
2) ole päätoiminen opiskelija. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 luku 

Työnhakijan haastattelu ja työllistymis-
suunnitelma 

3 § 

Työllistymissuunnitelman laatiminen ja tar-
kistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaa-

vaa suunnitelmaa on tarkistettava työnhaki-
jan haastattelun yhteydessä tai työnhakijan 
pyynnöstä, jollei tarkistaminen ole ilmeisen 
tarpeetonta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 luku 

Työllistymisen edistäminen työllisyysmää-
rärahojen avulla 

7 § 

Kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdolli-
suuden järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työttömälle työnhakijalle järjestetään 

1 momentin nojalla koulutusta, hänellä on 
koulutusaikana oikeus työttömyyspäivära-
haan ja ylläpitokorvaukseen työttömyyspäi-
värahan enimmäisajan estämättä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Työllistämisvelvoitteen rajoitukset ja lak-
kaaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistämisvelvoite lakkaa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  
1) työntekomahdollisuuteen oikeutettu ilman 
työttömyysturvalain 2 a luvussa tarkoitettua 
pätevää syytä kieltäytyy hänelle osoitetusta 
työkykyyn nähden sopivasta työllistämisvel-
voitteen nojalla järjestetystä työstä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 luku 

Ylläpitokustannusten korvaaminen 

5 § 

Ylläpitokorvauksen rajoitukset 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, 
9 luvussa tarkoitettuun omaehtoiseen opiske-
luun taikka kotoutumisen edistämisestä anne-
tun lain 22—24 §:ssä tarkoitettuun omaehtoi-
seen opiskeluun osallistuvalla työnhakijalla, 
joka ei saa työttömyysetuutta, ei ole oikeutta 
ylläpitokorvaukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö 

6 § 

Tiedonsaanti 

Työvoimaviranomaisella on oikeus saada 
maksutta julkisen työvoimapalvelun toi-
meenpanossa, valvonnassa ja kehittämisessä 
välttämättömiä tietoja muilta valtion viran-
omaisilta, kunnilta, kuntayhtymiltä, Kansan-
eläkelaitokselta, työttömyyskassoilta ja kou-
lutuspalvelujen tuottajilta. 
 

7 § 

Työnantajan tiedonsaantioikeus 

Työnantajalla on oikeus saada salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä maksutta työvoima-
viranomaiselta työsopimuslain 6 luvun 
6 §:ssä ja merityösopimuslain 7 luvun 9 §:ssä 
säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi tieto 
siitä, onko työnantajan yksilöimä henkilö 
työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. 

12 luku 

Tukien, avustusten ja etuuksien toimeen-
panoa koskevat säännökset 

3 § 

Ylläpitokorvausten myöntäminen ja maksa-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ylläpitokorvauksen maksaminen lakkaute-

taan siitä päivästä, jona työnhakija on kes-
keyttänyt työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen, 9 luvussa tarkoitetun omaehtoisen 
opiskelun, kotoutumisen edistämisestä anne-
tun lain 22—24 §:ssä tarkoitetun omaehtoi-
sen opiskelun, 8 luvussa tarkoitetun työ-
markkinatoimenpiteen tai 4 luvussa tarkoite-
tun työnhakuvalmennuksen. Ylläpitokorva-
uksen maksaminen lakkautetaan myös, jos 
koulutus on päätetty keskeyttää. 

Ylläpitokorvausta saavan ja työ- ja elinkei-
notoimiston on viipymättä ilmoitettava Kan-
saneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle 
keskeytymisestä tai keskeyttämisestä. Työ-
voimaviranomaisen muusta tietojenantovel-
vollisuudesta sekä ilmoitusten ja tietojen 
toimittamisesta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 
. 

Jos työnhakijan oikeus työmarkkinatukeen 
on lakkautettu työttömyysturvalain 8 luvun 
4 a §:n nojalla, työllistymissuunnitelman tai 
sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen so-
velletaan, mitä tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleessa 5 luvun 3 §:n 3 momentis-
sa säädetään.  

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

————— 
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3. 

Laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 6 §:n 5 momentti ja 

10 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 5 momentti laissa 1293/2002 ja 10 §:n 
2 momentti laissa 314/2010, seuraavasti: 
 
 

6 § 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kun-

touttavaa työtoimintaa 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa eikä silloin, kun 
henkilö: 

1) työskentelee muutoin kuin satunnaisesti 
työ- tai virkasuhteessa tehtävässä työssä, 
jonka säännöllinen työaika ylittää kahdeksan 
tuntia viikossa; 

2) työllistyy päätoimisesti työttömyystur-
valain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa yritys-
toiminnassa tai on aloittamassa päätoimista 
yritystoimintaa; 

3) on työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:ssä 
tarkoitettu päätoiminen opiskelija; tai 

4) osallistuu työttömyysturvalain 10 luvun 
1 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitet-
tuun työllistymistä edistävään palveluun. 
 

10 § 

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitel-
man laatimiseen ja kuntouttavaan työtoimin-

taan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aktivointisuunnitelman laatimistilaisuu-

teen saapumatta jäämiseen sekä kieltäytymi-
seen osallistumasta aktivointisuunnitelman 
laatimiseen ja siihen merkittyyn kuntoutta-
vaan työtoimintaan sovelletaan, mitä työttö-
myysturvalain 2 a luvun 9—14 §:ssä ja toi-
meentulotuesta annetun lain 10 §:n 1, 3 ja 
4 momentissa säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Jos kuntouttavaan työtoimintaan kuntout-

tavasta työtoiminnasta annetun lain 15 §:n 
nojalla osallistuva henkilö lain 10 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla keskeyttää tai 
kieltäytyy ennen tämän lain voimaantuloa 
aktivointisuunnitelmaan sisällytetystä kun-
touttavasta työtoiminnasta, hänen menette-
lyynsä sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

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

————— 
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4. 

Laki 

toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 10 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaise-

na kuin se on laissa 1274/2009, seuraavasti:  
 

10 §  

Alennettu perusosa 

Perusosan suuruutta voidaan alentaa enin-
tään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, 
jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, 
että: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on ilman työt-

tömyysturvalain 2 a luvun 13 §:ssä tarkoitet-
tua pätevää syytä kieltäytynyt kuntouttavasta 
työtoiminnasta taikka keskeyttänyt tai omasta 
syystään joutunut keskeyttämään kuntoutta-
van työtoiminnan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

————— 
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5. 

Laki 

merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 10 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
10 § 

Työttömän  oikeus vanhuuseläkkeeseen alen-
netussa eläkeiässä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työntekijä on ottanut vastaan työvoi-

maviranomaisen tarjoaman työttömyysturva-
lain 2 a luvun 4 §:ssä tarkoitetun työn, josta 
hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatu-
keen, taikka, jos hän on siirtynyt työhön 

4 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun 
ulkomaiseen alukseen, hänen oikeuteensa 
saada vanhuuseläkettä alennetussa eläkeiässä 
noudatetaan, mitä 1 momentissa säädetään. 
Tällöin edellytetään lisäksi, että työntekijä on 
työvoimaviranomaisen välityksellä jatkuvasti 
hakenut 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua työ-
tä. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

 
————— 

 
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 8—10 §, 12—18 §, 18 a § ja 19—21 §, 

8 luvun 4 a, 6 ja 7 § sekä 10 luvun 2 §:n 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 9 § osaksi laeissa 344/2009 ja 764/2011, 10 ja 16 § osaksi 

laissa 1199/2009, 13 § osaksi laeissa 1560/2009 ja 344/2009, 14, 18, 18 a, 20 ja 21 § laissa 
313/2010, 17 § ja 8 luvun 7 § osaksi laissa 313/2010 sekä 2 luvun 19 § laeissa 313/2010 ja 
1388/2010, 8 luvun 4 a § laeissa 1217/2005 ja 313/2010 sekä 6 § laeissa 1273/2009 ja 
313/2010 sekä 10 luvun 2 §:n 5 momentti laissa 1188/2009, 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 3 momentti ja 5 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 2 luvun otsikko ja 3 §, 
5 luvun 11 § ja 13 §:n 2 momentti, 8 luvun 2 §:n 3 momentin 1 kohta ja 5 momentti, 10 luvun 
4 §:n 1 momentti, 11 luvun 2 §:n 3 momentti, 4 ja 4 a §, 12 luvun 1 §:n 5 momentti ja 9 § sekä 
13 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 3 momentti ja 2 luvun 3 § laissa 1560/2009, 1 luvun 
5 §:n 1 momentin 9 kohta, 8 luvun 2 §:n 5 momentti sekä 11 luvun 2 §:n 3 momentti laissa 
313/2010, 5 luvun 11 § ja 11 luvun 4 a § laissa 361/2010, 5 luvun 13 §:n 2 momentti sekä 
10 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 1188/2009, 11 luvun 4 § laeissa 1053/2008, 1199/2009 ja 
1388/2010 sekä 12 luvun 1 §:n 5 momentti ja 9 § sekä 13 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 
1 momentti ja 9 §:n 1 momentti laissa 1053/2008, sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a luku, 8 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 313/2010 
uusi 6 momentti, sekä 11 luvun 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1188/2009, uusi 2 mo-
mentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

4 § 

Lain toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttö-

myysetuuden saamisen työvoimapoliittisista 
edellytyksistä Kansaneläkelaitosta ja työttö-
myyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 
11 luvun 4 §:ssä säädetään. Lausuntokäytän-
nön lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta 
valvoo toimialueellaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen määräämä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies 

1 luku 

Yleiset säännökset 

4 § 

Lain toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimaviranomainen antaa työttömyys-

etuuden saamisen työvoimapoliittisista edel-
lytyksistä Kansaneläkelaitosta ja työttömyys-
kassaa sitovan lausunnon siten kuin 11 luvun 
4 §:ssä säädetään. Lausuntokäytännön lain-
mukaisuutta ja yhdenmukaisuutta valvoo 
toimialueellaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen määräämä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen virkamies (työt-
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(työttömyysturva-asiamies). Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus määrää lisäksi 
toimialueeltaan työttömyysturva-asiamiehen 
sijaisen. Työttömyysturva-asiamiehen sijai-
seen sovelletaan, mitä muualla tässä laissa 
säädetään työttömyysturva-asiamiehestä. 

tömyysturva-asiamies). Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus määrää lisäksi työttö-
myysturva-asiamiehen sijaisen. Työttömyys-
turva-asiamiehen sijaiseen sovelletaan, mitä 
tässä laissa säädetään työttömyysturva-
asiamiehestä. Useammalla elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksella voi olla yhteinen 
työttömyysturva-asiamies ja tämän sijainen. 
 

