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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työl-
lisyyslakia.  

Työohjelmasta sekä valtion talousarviossa 
olevasta määrärahasta myönnettäviin lainoi-
hin, avustuksiin ja korkotukiin liittyvästä lau-
suntomenettelystä nykymuodossaan ehdote-

taan luovuttavaksi. Työllisyystyöohjelma säi-
lytettäisiin, ja ohjelman vaatimia menetelmiä 
kehitettäisiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2002. 

————— 
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Työohjelmamenettely perustuu työllisyys-
lakiin (275/1987) ja työllisyysasetukseen 
(1363/1997). Valtion työohjelmat muodostu-
vat kahdesta eri ohjelmasta, varsinaisesta 
työohjelmasta ja työllisyystyöohjelmasta. 

Työohjelmamenettelyn tarkoituksena on 
ollut:  

1) työllisyyden hoito tarjoamalla rakennus-
aikaisia työpaikkoja muuta maata vaikeam-
milla työttömyysalueilla valtion omien töiden 
avulla, 

2) tasoittaa talvi- ja kesäkauden rakennus-
toimintaa siten, että työvoimamäärissä ei ta-
pahtuisi suuria muutoksia ja siten torjua kau-
sityöttömyyttä, 

3) tasoittaa suhdannevaihteluja ja torjua 
niiden haittoja, ja 

4) keskittää työmäärärahojen käsittelyä val-
tioneuvostossa.  

Varsinainen työohjelma käsittää valtion 
työvirastoille talousarviossa osoitetuilla työ-
määrärahoilla tehtävien töiden suunnitelman. 
Siitä valtioneuvoston yleisistunto hyväksyy 
alueellisen työmäärärahojen käyttösuunni-
telman ja uusien suurten kohteiden aloittami-

sen. Työohjelman suuruus on nykyään 6,5— 
7 miljardia markkaa ja sen rakennusaikainen 
työllisyysvaikutus 11 000 — 11 500 henkilö-
työvuotta. Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan työvirastojen yhteinen osuus 
on noin 92 prosenttia työohjelmasta. 

Työllisyystyöohjelma käsittää valtion talo-
usarvion momentin 34.06.77 vastaavat suun-
nitelmat. Työllisyystyöohjelman suuruus on 
kuluvana vuonna 94 miljoonaa markkaa, kun 
se 1970-luvulla oli runsaat miljardi markkaa. 
Kun kustannustason muutos otetaan huomi-
oon, määrärahan pieneneminen on vaiku-
tukseltaan vielä merkittävämpi.  

Valtion työohjelmien lisäksi kuntien ja 
kuntayhtymien on työllisyyslain perusteella 
pitänyt laatia omat rakentamisohjelmansa. 
Niistä on kuitenkin käytännössä luovuttu. 

Työllisyyslain 4 §:ssä säädetään, että valti-
on työvirastojen sekä kuntien ja kuntayhty-
mien on ennakolta laadittava seuraavaa vuot-
ta varten suunnitelmat työmäärärahoin ja 
työllisyysmäärärahoin toimeenpantavien töit-
tensä järjestämisestä. Valtion työvirastojen 
sekä kuntien ja kuntayhtymien on toimitetta-
va suunnitelmat työvoimaviranomaisille 
työministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. 
Valtioneuvosto hyväksyy vuosittain työviras-
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tojen työmäärärahojen ja työvoiman käyttö-
suunnitelman sekä työllisyysmäärärahoilla 
kokonaan tai osaksi rahoitettavien töiden 
suunnitelman. Työhönotosta lain 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin töihin säädetään työl-
lisyyslain 11 §:ssä. Sen mukaan valtion vi-
rastojen ja laitosten sekä kuntien ja kunta-
yhtymien on ottaessaan uutta työvoimaa teh-
tävä se paikallisten työvoimaviranomaisten 
osoittamalla tavalla. 

Työllisyysasetuksen 5 §:n mukaan työvi-
raston on toimitettava vuosittain työministe-
riölle työllisyyslain 4 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettu seuraavana varainhoitovuonna 
käytettävien työmäärärahojen käyttösuun-
nitelma (työohjelma) sekä esitys valtion 
omiin investointeihin käytettäviksi suunnitel-
luista työllisyysmäärärahoista (työllisyys-
työohjelma). Työ- ja työllisyystyöohjelmaan 
on sisällytettävä arvio ohjelmien työllisyys-
vaikutuksesta (työllisyysvaikutusarvio). Työ-
määrärahoja ovat työvirastojen käyttöön tar-
koitetut valtion talousarviossa maa- ja vesi-
rakennusinvestointeihin, talonrakennusinves-
tointeihin sekä korjaus- ja kunnossapitotöihin 
osoitettavat määrärahat. Työohjelman, työlli-
syystyöohjelman ja työllisyysvaikutusarvion 
lisäksi työviraston on toimitettava työminis-
teriölle toiminta- ja taloussuunnitelmansa sil-
tä osin kuin ne koskevat työmäärärahoilla to-
teutettavia töitä.  

