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Valtioneuvoston asetus
työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-

misesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen

(1330/2002) 8 §, sellaisena se on asetuksessa 1156/2017, seuraavasti

8 §

Työttömyysetuuden määrä ja osallistuminen muuhun kuin työllistymistä edistävään 
palveluun

Työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n 3 momentin 5 kohdassa ja 7 luvun 5 a §:n 3 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettuna palveluna tai toimintana pidetään osallistumista:

1) sellaiseen rekrytointikoulutukseen, joka ei ole työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n
1 momentin 15 kohdassa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu ja jota ei pidetä työt-
tömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettuina opintoina ja jonka ajalta on maksettu työt-
tömyysetuutta;

2) kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen
taikka julkista rahoitusta saavan muun rekisteröidyn yhdistyksen yksin, keskinäisessä yh-
teistyössä tai yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestämään työllistymistä tukevaan val-
mennukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan;

3) ammattiliiton tai ammattijärjestön tai sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jä-
senenä on ammattiliitto tai ammattijärjestö tai näiden yksin tai yhdessä perustaman sääti-
ön taikka sellaisen yhdistyksen, joka tarjoaa jäsenille oikeudellista työsuhdeneuvontaa ja
työsuhteeseen liittyviä ryhmävakuutuksia, yksin, keskinäisessä yhteistyössä tai yhteis-
työssä muun toimijan kanssa järjestämään työllistymistä tukevaan valmennukseen tai
muuhun vastaavaan toimintaan;

4) työnantajan työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 13 §:n tai sitä vastaavan työnantajaa
velvoittavan muun säännöksen tai työehtosopimuksen määräyksen perusteella tarjoamaan
työllistymistä tukevaan valmennukseen; ja

5) rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka tuottajalla on mahdollisuus saada toiminnan
tulokseen perustuvaa palkkiota valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista
määrärahoista.

Julkisella rahoituksella tarkoitetaan valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoite-
tuista määrärahoista saatavaa rahoitusta sekä Euroopan unionin rakennerahastoista ja Eu-
roopan globalisaatiorahastosta saatavaa rahoitusta.

Työttömyysetuuden saajan tulee toimittaa työttömyysetuuden maksajalle valmennuk-
sen tai muun toiminnan järjestäjän antama todistus osallistumisesta 1 momentin 2–5 koh-
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dassa tarkoitettuun toimintaan. Todistuksessa on tarvittaessa mainittava järjestäjän saama
rahoitus.

Työllistymistä edistävään valmennukseen osallistumisena tai sitä vastaavana toiminta-
na ei pidetä itsenäistä valmentautumista tarjolle annetun materiaalin perusteella.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. Sitä sovelletaan, jos työttö-

myysturvalain 6 luvun 3 a §:n 1 momentissa tai 7 luvun 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettu
aktiivisuuden seurannan jakso alkaa asetuksen voimaantulon jälkeen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain vuoden 2018 loppuun voimassa
olleessa 4 luvun 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädettyyn rekrytointikokeiluun osallistu-
mista pidetään työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n 3 momentin 5 kohdassa ja 7 luvun
5 a §:n 3 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun toimintaan osallistumisena, jos rekrytointi-
kokeilua koskeva sopimus on tehty viimeistään 31.12.2018.
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