5 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) korvauksettomalla määräajalla aikaa, 
jolta työttömyysetuutta ei makseta työstä 
eroamisen tai kieltäytymisen taikka muun 
2 ja 8 luvussa säädetyn menettelyn johdosta; 

 
 
9) työssäolovelvoitteella työssä- tai koulu-

tuksessaoloa, joka edellytetään ennen kuin 
työttömyysetuutta voidaan maksaa toistuvan 
8 kohdassa tarkoitetun työhaluttomuutta 
osoittavan menettelyn jälkeen, taikka työssä- 
tai koulutuksessaoloa taikka osallistumista 
työllistymistä edistävään palveluun, joka 
edellytetään ennen kuin työmarkkinatukea 
voidaan maksaa työttömyysajalta 8 luvun 
2 §:n 3 momentissa, 4 a §:ssä tai 6 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun menettelyn jälkeen; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) korvauksettomalla määräajalla aikaa, 
jolta työttömyysetuutta ei makseta työstä 
eroamisen tai kieltäytymisen taikka muun 
2 a luvussa säädetyn menettelyn tai 2 luvun 
11 §:ssä tarkoitetun työmarkkinoilta poissa-
olon johdosta; 

9) työssäolovelvoitteella työssäoloa, työl-
listymistä edistävään palveluun osallistumis-
ta, opiskelua tai yritystoiminnassa taikka 
omassa työssä työllistymistä, joka edellyte-
tään ennen kuin työttömyysetuutta voidaan 
maksaa työttömyysajalta toistuvan 
8 kohdassa tarkoitetun työhaluttomuutta 
osoittavan taikka 8 luvun 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun menettelyn jälkeen; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

 
2 luku 

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset edel-
lytykset 

 

2 luku 

Etuuden saamisen yleiset työvoimapoliitti-
set edellytykset 

 
 

 
3 § 

Työmarkkinoillaolon esteet 

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen, jos hän on estynyt olemasta työmarkki-
noilla ulkomaanmatkan, asevelvollisuuden, 
siviilipalveluksen, vapausrangaistuksen taik-
ka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun tä-

3 §
 

Työmarkkinoilla olon esteet 

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen, jos hän on estynyt olemasta työmarkki-
noilla asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, 
vapausrangaistuksen taikka sairaalassa tapah-
tuvan hoidon tai muun tähän verrattavan lai-
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hän verrattavan laitoshoidon taikka muun 
näihin rinnastettavan syyn johdosta. 

Henkilön on kuitenkin katsottava olevan 
työmarkkinoilla sellaisen työ- ja elinkeino-
toimistolle etukäteen ilmoittamansa, satun-
naisen ja lyhyen ulkomaanmatkan ajan, jona 
hän on tavoitettavissa ja kykenee kohtuulli-
sessa ja tavanomaisessa ajassa ottamaan vas-
taan työtä tai koulutusta. 

toshoidon taikka muun näihin rinnastettavan 
syyn johdosta. 
 

 
8 § 

Työmarkkinoiden käytettävissä olo 

Työnhakijalla, joka ei ole työmarkkinoiden 
käytettävissä, ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen. 

Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytet-
tävissä, jos hän itse asettaa sellaisia rajoituk-
sia, jotka estävät tarjotun työn vastaanotta-
misen työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin 
ehdoin tai estävät osallistumisen tarjottuun 
hänelle soveltuvaan koulutukseen. Työnhaki-
jalle on työtä tai koulutusta tarjottaessa va-
rattava kohtuullinen aika lastenhoidon järjes-
tämiseen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden 
vastaavien rajoitusten poistamiseen. 

Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytet-
tävissä, jos hän on edellä tarkoitettujen rajoi-
tusten vuoksi eronnut työstä tai koulutuksesta. 

Työnhakijan on katsottava olevan jälleen 
työmarkkinoiden käytettävissä, kun hän työstä 
tai koulutuksesta kieltäytymisen tai eroamisen 
jälkeen on työssäolollaan tai muulla luotetta-
valla tavalla osoittanut poistaneensa edellä 
tarkoitetut rajoitukset. 

(kumotaan) 

 
9 § 

Työstä eroaminen ja erottaminen 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä on 
eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut 
työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen 
päättymisestä lukien. Jos työ olisi kestänyt 
enintään viisi päivää, oikeutta työttömyys-
etuuteen ei ole 30 päivän ajalta. 

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan 
myös, kun työnhakijan työnteko ja palkan-
maksu ovat keskeytyneet kokonaan eduskun-
nan virkamiehistä annetun lain 43 §:ssä, 

(kumotaan) 
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kirkkolain 6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 47 §:ssä, puolus-
tusvoimista annetun lain 48 §:ssä, Suomen 
Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:ssä, 
tasavallan presidentin kansliasta annetun 
lain 38 §:ssä tai valtion virkamieslain 40 
§:ssä tarkoitetusta syystä. 

Jos työntekijä, jonka työsopimus on irtisa-
nottu työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tai meri-
työsopimuslain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla 
perusteella taikka jonka työsopimus on puret-
tu työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin 
tai merityösopimuslain 9 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin perusteella, on todisteellisesti riitaut-
tanut irtisanomisen irtisanomisajan kuluessa 
tai purkamisen kolmen kuukauden kuluessa 
työsuhteen päättymisestä, ei ennen työsopi-
musasiassa tehtyä lopullista ratkaisua voida 
katsoa, että hän olisi 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla itse aiheuttanut työsuhteen päät-
tymisen, jollei riitautusta ole pidettävä ilmei-
sen aiheettomana. 
 

10 § 

Pätevä syy työstä eroamiseen 

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä työ-
sopimuslain 8 luvun 1 §:n 2 momentissa 
(purkamisperuste) tarkoitetuissa tapauksissa, 
tai silloin, kun työtä hänen työkykynsä huo-
mioon ottaen ei voida pitää sopivana. 

Jos henkilö on ottanut vastaan sellaista työ-
tä, jota ei voida pitää hänen ammattitaitonsa 
huomioon ottaen hänelle sopivana, hänellä 
on pätevä syy erota sanotusta työstä sinä ai-
kana, jona hänellä olisi ollut 13 §:n nojalla 
oikeus menettämättä oikeuttaan työttömyys-
etuuteen kieltäytyä ottamasta vastaan sanot-
tua työtä. 

Henkilöllä on oikeus erota työstä menettä-
mättä oikeutta työttömyysetuuteen myös 
muusta kuin edellä 1—3 momentissa tarkoite-
tusta syystä, jos se on pätevyydeltään verrat-
tavissa näihin. 

(kumotaan) 

 
12 § 

Työstä kieltäytyminen 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta työstä kieltäytymi-

(kumotaan) 
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sestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä kiel-
täytyy vastaanottamasta työvoimaviranomai-
sen osoittamaa tai hänelle muuten yksilöidysti 
tarjottua työtä, 

1) jota hänen työkykynsä huomioon ottaen 
voidaan pitää hänelle sopivana; 

2) josta maksetaan työehtosopimuksen mu-
kainen palkka tai, jollei työehtosopimusta ole, 
työpaikkakunnalla sellaisesta työstä makset-
tava tavanomainen ja kohtuullinen palkka; ja 

3) joka on lakon, työsulun tai saarron pii-
riin kuulumatonta. 

Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, 
oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 30 päivän 
ajalta. 

Jos työnhakija on omalla menettelyllään 
aiheuttanut sen, ettei työsuhdetta ole syntynyt, 
hänen katsotaan kieltäytyneen työstä. 
 

13 § 

Ammattitaitosuoja 

Ammattitaitoinen henkilö voi menettämättä 
oikeuttaan työttömyysetuuteen kolmen en-
simmäisen työttömyyskuukauden aikana kiel-
täytyä työstä, jota ei voida pitää hänen am-
mattitaitonsa huomioon ottaen hänelle sopi-
vana. Ammattitaitoisena pidetään henkilöä, 
jolla on joko ammatillinen koulutus sekä sii-
hen liittyvä vähintään vuoden työkokemus tai 
vastaavasti on saavuttanut ammattitaidon vä-
hintään kahden vuoden työkokemuksella ky-
seisellä ammattialalla. 

Jos työnhakija edellä tarkoitetun kolmen 
kuukauden aikana tekee työsopimuksen am-
mattitaitonsa huomioon ottaen sopivasta 
työstä, joka alkaa kolmen kuukauden kulues-
sa työsopimuksen tekemisestä, hänellä on pä-
tevä syy tänä aikana kieltäytyä sellaisesta 
työstä, joka olisi esteenä työsopimuksessa 
tarkoitetun työn vastaanottamiselle. 

Ammattitaitosuoja voidaan poistaa, jos 
työnhakijan työssäkäyntialueella ei työvoima-
viranomaisen arvion mukaan ole kolmen en-
simmäisen työttömyyskuukauden aikana osoi-
tettavissa hänen ammattitaitonsa huomioon 
ottaen hänelle sopivaa työtä. Työ- ja elinkei-
notoimiston on annettava tieto ammattitai-
tosuojan poistamisesta työnhakijalle. Jos 
työnhakija ei tällöin ota vastaan ammattitai-
tonsa huomioon ottaen sopivaa työtä muualta 

(kumotaan) 
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eikä myöskään muuta työtä työssäkäyntialu-
eeltaan, katsotaan hänen kieltäytyneen työstä 
12 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

Ammattitaitosuojaa ei sovelleta työnhaki-
jaan, jonka työnteko ja palkanmaksu ovat 
keskeytyneet työsopimuksen ehtoon perustu-
vasta lomautukseen rinnastettavasta syystä. 
 

14 § 

Alueellinen liikkuvuus 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänen työssäkäyntialueeltaan 
tarjottua työtä, jos hänen päivittäisen työmat-
kansa kesto ylittäisi kokoaikatyössä keski-
määrin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keski-
määrin kaksi tuntia. 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänen työssäkäyntialueensa 
ulkopuolelta tarjottua työtä, jos: 

1) työpaikkaan olisi työ- ja elinkeinotoimis-
ton arvion mukaan saatavissa sellaisia sopi-
via työntekijöitä, joiden työssäkäyntialueella 
avoin työpaikka sijaitsee; 

2) työ ei ole pysyväisluonteista toimeentu-
lon turvaavaa kokoaikatyötä; 

3) uudella paikkakunnalla ei ole saatavissa 
työnhakijalle ja hänen perheelleen sopivaa 
asuntoa; 

4) työn vastaanottamista on työnhakijan 
kielitaito huomioon ottaen pidettävä kohtuut-
tomana; tai 

5) työnhakijalla on painava henkilökohtai-
nen syy olla vastaanottamatta kyseistä työtä. 

Työnhakijalle ja hänen perheelleen sopiva-
na pidetään asuntoa, johon muuttaminen ei 
merkittävästi huononna asuinolosuhteita ja 
josta aiheutuvat kustannukset eivät merkittä-
västi vähennä työnhakijan käytettävissä ole-
via tuloja. Asunnon on oltava työnhakijan ja 
hänen perheensä käytettävissä viimeistään 
silloin, kun työnhakija ottaa vastaan työn 
työssäkäyntialueensa ulkopuolelta, tai viipy-
mättä sen jälkeen. 

Painavana henkilökohtaisena syynä pide-
tään työnhakijan puolison työtä tai yrittäjä-
toimintaa, joka on perheen toimeentulon kan-
nalta välttämätöntä, omaa, puolison tai lasten 
paikkakuntaan sidottua opiskelua tai koulun-
käyntiä, lähisukulaisen tai muun läheisen 
henkilön huoltamista, omaa tai lähisukulaisen 

(kumotaan) 
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terveydentilaa tai muuta näihin rinnastetta-
vaa syytä, jollaisena voidaan pitää hankittua 
asuntoa. 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä ot-
tamasta vastaan työtä ulkomailta, ei kuiten-
kaan sellaisessa valtiossa, jossa hän hakee 
työtä ja hänelle maksetaan tältä ajalta työt-
tömyyspäivärahaa Suomea sitovan kansain-
välisen säädöksen perusteella. 
 

15 § 

Muu pätevä syy työstä kieltäytymiseen 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä 
silloin, kun työstä maksettava palkka ja hä-
nelle mahdollisesti maksettava soviteltu työt-
tömyysetuus työmatkakustannusten ja muiden 
työn vastaanottamisen aiheuttamien kustan-
nusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäk-
si kuin hänelle muutoin maksettava työttö-
myysetuus. 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänelle tarjottua työtä, jos hä-
nelle ei varata 8 §:n 2 momentin mukaisesti 
kohtuullista aikaa lastenhoidon järjestämi-
seen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden vastaa-
vien rajoitusten poistamiseen. 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä hä-
nelle tarjotusta työstä, jos: 

1) työ on hänen uskonnollisen tai omantun-
non vakaumuksensa vastaista; tai 

2) työssä edellytetään julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain 4 luvun 7 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuja työtehtäviä, 
jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän 
tavan vastaisia tai työhön liittyy ilmeinen vä-
kivallan uhka taikka siinä esiintyy työntekijän 
terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa 
häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. 

Työnhakija voi kieltäytyä tarjotusta työstä 
menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen 
myös muusta kuin edellä 1—3 momentissa tai 
13—14 §:ssä tarkoitetusta syystä, jos se on 
pätevyydeltään verrattavissa näihin. 

(kumotaan) 

 
16 § 

Koulutuksesta kieltäytyminen ja eroaminen 

Työnhakijalla, joka ilman 17 §:ssä tarkoi-

(kumotaan) 
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tettua tai siihen rinnastettavaa pätevää syytä 
kieltäytyy työvoimaviranomaisen osoittamas-
ta hänelle soveltuvasta koulutuksesta, jonka 
aikana hänen ja hänen huollettaviensa toi-
meentulo on kohtuullisesti turvattu, tai joka 
aloitettuaan tällaisen koulutuksen ilman pä-
tevää syytä on eronnut tai omasta syystään 
erotettu tällaisesta koulutuksesta, ei ole oike-
utta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta kou-
lutuksesta kieltäytymisestä, eroamisesta tai 
erottamisesta lukien. Jos työnhakija omalla 
menettelyllään aiheuttaa, ettei tule valituksi 
koulutukseen, hänen katsotaan kieltäytyneen 
siitä. 

Työnhakijan ja hänen huollettaviensa toi-
meentulo on kohtuullisesti turvattu, jos hänel-
lä on oikeus työttömyysetuuden ja julkisesta 
työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoite-
tun ylläpitokorvauksen tasoisiin etuuksiin. 

Työttömyyspäivärahaan oikeutetun alle 20-
vuotiaan ammatillista koulutusta vailla ole-
van osalta 1 ja 2 momentin mukaisena koulu-
tuksena pidetään myös ammatillista koulutus-
ta, johon voidaan myöntää opintotukea. 

Jos työnhakija on hakenut valittamalla 
muutosta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuk-
sen keskeyttämistä koskevaan päätökseen jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
13 luvun 4 §:n mukaisesti valitusajan kulues-
sa, ei ennen valitusasiassa annettua lopullista 
ratkaisua voida katsoa, että hänet olisi 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla omasta syys-
tään erotettu koulutuksesta. 
 

17 § 

Pätevä syy koulutuksesta kieltäytymiseen tai 
eroamiseen 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä tai 
erota koulutuksesta, jos se ei ole tai kyseisen 
ammattialan työ ei olisi hänen terveydenti-
lansa ja työkykynsä huomioon ottaen hänelle 
sopivaa. Työnhakijalla on pätevä syy erota 
koulutuksesta menettämättä oikeuttaan työt-
tömyysetuuteen, jos koulutuksen järjestäjä 
olennaisesti laiminlyö vastuutaan koulutuk-
seen osallistuvan työturvallisuudesta tai kou-
lutus olennaisesti poikkeaa koulutus- tai ope-
tussuunnitelmasta. 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä työs-
säkäyntialueensa ulkopuolella järjestettäväs-

(kumotaan) 
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tä koulutuksesta, jos koulutusajaksi ei ole 
saatavissa kohtuullisin ehdoin asuntoa, tai 
jos koulutukseen osallistuminen hänen huol-
tovelvollisuutensa tai läheisen henkilön huol-
tamisen johdosta olisi ilmeisen kohtuutonta. 

Mitä 14 §:n 5 momentissa säädetään työstä 
kieltäytymisestä, sovelletaan kieltäytymiseen 
ulkomailla järjestettävästä koulutuksesta. 

 
 

18 § 

Työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen 
saapumatta jääminen 

Työnhakijalla, joka jättää saapumatta työl-
listymissuunnitelman tai sitä korvaavan 
suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilai-
suuteen, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 15 
päivän ajalta saapumatta jäämisestä lukien. 
Oikeus etuuteen palautuu kuitenkin aikaisin-
taan siitä päivästä, jona työllistymissuunni-
telma tai sitä korvaava suunnitelma on laa-
dittu tai tarkistettu, jollei suunnitelman laati-
misen tai tarkistamisen viivästyminen johdu 
työ- ja elinkeinotoimiston toiminnasta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos työnhakijan saapumatta jääminen johtuu 
sairaudesta, tapaturmasta tai henkilöstä it-
sestään riippumattomasta syystä taikka jos 
saapumatta jäämiselle on muu hyväksyttävä 
syy. Korvauksetonta määräaikaa ei aseteta 
myöskään silloin, kun työnhakija on etukä-
teen ilmoittanut työ- ja elinkeinotoimistolle 
olevansa estynyt saapumasta työllistymis-
suunnitelman tai sitä korvaavan suunnitel-
man laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen ja 
työ- ja elinkeinotoimisto hyväksyy työnhaki-
jan esittämän syyn tilaisuuden järjestämiseksi 
myöhemmin. 

(kumotaan) 

 
18 a § 

Työllistymissuunnitelman laatimisesta kiel-
täytyminen 

Jos työnhakija ilman pätevää syytä kieltäy-
tyy työllistymissuunnitelman tai sitä korvaa-
van suunnitelman laatimisesta tai tarkistami-
sesta taikka muulla kuin 18 §:ssä tarkoitetul-
la menettelyllään aiheuttaa, ettei suunnitel-
maa voida laatia tai tarkistaa, hänellä ei ole 

(kumotaan) 
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oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta 
kieltäytymisestä lukien. 
 

19 § 

Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäy-
tyminen ja palvelun keskeyttäminen 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta palvelusta kieltäy-
tymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä 
kieltäytyy työ- ja elinkeinotoimiston tarjoa-
masta työllistymissuunnitelmaan tai sitä kor-
vaavaan suunnitelmaan sisältyvästä: 

1) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 8 luvussa tarkoitetusta työkokeilusta tai 
työelämävalmennuksesta; tai 

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 6 luvussa tarkoitetusta työ- ja koulutus-
kokeilusta. 

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä 
1 momentissa mainitusta työllistymistä edis-
tävästä palvelusta, jos palvelu järjestetään 
hänen työssäkäyntialueensa ulkopuolella tai 
jos hänellä on muu tähän rinnastettava syy. 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä 
keskeyttää tai joutuu omasta syystään kes-
keyttämään 1 momentissa mainitun palvelun, 
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän 
ajalta keskeytymisestä lukien. 

Työnhakijalla on pätevä syy keskeyttää 
1 momentissa mainittu palvelu, jos palvelun 
järjestäjä olennaisesti laiminlyö vastuutaan 
palveluun osallistuvan työturvallisuudesta tai 
laiminlyö noudattaa toimenpiteestä tehdyn 
sopimuksen ehtoja. 

(kumotaan) 

 
20 § 

Työllistymissuunnitelman toteuttaminen 

Työttömällä työnhakijalla, joka ilman päte-
vää syytä omalla menettelyllään olennaisesti 
laiminlyö toteuttaa työllistymissuunnitel-
maansa tai sitä korvaavaa suunnitelmaansa, 
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän 
ajalta. Aika lasketaan siitä päivästä, jona 
työvoimaviranomainen on todennut laimin-
lyönnin. 

Työnhakijalla on pätevä syy olla toteutta-
matta työllistymissuunnitelmaansa tai sitä 
korvaavaa suunnitelmaansa siltä osin kuin 

(kumotaan) 
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hänellä olisi oikeus kieltäytyä ottamasta vas-
taan vastaavaa työvoimaviranomaisen tar-
joamaa työtä, koulutusta tai työllistymistään 
edistävää palvelua 12—19 §:n nojalla. 
 

21 § 

Toistuva kieltäytyminen 

Jos työnhakija toistuvasti ilman pätevää 
syytä kieltäytyy vastaanottamasta 12 §:ssä 
tarkoitettua työtä tai menemästä 16 §:ssä tar-
koitettuun koulutukseen tai hänen tätä vas-
taavasta toistuvasta menettelystään muutoin 
voidaan päätellä, ettei hän halua ottaa vas-
taan työtä, osallistua koulutukseen tai työllis-
tymistään edistäviin palveluihin taikka hakeu-
tua ammatilliseen koulutukseen 8 luvun 2 
§:ssä tarkoitetulla tavalla, hänellä ei ole oi-
keutta työttömyysetuuteen ennen kuin hän on 
ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, työ-
voimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tai 
harjoittanut omaehtoisesti tämän luvun 6 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja päätoimisia opin-
toja vähintään kolme kuukautta (työssäolo-
velvoite). 

(kumotaan) 

 
 2 a luku 

Työvoimapoliittisesti moitittava menettely 

1 § 

Työstä eroaminen ja erottaminen 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä on 
eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut 
työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen 
päättymisen jälkeen. Jos työ olisi kestänyt 
enintään viisi päivää, oikeutta työttömyys-
etuuteen ei ole 30 päivän ajalta. 

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan 
myös, kun henkilön työnteko ja palkanmaksu 
ovat keskeytyneet kokonaan eduskunnan vir-
kamiehistä annetun lain 43 §:ssä, kirkkolain 
6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 47 §:ssä, puolustusvoimista an-
netun lain 48 §:ssä, Suomen Pankin virka-
miehistä annetun lain 31 §:ssä, tasavallan 
presidentin kansliasta annetun lain 38 §:ssä 
tai valtion virkamieslain 40 §:ssä tarkoitetus-
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ta syystä. 
Jos työntekijä, jonka työsopimus on irtisa-

nottu työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tai me-
rityösopimuslain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla 
perusteella taikka jonka työsopimus on puret-
tu työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin 
tai merityösopimuslain 9 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin perusteella, on todisteellisesti riitaut-
tanut irtisanomisen tai purkamisen kolmen 
kuukauden kuluessa työsuhteen päättymises-
tä, ei ennen työsopimusasiassa tehtyä lopul-
lista ratkaisua voida katsoa, että hän olisi 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla itse aihe-
uttanut työsuhteen päättymisen, jollei riitau-
tusta ole pidettävä ilmeisen aiheettomana. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä 
on pidettävä todisteellisena riitauttamisena. 
 

 
 2 § 

Pätevä syy työstä eroamiseen 

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä työ-
sopimuslain 8 luvun 1 §:n 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa sekä silloin, kun työtä 
hänen työkykynsä huomioon ottaen ei voida 
pitää sopivana. 

Henkilöllä on oikeus erota työstä menettä-
mättä oikeutta työttömyysetuuteen myös 
muusta kuin 1 momentissa ja 3 sekä 8 §:ssä 
tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään 
verrattavissa näihin. 

 
 3 §

Työstä eroaminen työpaikan sijainnin ja 
työmatkan perusteella 

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä: 
1) kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen 

alkamisesta edellyttäen, että työpaikka sijait-
see työssäkäyntialueen ulkopuolella tai hen-
kilön päivittäisen työmatkan kesto ylittää ko-
koaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja 
osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia; 

2) muuttaakseen viikon kuluessa eroami-
sesta lukien toiselle paikkakunnalle, jossa 
hänen puolisollaan on toimeentulon turvaava 
pysyväisluontoinen työ tai yritystoimintaa, 
edellyttäen että työpaikka sijaitsee uuden 
asuinpaikan mukaan määräytyvän työssä-
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käyntialueen ulkopuolella tai henkilön päivit-
täisen työmatkan kesto ylittää muuton jälkeen 
kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja 
osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia; 

3) työn suorittamispaikan muuttuessa työ-
suhteen aikana edellyttäen, että uusi työn 
suorittamispaikka sijaitsee työssäkäyntialu-
een ulkopuolella tai henkilön päivittäisen 
työmatkan kesto uuteen työn suorittamispaik-
kaan ylittää kokoaikatyössä keskimäärin 
kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin 
kaksi tuntia. 
 

 
 4 § 

Työstä kieltäytyminen 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta työstä kieltäytymi-
sestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä 
kieltäytyy vastaanottamasta työ- ja elinkeino-
toimiston tarjoamaa tai hänelle muuten yksi-
löidysti tarjottua työtä: 

1) jota hänen työkykynsä huomioon ottaen 
voidaan pitää hänelle sopivana; 

2) josta maksetaan työehtosopimuksen mu-
kainen palkka tai, jollei työehtosopimusta 
ole, työpaikkakunnalla sellaisesta työstä 
maksettava tavanomainen ja kohtuullinen 
palkka; ja 

3) joka on lakon, työsulun tai saarron pii-
riin kuulumatonta. 

Jos työ olisi kestänyt enintään kaksi viik-
koa, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 
30 päivän ajalta. 

Jos henkilö on omalla menettelyllään aihe-
uttanut sen, ettei työsuhdetta ole syntynyt, 
hänen katsotaan kieltäytyneen työstä. 

 
 5 §

Pätevä syy työstä kieltäytymiseen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänelle tarjottua osa-
aikatyötä silloin, kun työstä maksettava palk-
ka ja hänelle mahdollisesti maksettava sovi-
teltu työttömyysetuus työmatkakustannusten 
ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttami-
en kustannusten vähentämisen jälkeen jää 
pienemmäksi kuin hänelle muutoin maksetta-
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va työttömyysetuus. 
Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä hänelle 

tarjotusta työstä, jos: 
1) hänelle ei varata kohtuullista aikaa las-

tenhoidon järjestämiseen sekä kulkuvaikeuk-
sien ja muiden vastaavien rajoitusten pois-
tamiseen; 

2) työ on hänen uskonnollisen tai oman-
tunnon vakaumuksensa vastaista; 

3) työssä edellytetään julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain 4 luvun 7 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuja työtehtäviä, 
jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän 
tavan vastaisia; 

4) työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka; 
tai 

5) työssä esiintyy työntekijän terveydelle 
haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai 
muuta epäasiallista kohtelua. 

Henkilö voi kieltäytyä tarjotusta työstä me-
nettämättä oikeutta työttömyysetuuteen myös 
muusta kuin 1 ja 2 momentissa ja 6—8 §:ssä 
tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään 
verrattavissa näihin. 

 
 6 §

Työstä kieltäytyminen työpaikan sijainnin ja 
työmatkan perusteella 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänen työssäkäyntialueeltaan 
tarjottua työtä, jos hänen päivittäisen työ-
matkansa kesto ylittäisi kokoaikatyössä kes-
kimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä kes-
kimäärin kaksi tuntia. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänen työssäkäyntialueensa 
ulkopuolelta tarjottua työtä, jos: 

1) työpaikkaan olisi työ- ja elinkeinotoimis-
ton arvion mukaan saatavissa sellaisia sopi-
via työntekijöitä, joiden työssäkäyntialueella 
avoin työpaikka sijaitsee; 

2) työ ei ole pysyväisluonteista toimeentu-
lon turvaavaa kokoaikatyötä; 

3) uudella paikkakunnalla ei ole saatavissa 
henkilölle ja hänen perheelleen sopivaa 
asuntoa; 

4) työn vastaanottamista on työnhakijan 
kielitaito huomioon ottaen pidettävä kohtuut-
tomana; tai 

5) henkilöllä on painava henkilökohtainen 



 HE 111/2011 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

58 

syy olla vastaanottamatta kyseistä työtä. 
Henkilölle ja hänen perheelleen sopivana 

pidetään asuntoa, johon muuttaminen ei 
merkittävästi huononna asuinolosuhteita ja 
josta aiheutuvat kustannukset eivät merkittä-
västi vähennä henkilön käytettävissä olevia 
tuloja. Asunnon on oltava henkilön ja hänen 
perheensä käytettävissä viimeistään silloin, 
kun henkilö ottaa vastaan työn työssäkäynti-
alueensa ulkopuolelta, tai viipymättä sen jäl-
keen. 

Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu-
na painavana henkilökohtaisena syynä pide-
tään henkilön puolison työtä tai yrittäjätoi-
mintaa, joka on perheen toimeentulon kan-
nalta välttämätöntä, omaa, puolison tai las-
ten paikkakuntaan sidottua opiskelua tai kou-
lunkäyntiä, lähisukulaisen tai muun läheisen 
henkilön huoltamista, omaa tai lähisukulai-
sen terveydentilaa tai muuta näihin rinnastet-
tavaa syytä, jollaisena voidaan pitää hankit-
tua asuntoa. 
 

 
 7 § 

Ulkomailta tarjotusta työstä kieltäytyminen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä otta-
masta vastaan työtä ulkomailta, ei kuiten-
kaan sellaisessa valtiossa, jossa hän hakee 
työtä ja jossa oleskelun ajalta hänelle makse-
taan työttömyysetuutta Suomea sitovan kan-
sainvälisen säädöksen perusteella. 
 

 8 §

Ammattitaitosuoja 

Henkilöllä on kolmen kuukauden aikana 
työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymisestä 
tai tätä myöhemmästä päätoimisten opintojen 
päättymisestä lukien pätevä syy kieltäytyä 
työstä, joka ei vastaa hänen koulutukseensa 
ja työkokemukseensa perustuvaa ammattitai-
toaan. Kolmen kuukauden aika alkaa alusta, 
kun henkilö on täyttänyt työttömyyspäivära-
han edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja 
työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa 
alusta. 

Henkilöllä on kolmen kuukauden aikana 
työsuhteen alkamisesta pätevä syy erota työs-
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tä, josta hän olisi 1 momentin perusteella 
voinut kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työttömyysetuuteen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
työnhakijaan, jonka työnteko ja palkanmaksu 
ovat keskeytyneet työsopimuksen ehtoon pe-
rustuvasta lomautukseen rinnastettavasta 
syystä. 

 
 9 § 

Työllistymissuunnitelman laatimistilaisuu-
teen saapumatta jääminen 

Työnhakijalla, joka jättää saapumatta työl-
listymissuunnitelman tai sitä korvaavan 
suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilai-
suuteen, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 
15 päivän ajalta saapumatta jäämisen jäl-
keen. Oikeus etuuteen palautuu kuitenkin ai-
kaisintaan siitä päivästä, jona työllistymis-
suunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma on 
laadittu tai tarkistettu, jollei suunnitelman 
laatimisen tai tarkistamisen viivästyminen 
johdu työ- ja elinkeinotoimistosta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos työnhakijan saapumatta jääminen johtuu 
sairaudesta, tapaturmasta tai henkilöstä it-
sestään riippumattomasta syystä taikka jos 
saapumatta jäämiselle on muu hyväksyttävä 
syy. Korvauksetonta määräaikaa ei aseteta 
myöskään silloin, kun työnhakija on etukä-
teen ilmoittanut työ- ja elinkeinotoimistolle 
olevansa estynyt saapumasta työllistymis-
suunnitelman tai sitä korvaavan suunnitel-
man laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen ja 
työ- ja elinkeinotoimisto hyväksyy työnhaki-
jan esittämän syyn tilaisuuden järjestämisek-
si myöhemmin. 

 
 10 § 

Työllistymissuunnitelman laatimisesta kiel-
täytyminen 

Jos työnhakija ilman pätevää syytä kieltäy-
tyy työllistymissuunnitelman tai sitä korvaa-
van suunnitelman laatimisesta tai tarkistami-
sesta taikka muulla kuin 9 §:ssä tarkoitetulla 
menettelyllään aiheuttaa, ettei suunnitelmaa 
voida laatia tai tarkistaa, hänellä ei ole oike-
utta työttömyysetuuteen 30 päivän ajalta kiel-
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täytymisen jälkeen. Oikeus etuuteen palautuu 
kuitenkin aikaisintaan siitä päivästä, jona 
työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava 
suunnitelma on laadittu tai tarkistettu, jollei 
suunnitelman laatimisen tai tarkistamisen 
viivästyminen johdu työ- ja elinkeinotoimis-
tosta. 
 

 
 11 § 

Työllistymissuunnitelman toteuttamisen lai-
minlyönti 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä 
laiminlyö hakea työtä ja parantaa työllisty-
misedellytyksiään työllistymissuunnitelmassa 
tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovitulla 
tavalla, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 
päivän ajalta. Aika lasketaan siitä päivästä, 
jona työ- ja elinkeinotoimisto on todennut 
laiminlyönnin. 

Työnhakijan ei katsota laiminlyöneen aktii-
vista työnhakua ja työllistymisedellytyksiensä 
parantamista, jos hän osoittaa työ- ja elin-
keinotoimistolle hakeneensa työtä ja paran-
taneensa työllistymisedellytyksiään suunni-
telmassa sovittua vastaavalla tavalla. 
 

 
 12 § 

Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäy-
tyminen ja palvelun keskeyttäminen 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta palvelusta kieltäy-
tymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä 
kieltäytyy: 

1) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 6 luvussa tarkoitetusta työvoimapoliitti-
sesta aikuiskoulutuksesta; 

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 6 luvussa tarkoitetusta työ- ja koulutus-
kokeilusta taikka julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 8 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tusta työkokeilusta tai työelämävalmennuk-
sesta; tai 

3) kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa 
laissa tarkoitetusta kuntouttavasta työtoi-
minnasta. 

Edellytyksenä 1 momentin soveltamiselle 
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on, että palveluun osallistumisesta on sovittu 
työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaa-
vassa suunnitelmassa, taikka henkilö on 
omatoimisesti hakenut työvoimapoliittiseen 
aikuiskoulutukseen. 

Jos työnhakija omalla menettelyllään aihe-
uttaa, ettei hänelle voida järjestää 1 momen-
tissa mainittua työllistymistä edistävää pal-
velua, hänen katsotaan kieltäytyneen siitä. 

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä 
keskeyttää tai joutuu omasta syystään kes-
keyttämään 1 momentissa mainitun työllisty-
mistä edistävän palvelun, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen 60 päivän ajalta keskeytymi-
sestä lukien. 

Jos henkilö on hakenut valittamalla muu-
tosta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
keskeyttämistä koskevaan päätökseen julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 lu-
vun 4 §:n mukaisesti valitusajan kuluessa, ei 
ennen valitusasiassa annettua lopullista rat-
kaisua voida katsoa, että hänet olisi 4 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla omasta syys-
tään erotettu koulutuksesta. 

Työttömyyspäivärahaan oikeutetun alle 20-
vuotiaan ammatillista koulutusta vailla ole-
van osalta 1 momentin 1 kohdan mukaisena 
koulutuksena pidetään myös ammatillista 
koulutusta, johon voidaan myöntää opintotu-
kea. 

 
 13 §

Pätevä syy työllistymistä edistävästä palve-
lusta kieltäytymiseen ja palvelun keskeyttä-

miseen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 12 §:n 
1 momentissa mainitusta työllistymistä edis-
tävästä palvelusta ja keskeyttää palvelu, jos: 

1) palvelu ei ole hänen terveydentilansa tai 
työ- ja toimintakykynsä huomioon ottaen hä-
nelle sopivaa; 

2) palvelu järjestetään hänen työssäkäynti-
alueensa ulkopuolella tai päivittäinen matka 
palvelun järjestämispaikalle ylittää keski-
määrin kolme tuntia; 

3) palvelun järjestäjä olennaisesti laimin-
lyö vastuutaan palveluun osallistuvan työtur-
vallisuudesta; 

4) palvelun järjestäjä olennaisesti laimin-
lyö noudattaa palvelun järjestämistä koske-
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vaa lainsäädäntöä tai palvelusta tehdyn so-
pimuksen ehtoja; 

5) palvelu olennaisesti poikkeaa työllisty-
missuunnitelmassa tai sitä korvaavassa 
suunnitelmassa sovitusta. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä työvoi-
mapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja kes-
keyttää koulutus myös silloin, kun kyseisen 
ammattialan työ ei ole hänen terveydentilan-
sa ja työkykynsä huomioon ottaen hänelle 
sopivaa tai henkilön ja hänen huollettaviensa 
toimeentulo ei ole kohtuullisesti turvattu kou-
lutuksen aikana. Henkilön ja hänen huollet-
taviensa toimeentulo on kohtuullisesti turvat-
tu, jos työnhakijalla on oikeus työttömyys-
etuuden tasoisiin etuuksiin. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 12 §:n 
1 momentissa mainitusta työllistymistä edis-
tävästä palvelusta tai keskeyttää palvelu 
myös muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta 
syystä, jos syy on näihin rinnastettava. 

 
 14 § 

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava me-
nettely 

Jos työnhakija kuuden kuukauden tarkaste-
lujakson kuluessa toistuvasti menettelee 1 tai 
4 §:ssä taikka 9—12 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla työvoimapoliittisesti arvioituna moitit-
tavasti, hänelle asetetaan työssäolovelvoite 
toistuvasta menettelystä lukien. 

Oikeus työttömyysetuuteen palautuu, kun 
henkilö on yhteensä vähintään 12 kalenteri-
viikkoa: 

1) ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä; 
2) ollut julkisesta työvoimapalvelusta anne-

tun lain 6 luvussa tarkoitetussa työvoimapo-
liittisessa aikuiskoulutuksessa; 

3) ollut julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain 6 luvussa tarkoitetussa työ- ja koulu-
tuskokeilussa taikka julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 8 luvussa tarkoitetussa 
työkokeilussa, työelämävalmennuksessa tai 
työharjoittelussa; 

4) ollut kuntouttavasta työtoiminnasta an-
netussa laissa tarkoitetussa kuntouttavassa 
työtoiminnassa; 

5) opiskellut omaehtoisesti 2 luvun 6 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja päätoimisia opin-
toja; tai 
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6) työllistynyt päätoimisesti yritystoimin-
nassa tai omassa työssä. 
Oikeus työttömyysetuuteen palautuu myös, 
kun 1 momentin mukaisen työssäolovelvoit-
teen asettamiseen johtaneesta menettelystä 
on kulunut vähintään viisi vuotta. 

Mitä 1—13 §:ssä säädetään, ei sovelleta 
1 momentin mukaisen työssäolovelvoitteen 
aikana. 

 
5 luku 

Työttömyyspäivärahan saamisen edelly-
tykset 

11 § 

Työssäoloehto eräissä tilanteissa 

Henkilölle, joka on saanut tämän lain mu-
kaista työttömyyspäivärahaa sosiaaliturva-
asetuksen tai perusasetuksen mukaisesti aika-
na, jona hän on hakenut työtä toisesta jäsen-
valtiosta, ja joka ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hän lähti maasta, palannut 
työnhakijaksi Suomeen, maksetaan työttö-
myyspäivärahaa uudelleen vasta, kun hän on 
ollut työssä tai 2 luvun 16 §:n mukaisessa 
koulutuksessa neljä viikkoa. 

5 luku 

Työttömyyspäivärahan saamisen edelly-
tykset 

11 § 

Työssäoloehto eräissä tilanteissa 

Henkilölle, joka on saanut tämän lain mu-
kaista työttömyyspäivärahaa sosiaaliturva-
asetuksen tai perusasetuksen mukaisesti ai-
kana, jona hän on hakenut työtä toisesta jä-
senvaltiosta, ja joka ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hän lähti maasta, palannut 
työnhakijaksi Suomeen, maksetaan työttö-
myyspäivärahaa uudelleen vasta, kun hän on 
ollut työssä tai julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain 6 luvussa tarkoitetussa työvoi-
mapoliittisessa aikuiskoulutuksessa neljä 
viikkoa taikka opiskellut vastaavan ajan jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 lu-
vussa tarkoitetulla tavalla. 

 
13 § 

Omavastuuaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Omavastuupäiviksi ei lueta niitä päiviä, joi-

na henkilö ei täytä ansio- tai peruspäivärahan 
saamiselle 2 luvussa säädettyjä edellytyksiä 
tai joilta henkilöllä ei ole oikeutta työttö-
myyspäivärahaan 3 luvussa tarkoitettujen ra-
joitusten vuoksi taikka oikeutta soviteltuun 
työttömyyspäivärahaan 4 luvun 3 §:ssä sää-
dettyjen työaikarajojen ylittymisen vuoksi. 
Omavastuuaikaan luetaan kuitenkin 3 luvun 
3 §:n 4 momentissa tarkoitettu sairausvakuu-
tuksen päivärahan ja kuntoutusrahan omavas-
tuuaika. Omavastuupäiviksi luetaan myös ne 
päivät, joilta henkilölle on maksettu työttö-

13 §

Omavastuuaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Omavastuupäiviksi ei lueta niitä päiviä, 

joina henkilö ei täytä ansio- tai peruspäivära-
han saamiselle 2 luvussa säädettyjä edelly-
tyksiä tai joilta henkilöllä ei ole oikeutta työt-
tömyyspäivärahaan 2 a tai 3 luvussa tarkoi-
tettujen rajoitusten vuoksi taikka oikeutta so-
viteltuun työttömyyspäivärahaan 4 luvun 
3 §:ssä säädettyjen työaikarajojen ylittymisen 
vuoksi. Omavastuuaikaan luetaan kuitenkin 
3 luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu saira-
usvakuutuksen päivärahan ja kuntoutusrahan 
omavastuuaika. Omavastuupäiviksi luetaan 
myös ne päivät, joilta henkilölle on maksettu 
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myysetuutta 10 luvun perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

työttömyysetuutta 10 luvun perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 luku 

Työmarkkinatuen erityiset työvoimapoliit-
tiset rajoitukset 

2 § 

Ammatillista koulutusta vailla oleva nuori 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillista koulutusta vailla olevalla nuo-

rella ei ole oikeutta saada työmarkkinatukea 
työttömyysajalta, jos hän ilman pätevää syytä 
on: 

1) kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työstä 
tai 2 luvun 16 §:ssä tarkoitetusta koulutukses-
ta; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
Pätevään syyhyn kieltäytyä työharjoittelusta 
tai keskeyttää se sovelletaan, mitä 2 luvun 
19 §:ssä säädetään pätevästä syystä kieltäytyä 
työelämävalmennuksesta ja työkokeilusta tai 
keskeyttää ne. 

8 luku  

Työmarkkinatuen erityiset työvoimapoliit-
tiset rajoitukset 

2 § 

Ammatillista koulutusta vailla oleva nuori 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillista koulutusta vailla olevalla 

nuorella ei ole oikeutta saada työmarkkinatu-
kea työttömyysajalta, jos hän ilman pätevää 
syytä on: 
1) kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työstä tai 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
6 luvussa tarkoitetusta työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pätevään syyhyn kieltäytyä työharjoittelus-
ta tai keskeyttää se sovelletaan, mitä 2 a lu-
vun 13 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään pä-
tevästä syystä kieltäytyä työllistymistä edis-
tävästä palvelusta tai keskeyttää palvelu. 

Ammatillista koulutusta vailla olevan nuo-
ren oikeuteen saada työmarkkinatukea sovel-
letaan myös, mitä 2 a luvun 14 §:ssä sääde-
tään toistuvasta työvoimapoliittisesti moitit-
tavasta menettelystä. 

 
 

4 a §  

Työmarkkinatukioikeuden lakkauttaminen 

Henkilön, joka on saanut työttömyytensä 
perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 
päivältä tai jonka oikeus työttömyyspäivära-
haan on päättynyt 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tar-
koitetun enimmäisajan täyttymisen vuoksi ja 
joka työttömyyspäivärahaoikeuden päättymi-
sen jälkeen on saanut työmarkkinatukea työt-
tömyytensä perusteella vähintään 180 päiväl-
tä, oikeus saada työmarkkinatukea työttö-
myysajalta lakkautetaan, jos hän: 

1) kieltäytyy tai eroaa ilman pätevää syytä 
taikka hänet omasta syystään erotetaan työstä 
tai työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta; 

2) kieltäytyy ilman pätevää syytä julkisesta 

(kumotaan) 
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työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvussa 
tarkoitetusta työkokeilusta, työelämävalmen-
nuksesta tai työharjoittelusta, josta on sovittu 
hänen kanssaan laaditussa työllistymissuun-
nitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmas-
sa; 

3) keskeyttää ilman pätevää syytä taikka 
omasta syystään joutuu keskeyttämään työko-
keilun, työelämävalmennuksen tai työharjoit-
telun. 

Henkilöllä, jonka oikeus työttömyysaikai-
seen työmarkkinatukeen on lakkautettu 
1 momentin mukaisesti, on uudelleen oikeus 
saada työmarkkinatukea työttömyysajalta sen 
jälkeen, kun hän on ollut työssäoloehdon täyt-
tymistä laskettaessa huomioon otettavassa 
työssä, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa 
koulutuksessa tai 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitetussa työllistymistä edistävässä palvelus-
sa vähintään viisi kuukautta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen työ-
markkinatuen maksupäivien laskenta alkaa 
uudelleen alusta, kun henkilö on tullut työs-
säoloehdon ja työttömyyspäivärahan enim-
mäisajan täyttymisen jälkeen uudelleen oi-
keutetuksi työmarkkinatukeen. 
 
 

6 § 

Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä kieltäy-
tyminen ja keskeyttäminen 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 
3 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä, joka ilman 
pätevää syytä kieltäytyy kuntouttavasta työ-
toiminnasta taikka keskeyttää tai omasta 
syystään joutuu keskeyttämään kuntouttavan 
työtoiminnan, ei ole oikeutta työmarkkinatu-
keen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä tai 
keskeyttämisestä lukien. 

Jos henkilön toistuvasta 2 momentissa tar-
koitetusta menettelystä on pääteltävissä, ettei 
hän halua osallistua kuntouttavasta työtoi-
minnasta annetussa laissa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, hänellä ei ole oikeutta työ-
markkinatukeen ennen kuin hän on ollut vä-
hintään kolme kuukautta työssäoloehdon täyt-
tävässä työssä tai työvoimapoliittisessa ai-
kuiskoulutuksessa tai alle 25-vuotiaana 2 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa 
(työssäolovelvoite). 

(kumotaan) 
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7 § 

Pätevä syy kuntouttavasta työtoiminnasta 
kieltäytymiseen tai sen keskeyttämiseen 

Pätevä syy kuntouttavasta työtoiminnasta 
kieltäytymiseen tai sen keskeyttämiseen on 
henkilöllä, joka: 

1) työskentelee muutoin kuin satunnaisesti 
työsuhteessa tehtävässä työssä, jonka sään-
nöllinen työaika ylittää kahdeksan tuntia vii-
kossa; 

2) työllistyy päätoimisesti 1 luvun 6 §:ssä 
tarkoitetussa yritystoiminnassa tai on aloit-
tamassa päätoimista yritystoimintaa; 

3) on 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu päätoimi-
nen opiskelija; tai 

4) osallistuu 10 luvun 1 §:n 2 momentin 1—
5 kohdassa tarkoitettuun työllistymistä edis-
tävään palveluun. 

Lisäksi henkilöllä on pätevä syy kuntoutta-
vasta työtoiminnasta kieltäytymiseen tai sen 
keskeyttämiseen, jos toiminta: 

1) ei ole hänen terveydentilaansa nähden 
hänelle sopivaa; 

2) olennaisesti poikkeaa aktivointisuunni-
telmasta; 

3) on järjestetty siten, että kunta tai muu 
kuntouttavan työtoiminnan toteuttava laimin-
lyö kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain säännöksiä; tai 

4) järjestetään hänen työssäkäyntialueensa 
ulkopuolella. 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä kuntout-
tavasta työtoiminnasta tai keskeyttää työtoi-
minta myös muusta kuin edellä 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetusta syystä, jos syy on hänen 
työmarkkinoille pääsemisensä tai palaami-
sensa kannalta pätevyydeltään verrattavissa 
näihin. 

(kumotaan) 

 
10 luku 

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
maksettavaa etuutta koskevat säännökset 

2 § 

Työttömyysetuuteen oikeutettu 

— — — — — — — — — — — — — —  

10 luku 

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
maksettavaa etuutta koskevat säännökset 
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Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen 
ajalta, jona hän osallistuu ulkomailla järjes-
tettävään 1 §:n 2 momentin 3 tai 4 kohdassa 
tarkoitettuun työllistymistä edistävään palve-
luun sen estämättä, mitä 2 luvun 3 §:ssä sää-
detään ulkomaanmatkasta työmarkkinoilla 
olon esteenä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

(kumotaan) 
 

 
4 § 

Tämän lain poikkeava soveltaminen työllis-
tymistä edistävien palvelujen ajalta 

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
6 ja 9 luvussa tarkoitetun koulutuksen aikana 
ei sovelleta tämän lain 2 ja 8 luvun säännök-
siä eikä 6 luvun 8 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

4 § 

Tämän lain poikkeava soveltaminen työllis-
tymistä edistävien palveluiden ajalta 

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
6 ja 9 luvussa tarkoitetun koulutuksen aikana 
ei sovelleta tämän lain 2, 2 a ja 8 luvun sään-
nöksiä eikä 6 luvun 8 §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu 

sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oi-
keuteen saada etuutta tai pienentää etuuden 
määrää, hänen tulee viipymättä ilmoittaa 
muutoksesta työttömyysetuuden maksajalle. 
Jäljempänä 4 §:ssä tarkoitettuja olosuhteita 
koskevasta muutoksesta etuuden saajan tulee 
viipymättä ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimis-
tolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu 

sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oi-
keuteen saada etuutta tai pienentää etuuden 
määrää, hänen tulee viipymättä ilmoittaa 
muutoksesta työttömyysetuuden maksajalle. 
Jäljempänä 4 §:ssä tarkoitettuja olosuhteita 
koskevasta muutoksesta etuuden saajan tulee 
viipymättä ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
4 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoima-
poliittisen lausunnon 2 luvussa, 7 luvun 
3 §:ssä ja 11 §:n 2 momentissa, 8 luvussa, 
10 luvun 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa, 

4 §

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työvoimaviranomainen antaa 1 luvun 
4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapo-
liittisen lausunnon: 

1) 2 luvussa säädetyistä etuuden saamisen 
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3 §:ssä ja 5 §:n 1 ja 3 momentissa sekä julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a lu-
vun 2 §:n 1—3 momentissa säädetyistä edel-
lytyksistä ja 9 luvun 3 §:n 2—4 momentissa 
tarkoitetusta todisteellisesta keskeytymisestä 
sekä 5—7 §:ssä säädetyistä edellytyksistä. 
Työvoimapoliittinen lausunto annetaan myös 
kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
25 §:ssä tarkoitetuista maahanmuuttajan 
omaehtoisen opiskelun tukiajasta, maahan-
muuttajan velvollisuuksista sekä opintojen 
seurannasta ja keskeytymisestä. Työvoimapo-
liittisessa lausunnossa on todettava työllisty-
mistä edistävän palvelun sisältyminen työn-
hakijan kanssa laadittuun työllistymissuunni-
telmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan 
sekä muutosturvan piiriin kuuluminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
pyynnöstä. Työvoimapoliittista lausuntoa on 
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
pyynnöstä täydennettävä viipymättä. Jos 
työnhakija on ilmoittanut työ- ja elinkeino-
toimistolle hakevansa työmarkkinatukea tai 
työttömyyspäivärahaa, työvoimapoliittinen 
lausunto voidaan antaa ja sitä voidaan täyden-
tää ilman erillistä pyyntöä. 

Ryhmälomautetusta ja henkilöstä, jonka 
työnteko on estynyt sääesteen vuoksi, työ- ja 
elinkeinotoimisto antaa Kansaneläkelaitoksen 
ja työttömyyskassan pyynnöstä lausunnon 
vain 2 luvun 3—7 §:ssä säädetyistä edelly-
tyksistä. Ryhmälomautetulla tarkoitetaan 
työntekijää, joka on lomautettu määräajaksi 
joko kokoaikaisesti tai 4 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla, ja lomautus koskee vähintään 
kymmentä työntekijää. Ryhmälomautettuja 
työntekijöitä ovat myös 3 luvun 1 §:n 2 mo-

yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä; 
2) 2 a luvussa säädetystä työvoimapoliitti-

sesti moitittavasta menettelystä; 
3) 7 luvun 3 §:ssä ja 12 §:n 2 momentissa 

säädetystä matka-avustuksena maksettavasta 
työmarkkinatuesta; 

4) 8 luvussa säädetyistä työmarkkinatuen 
erityisistä työvoimapoliittisista edellytyksis-
tä; 

5) työllistymistä edistävien palveluiden 
ajalta maksettavasta etuudesta, josta sääde-
tään 10 luvun 2 §:n 2 momentissa, 3 momen-
tin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa sekä 4 momentissa, 
3 §:ssä sekä 5 §:n 1 ja 3 momentissa; 

6) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 5 a luvun 2 §:n 1 ja 2 momentissa sääde-
tystä muutosturvan piiriin kuulumisesta; 

7) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 9 luvun 3 §:n 2—4 momentissa tarkoite-
tusta todisteellisesta keskeytymisestä ja 5—
7 §:ssä säädetystä työttömyysetuudella tuet-
tavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelus-
ta; 

8) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, 
maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä 
opintojen seurannasta ja keskeytymisestä; 

9) työllistymistä edistävän palvelun sisäl-
tymisestä työnhakijan kanssa laadittuun työl-
listymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan 
suunnitelmaan. 

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
pyynnöstä. Lausuntoa on Kansaneläkelaitok-
sen ja työttömyyskassan pyynnöstä täyden-
nettävä viipymättä. Jos työnhakija on ilmoit-
tanut työvoimaviranomaiselle hakevansa 
työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa, 
työvoimapoliittinen lausunto voidaan antaa ja 
sitä voidaan täydentää ilman erillistä pyyn-
töä. 

Jos lausuntoa pyydetään ryhmälomautetus-
ta tai henkilöstä, jonka työnteko on estynyt 
sääesteen vuoksi, lausunto annetaan vain 
2 luvun 3—7 §:ssä säädetyistä edellytyksistä. 
Ryhmälomautetulla tarkoitetaan työntekijää, 
joka on lomautettu määräajaksi joko kokoai-
kaisesti tai 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla taval-
la, ja lomautus koskee vähintään kymmentä 
työntekijää. Ryhmälomautettuja työntekijöitä 
ovat myös 3 luvun 1 §:n 2 momentissa tar-
koitetut henkilöt. 
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mentissa tarkoitetut henkilöt. 
Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 

työnhakijalle tiedoksi 3 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen yhteydessä. Työnhakijalla on oikeus 
pyynnöstä saada tieto lausunnosta työ- ja 
elinkeinotoimistolta. 

Te-toimikunta voi antaa lausunnon työttö-
myysetuuden hakijan tekemään valitukseen 
asiassa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto on 
täydentänyt edellä 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla 2 luvun 8, 9, 12 tai 21 §:n taikka 8 lu-
vun 2 tai 4 a §:n perusteella antamaansa työ-
voimapoliittista lausuntoa ja jossa on kyse sii-
tä, että työnhakija on kieltäytynyt, eronnut tai 
omasta syystään erotettu työstä. Lisäksi te-
toimikunnan tehtävänä on seurata työ- ja 
elinkeinotoimiston lausuntokäytäntöä ja tukea 
toimistoa työttömyysturvan työvoimapoliittis-
ten edellytysten arvioinnissa. Te-toimikunnan 
kokoonpanosta, päätösvaltaisuudesta ja 
muista tehtävistä säädetään julkisesta työ-
voimapalvelusta annetussa laissa. Tarkempia 
säännöksiä työvoimapoliittisen lausunnon 
toimittamisesta ja lausuntoon merkittävistä 
seikoista voidaan antaa työ- ja elinkeinomi-
nisteriön asetuksella. 

 
Työvoimapoliittinen lausunto annetaan 

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

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
11 luvun 3 §:ssä tarkoitettu työllisyyden edis-
tämistoimikunta voi antaa lausunnon työttö-
myysetuuden hakijan tekemään valitukseen 
asiassa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto on 
täydentänyt 2 momentissa tarkoitetulla taval-
la 2 a luvun 1, 4 tai 14 §:n taikka 8 luvun 
2 §:n perusteella antamaansa työvoimapoliit-
tista lausuntoa ja jossa on kyse siitä, että 
työnhakija on kieltäytynyt, eronnut tai omas-
ta syystään erotettu työstä. Lisäksi työllisyy-
den edistämistoimikunnan tehtävänä on seu-
rata työ- ja elinkeinotoimistonlausuntokäy-
täntöä ja tukea työ- ja elinkeinotoimistoa 
työttömyysturvan työvoimapoliittisten edel-
lytysten arvioinnissa. 

 
 
 
 
Tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen 

lausunnon antamisesta ja lausuntoon sisälly-
tettävistä seikoista voidaan antaa työ- ja 
elinkeinoministeriön asetuksella. 

 
4 a § 

Ilmoitus menemisestä työnhakuun toiseen val-
tioon 

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

4 a § 

Ilmoitus menemisestä työnhakuun toiseen 
valtioon 

Työvoimaviranomaisen on ilmoitettava 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le työnhakijan lähtemisestä työnhakuun pe-
rusasetuksen 64 artiklassa tarkoitetulla taval-
la toiseen valtioon. 

 
 

12 § 

Matka-avustuksen takaisinperintä 

 

12 § 

Matka-avustuksen takaisinperintä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Matka-avustusta ei peritä takaisin, jos hen-

kilöllä on ollut 2 a luvun 3 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettu pätevä syy työstä eroamiseen. 
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12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinotoimiston antamasta sito-

vasta lausunnosta ei saa erikseen hakea muu-
tosta valittamalla.  

12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

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

lausunnosta ei saa erikseen hakea muutosta 
valittamalla. 

 
9 § 

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen 

Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voi 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 11 luvun 4 §:n mukai-
seen työvoimapoliittiseen lausuntoon. Työ- ja 
elinkeinotoimistoa on kuultava korvausvas-
tuun jakamisesta. 

9 § 

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen 

Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat velvoittaa 
työvoimaviranomaisen korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut kokonaisuudessaan tai osaksi 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le asiassa, jossa Kansaneläkelaitos tai työt-
tömyyskassa velvoitetaan suorittamaan asi-
anosaisen oikeudenkäyntikuluja ja oikeuden-
käyntikulujen suoritusvelvollisuus perustuu 
pääasiassa tai osittain 11 luvun 4 §:n 3 mo-
mentin mukaiseen työvoimapoliittiseen lau-
suntoon. Työvoimaviranomaista on kuultava 
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) työ- ja elinkeinotoimistolta 1 luvun 4 §:n 
3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen 
lausunto; 

2) rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen 
alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslai-
toksen on annettava tiedot välittömästi, kun 
henkilö otetaan rangaistuslaitokseen. 

— — — — — — — — — — — — — —  

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; 

2) rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen 
alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslai-
toksen on annettava tiedot välittömästi, kun 
henkilö otetaan rangaistuslaitokseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on 
oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saa-
miaan tietoja työ- ja elinkeinotoimistolle työt-
tömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin 
edellytyksiin vaikuttavista seikoista. Työ- ja 
elinkeinotoimistolla on vastaavasti oikeus 
luovuttaa tietoja te-toimikunnalle 11 luvun 
4 §:n 5 momentin ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on 
oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saa-
miaan tietoja työvoimaviranomaiselle työt-
tömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin 
edellytyksiin vaikuttavista seikoista. Työ- ja 
elinkeinotoimistolla on vastaavasti oikeus 
luovuttaa tietoja työllisyyden edistämistoimi-
kunnalle 11 luvun 4 §:n 5 momentissa tarkoi-
tetun lausunnon antamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
9 § 

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja 
läsnäolo-oikeus 

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassapi-
tosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä oikeus saada mak-
sutta työ- ja elinkeinotoimistolta tiedot työ-
voimapoliittisista lausunnoista siinä laajuu-
dessa kuin asiamiehen tehtävät edellyttävät. 
Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, että 
Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan tai 
työttömyysturvan muutoksenhakulautakun-
nan tulee antaa nimettyä henkilöä koskeva 
päätös tiedoksi työttömyysturva-asiamiehelle. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja 
läsnäolo-oikeus 

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä oikeus saada 
maksutta muulta työvoimaviranomaiselta tie-
dot työvoimapoliittisista lausunnoista siinä 
laajuudessa kuin asiamiehen tehtävät edellyt-
tävät. Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, 
että Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan 
tai työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tulee antaa nimettyä henkilöä koske-
va päätös tiedoksi työttömyysturva-
asiamiehelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20 . 

Tässä laissa tarkoitettuun työnhakijan me-
nettelyyn, joka on tapahtunut ennen tämän 
lain voimaantuloa, ja ulkomaanmatkaan, jo-
ka on alkanut ennen tämän lain voimaantu-
loa, sovelletaan lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

Arvioitaessa 2 a luvun 14 §:ssä tarkoitettua 
työnhakijan menettelyn toistuvuutta otetaan 
huomioon työnhakijan menettely myös ennen 
tämän lain voimaantuloa. 

Jos kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
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lain 15 §:ssä tarkoitettu henkilö kieltäytyy 
kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyttää 
kuntouttavan työtoiminnan, ja kuntouttava 
työtoiminta on sisällytetty aktivointisuunni-
telmaan ennen tämän lain voimaantuloa, 
kieltäytymiseen ja keskeyttämiseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Työnhakijalla, joka on menettänyt työttö-
myysturvaoikeutensa toistuvan työvoimapo-
liittisesti moitittavan menettelyn takia kumo-
tun työttömyysturvalain (602/1984) tai kumo-
tun työmarkkinatuesta annetun lain 
(1542/1993) perusteella, tai jolle on asetettu 
työssäolovelvoite tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olleen 2 luvun 21 §:n taikka 
8 luvun 4 a tai 6 §:n perusteella, on muiden 
edellytysten täyttyessä oikeus työttömyysetuu-
teen viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017 
alkaen. 

Sen lisäksi, mitä työttömyysturvaoikeuden 
palautumisesta toistuvan työvoimapoliittises-
ti moitittavan menettelyn jälkeen säädetään 
4 momentissa tarkoitetuissa laeissa ja työs-
säolovelvoitteen täyttymisestä tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleessa 2 luvun 
21 §:ssä taikka 8 luvun 4 a tai 6 §:ssä, työt-
tömyysetuusoikeuden palautumisessa otetaan 
huomioon työnhakijan 2 a luvun 14 §:n 
2 momentin 1—6 kohdassa tarkoitettu toi-
minta tämän lain voimaantulosta alkaen. 

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

——— 
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2. 

Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun 8 §:n 3 moment-

ti, 5 luvun 3 §:n 3 momentti, 7 luvun 7 §:n 2 momentti ja 8 §:n 3 momentin 1 kohta, 10 luvun 
5 §:n 1 momentti, 11 luvun 6 ja 7 § sekä 12 luvun 3 §:n 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 3 §:n 3 momentti laissa 312/2010, 7 luvun 7 §:n 2 mo-
mentti, 10 luvun 5 §:n 1 momentti ja 12 luvun 3 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1198/2009 sekä 
11 luvun 7 § laissa 763/2011 seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

8 § 

Työtön työnhakija 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työmarkkinoiden käytettävissä olevalla 

tarkoitetaan henkilöä, joka työttömyysturva-
laissa tarkoitetulla tavalla ei: 

1) ole estynyt olemasta työmarkkinoilla; 
2) itse aseta rajoituksia, jotka estäisivät tar-

jotun työn vastaanottamisen työmarkkinoilla 
yleisesti sovellettavin ehdoin tai tarjottuun 
hänelle soveltuvaan koulutukseen osallistumi-
sen; 

3) ole eronnut työstä tai koulutuksesta 
2 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten johdos-
ta; tai 

4) ole päätoiminen opiskelija. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

1 luku 

Yleiset säännökset 

8 § 

Työtön työnhakija 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työmarkkinoiden käytettävissä olevalla 

tarkoitetaan henkilöä, joka työttömyysturva-
laissa tarkoitetulla tavalla ei: 
1) ole estynyt olemasta työmarkkinoilla; tai 
2) ole päätoiminen opiskelija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 luku 

Työnhakijan haastattelu ja työllistymis-
suunnitelma 

3 § 

Työllistymissuunnitelman laatiminen ja tar-
kistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaavaa 

suunnitelmaa on tarkistettava työnhakijan 
haastattelun yhteydessä tai työnhakijan pyyn-
nöstä, jollei tarkistaminen ole ilmeisen tar-
peetonta. Lisäksi suunnitelmaa on viivytykset-
tä tarkistettava 3 luvun 3 §:n 4 momentin mu-
kaisten palvelujen tarjoamiseksi, jos työnha-
kijan oikeus työttömyysaikaiseen työmarkki-
natukeen on lakkautettu työttömyysturvalain 
8 luvun 4 a §:n nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 luku 

Työnhakijan haastattelu ja työllistymis-
suunnitelma 

3 § 

Työllistymissuunnitelman laatiminen ja tar-
kistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaa-

vaa suunnitelmaa on tarkistettava työnhaki-
jan haastattelun yhteydessä tai työnhakijan 
pyynnöstä, jollei tarkistaminen ole ilmeisen 
tarpeetonta. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 luku 

Työllistymisen edistäminen työllisyysmää-
rärahojen avulla 

7 § 

Kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdolli-
suuden järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työttömälle työnhakijalle järjestetään 

1 momentin nojalla koulutusta, hänellä on 
koulutusaikana oikeus työttömyyspäivära-
haan ja ylläpitokorvaukseen samoin edelly-
tyksin kuin jos hän olisi aloittanut ennen työt-
tömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä 
työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 luku 

Työllistymisen edistäminen työllisyysmää-
rärahojen avulla 

7 § 

Kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdolli-
suuden järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työttömälle työnhakijalle järjestetään 

1 momentin nojalla koulutusta, hänellä on 
koulutusaikana oikeus työttömyyspäivära-
haan ja ylläpitokorvaukseen työttömyyspäivä-
rahan enimmäisajan estämättä. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Työllistämisvelvoitteen rajoitukset ja lakkaa-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistämisvelvoite lakkaa, jos: 

8 § 

Työllistämisvelvoitteen rajoitukset ja lak-
kaaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työllistämisvelvoite lakkaa, jos: 
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— — — — — — — — — — — — — —  
1) työntekomahdollisuuteen oikeutettu il-

man työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitet-
tua pätevää syytä kieltäytyy hänelle osoitetus-
ta työkykyyn nähden sopivasta työllistämis-
velvoitteen nojalla järjestetystä työstä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
1) työntekomahdollisuuteen oikeutettu ilman 
työttömyysturvalain 2 a luvussa tarkoitettua 
pätevää syytä kieltäytyy hänelle osoitetusta 
työkykyyn nähden sopivasta työllistämisvel-
voitteen nojalla järjestetystä työstä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

10 luku 

Ylläpitokustannusten korvaaminen 

5 § 

Ylläpitokorvauksen rajoitukset 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 
tai 9 luvussa tarkoitettuihin omaehtoisiin 
opintoihin osallistuvalla työnhakijalla, joka ei 
saa työttömyysetuutta, ei ole oikeutta ylläpi-
tokorvaukseen. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 luku 

Ylläpitokustannusten korvaaminen 

5 § 

Ylläpitokorvauksen rajoitukset 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, 
9 luvussa tarkoitettuun omaehtoiseen opiske-
luun taikka kotoutumisen edistämisestä anne-
tun lain 22—24 §:ssä tarkoitettuun omaehtoi-
seen opiskeluun osallistuvalla työnhakijalla, 
joka ei saa työttömyysetuutta, ei ole oikeutta 
ylläpitokorvaukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

11 luku 

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö 

6 §  

Tiedonsaanti 

Työvoimaviranomaisella on oikeus saada 
maksutta: 

1) muilta valtion viranomaisilta sekä kun-
nilta ja kuntayhtymiltä julkisen työvoimapal-
velun toimeenpanossa ja kehittämisessä vält-
tämättömiä tietoja; 

2) Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskas-
soilta ja koulutuspalvelujen tuottajilta opin-
tososiaalisia etuuksia koskevassa valvonnassa 
ja niiden kehittämisessä välttämättömiä tieto-
ja. 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on työvoi-
maviranomaista vastaava oikeus saada 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja. 

11 luku 

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö 

6 § 

Tiedonsaanti 

Työvoimaviranomaisella on oikeus saada 
maksutta julkisen työvoimapalvelun toimeen-
panossa, valvonnassa ja kehittämisessä vält-
tämättömiä tietoja muilta valtion viranomai-
silta, kunnilta, kuntayhtymiltä, Kansaneläke-
laitokselta, työttömyyskassoilta ja koulutus-
palvelujen tuottajilta. 
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7 § 

Työnantajan tiedonsaantioikeus 

Työnantajalla on oikeus saada salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä maksutta työ- ja elin-
keinotoimistolta työsopimuslain 6 luvun 
6 §:ssä ja merityösopimuslain 7 luvun 9 §:ssä 
säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi tieto 
siitä, onko työnantajan yksilöimä henkilö 
työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. 

7 § 

Työnantajan tiedonsaantioikeus 

Työnantajalla on oikeus saada salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä maksutta työvoima-
viranomaiselta työsopimuslain 6 luvun 
6 §:ssä ja merityösopimuslain 7 luvun 9 §:ssä 
säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi tieto 
siitä, onko työnantajan yksilöimä henkilö 
työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. 

 
12 luku 

Tukien, avustusten ja etuuksien toimeen-
panoa koskevat säännökset 

3 § 

Ylläpitokorvausten myöntäminen ja maksa-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ylläpitokorvauksen maksaminen lakkaute-

taan siitä päivästä, jona työnhakija on kes-
keyttänyt työvoimapoliittisen aikuiskoulutuk-
sen, 9 luvussa tarkoitetun omaehtoisen opis-
kelun, 8 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työmarkki-
natoimenpiteen tai työnhakuvalmennuksen. 
Ylläpitokorvauksen maksaminen lakkaute-
taan myös, jos koulutus on päätetty keskeyt-
tää. Ylläpitokorvausta saavan ja työ- ja elin-
keinotoimiston on viipymättä ilmoitettava 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle 
keskeytymisestä tai keskeyttämisestä. 

Työ- ja elinkeinotoimiston muusta tieto-
jenantovelvollisuudesta sekä ilmoitusten ja 
tietojen toimittamisesta säädetään valtioneu-
voston asetuksella. 

12 luku 

Tukien, avustusten ja etuuksien toimeen-
panoa koskevat säännökset 

3 § 

Ylläpitokorvausten myöntäminen ja maksa-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ylläpitokorvauksen maksaminen lakkaute-

taan siitä päivästä, jona työnhakija on kes-
keyttänyt työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen, 9 luvussa tarkoitetun omaehtoisen 
opiskelun, kotoutumisen edistämisestä anne-
tun lain 22—24 §:ssä tarkoitetun omaehtoi-
sen opiskelun, 8 luvussa tarkoitetun työ-
markkinatoimenpiteen tai 4 luvussa tarkoite-
tun työnhakuvalmennuksen. Ylläpitokorva-
uksen maksaminen lakkautetaan myös, jos 
koulutus on päätetty keskeyttää. 

 
Ylläpitokorvausta saavan ja työ- ja elinkei-

notoimiston on viipymättä ilmoitettava Kan-
saneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle 
keskeytymisestä tai keskeyttämisestä. Työ-
voimaviranomaisen muusta tietojenantovel-
vollisuudesta sekä ilmoitusten ja tietojen 
toimittamisesta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20 . 

Jos työnhakijan oikeus työmarkkinatukeen 
on lakkautettu työttömyysturvalain 8 luvun 
4 a §:n nojalla, työllistymissuunnitelman tai 
sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen so-
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velletaan, mitä tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleessa 5 luvun 3 §:n 3 momentis-
sa säädetään.  

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

——— 
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3. 

Laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 6 §:n 5 momentti ja 

10 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 5 momentti laissa 1293/2002 ja 10 §:n 
2 momentti laissa 314/2010, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 §  

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kun-

touttavaa työtoimintaa 8 §:n 4 momentissa ja 
työttömyysturvalain 8 luvun 7 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa. 

6 § 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kun-

touttavaa työtoimintaa 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa eikä silloin, kun 
henkilö: 

1) työskentelee muutoin kuin satunnaisesti 
työ- tai virkasuhteessa tehtävässä työssä, 
jonka säännöllinen työaika ylittää kahdeksan 
tuntia viikossa; 

2) työllistyy päätoimisesti työttömyysturva-
lain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa yritystoi-
minnassa tai on aloittamassa päätoimista 
yritystoimintaa; 

3) on työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:ssä 
tarkoitettu päätoiminen opiskelija; tai 

4) osallistuu työttömyysturvalain 10 luvun 
1 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitet-
tuun työllistymistä edistävään palveluun. 

 
 

10 §  

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman 
laatimiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Aktivointisuunnitelman laatimistilaisuuteen 
saapumatta jäämiseen sekä kieltäytymiseen 
osallistumasta aktivointisuunnitelman laati-
miseen ja siihen merkittyyn kuntouttavaan 
työtoimintaan sovelletaan, mitä työttömyys-
turvalain 2 luvun 18 ja 18 a §:ssä sekä 8 lu-

10 §

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitel-
man laatimiseen ja kuntouttavaan työtoimin-

taan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aktivointisuunnitelman laatimistilaisuuteen 
saapumatta jäämiseen sekä kieltäytymiseen 
osallistumasta aktivointisuunnitelman laati-
miseen ja siihen merkittyyn kuntouttavaan 
työtoimintaan sovelletaan, mitä työttömyys-
turvalain 2 a luvun 9—14 §:ssä ja toimeentu-
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vun 6 §:ssä ja toimeentulotuesta annetun lain 
10 §:n 1, 3 ja 4 momentissa säädetään. 
 

lotuesta annetun lain 10 §:n 1, 3 ja 4 momen-
tissa säädetään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 
. 

Jos kuntouttavaan työtoimintaan kuntout-
tavasta työtoiminnasta annetun lain 15 §:n 
nojalla osallistuva henkilö lain 10 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla keskeyttää tai 
kieltäytyy ennen tämän lain voimaantuloa ak-
tivointisuunnitelmaan sisällytetystä kuntout-
tavasta työtoiminnasta, hänen menettelyynsä 
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

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

——— 
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4. 

Laki 

toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 10 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaise-

na kuin se on laissa 1274/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Alennettu perusosa 

Perusosan suuruutta voidaan alentaa enin-
tään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, 
jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, et-
tä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on ilman työt-
tömyysturvalain 8 luvun 7 §:ssä tarkoitettua 
pätevää syytä kieltäytynyt kuntouttavasta työ-
toiminnasta taikka keskeyttänyt tai omasta 
syystään joutunut keskeyttämään kuntoutta-
van työtoiminnan. 

10 § 

Alennettu perusosa 

Perusosan suuruutta voidaan alentaa enin-
tään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, 
jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, 
että: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on ilman työt-
tömyysturvalain 2 a luvun 13 §:ssä tarkoitet-
tua pätevää syytä kieltäytynyt kuntouttavasta 
työtoiminnasta taikka keskeyttänyt tai omasta 
syystään joutunut keskeyttämään kuntoutta-
van työtoiminnan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
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5. 

Laki 

merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 10 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 §  

Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen alen-
netussa eläkeiässä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työntekijä on ottanut vastaan työvoima-

viranomaisen tarjoaman työttömyysturvalain 
2 luvun 12 §:ssä tarkoitetun työn, josta hän ei 
voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työt-
tömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen, 
taikka, jos hän on siirtynyt työhön 4 §:n 
2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun ulko-
maiseen alukseen, hänen oikeuteensa saada 
vanhuuseläkettä alennetussa eläkeiässä nou-
datetaan, mitä 1 momentissa säädetään. Täl-
löin edellytetään lisäksi, että työntekijä on 
työvoimaviranomaisen välityksellä jatkuvasti 
hakenut 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua työ-
tä. 

10 § 

Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen alen-
netussa eläkeiässä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työntekijä on ottanut vastaan työvoimavi-
ranomaisen tarjoaman työttömyysturvalain 
2 a luvun 4 §:ssä tarkoitetun työn, josta hän 
ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan 
työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatu-
keen, taikka, jos hän on siirtynyt työhön 
4 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun 
ulkomaiseen alukseen, hänen oikeuteensa 
saada vanhuuseläkettä alennetussa eläkeiässä 
noudatetaan, mitä 1 momentissa säädetään. 
Tällöin edellytetään lisäksi, että työntekijä on 
työvoimaviranomaisen välityksellä jatkuvasti 
hakenut 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua työ-
tä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 

. 
——— 
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