Työvirastot on määritelty työllisyysasetuk-
sen 4 §:ssä. Ne ovat Ilmailulaitos, Merenkul-
kuhallitus, Metsähallitus, Metsäntutkimuslai-
tos, Museovirasto, oikeusministeriö vankein-
hoitolaitosta koskevissa asioissa, opetusmi-
nisteriö, puolustusministeriö, Rajavartiolai-
tos, Ratahallintokeskus, Suomenlinnan hoi-
tokunta, Tielaitos (nykyään tiehallinto), Val-
tion kiinteistölaitos (nykyinen Senaatti-
kiinteistöt) ja alueelliset ympäristökeskukset. 
Työllisyysasetuksessa liikelaitokset on säily-
tetty työvirastoina, koska valtion talousarvi-
on mukaan niillä on mahdollisuus saada ra-
hoitusta sellaisiin yleisiin tarkoituksiin, jotka 
eivät ole liiketaloudellista toimintaa. 

Liikelaitosten osalta ei ole pyydetty niiden 
liiketaloudellisin perustein tekemistä töistä 
työohjelmia. Liikelaitoksen toiminnan ohja-
uksen on perustuttava nimenomaan liiketa-
loudellisiin periaatteisiin, eikä sitä voida oh-
jata työohjelman tapaisin hallinnollisin me-

nettelyin.  
Kun valtio on siirtynyt tulosohjaukseen ja 

tulosbudjetointiin, työohjelma on koettu rin-
nakkaisohjaukseksi, jolla saattaa olla siinä 
määrin työvirastoja ohjaavien ministeriöiden 
tavoitteista poikkeava vaikutus, että siitä olisi 
luovuttava. Esimerkiksi liikenne- ja viestin-
täministeriön alaisille virastoille asetetaan tu-
lostavoitteet ja toimintamäärärahat yhtenä 
kokonaisuutena, jonka osalta päätösvalta on 
virastolla. Osa näillä määrärahoilla toteutet-
tavista töistä on suuria hankkeita, jotka koe-
taan eri alueilla merkittäviksi kehittämisin-
vestoinneiksi. Tällaisten hankkeiden osalta 
on esitetty epäilyjä, että työohjelma voisi 
johtaa jopa eduskunnan budjettivaltaa louk-
kaaviin ratkaisuihin.  

Työministeriö on käytännössä luopunut ra-
kennusaikaisten työpaikkojen perusteella ta-
pahtuvasta hankkeiden valinnasta. Valtion 
työt teetetään pääsääntöisesti urakoitsijoilla 
noudattaen julkisia hankintoja koskevia sää-
döksiä. Koska urakoitsijoita sitoo työsopi-
muslaki (55/2001), jonka mukaan työnanta-
jan on työllistettävä ensisijaisesti palkkaa-
mansa henkilöstö, toissijaisesti lomauttaman-
sa henkilöstö ja sitten määräajan kuluessa 
työvoimatoimistoissa työtä hakevat tuotan-
nollisista tai taloudellista syistä irtisanotut, ei 
työmaalle voi määrätä otettavaksi investoin-
tipaikkakunnalla asuvia työttömiä.  

Rakennusaikaisen työllisyyskriteerin sijasta 
työministeriö on korostanut kohteen valmis-
tumisen jälkeisiä työpaikkoja. Investoinnin 
valmistumisen jälkeisen toimintavaiheen 
työpaikat kohteessa ja investoinnin toimin-
taympäristöönsä luomat työllisyysvaikutuk-
set korostuvat. Työohjelmassa on runsaasti 
uudisinvestointeja tai kunnossapitoa, joiden 
suunnittelu ja valinta on parhaiten tehtävissä 
työvirastojen alueorganisaatioissa. Siksi nii-
den keskitetty päättäminen valtioneuvostossa 
ei ole tarkoituksenmukaista. 

Mainituin perustein työohjelmasta nyky-
muodossaan ehdotetaan luovuttavaksi. Sen 
sijaan työministeriö ryhtyisi yhdessä muiden 
ministeriöiden kanssa kehittämään investoin-
tien työllisyysvaikutusten arviointia siten, et-
tä investointien alueelliset hyödyntämismah-
dollisuudet otetaan huomioon. Tarkoituksena 
on kehittää menettelytavat, joilla voidaan yh-
dessä eri ministeriöiden kanssa arvioida in-
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vestointien työllisyys- ja aluekehitysvaiku-
tuksia sekä hyödyntää näitä arvioita vuosit-
taisten toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä 
talousarvioesitysten laadinnassa.  

Työllisyystyöohjelmaa ei muutettaisi, mut-
ta sen vaatimia menetelmiä kehitettäisiin. 
Työministeriön määrärahoista rahoitettaisiin 
eri toimijoiden investointeja pääosin osara-
hoituksena, kun hankkeilla arvioidaan olevan 
hyvät työllisyysvaikutukset. 

Samoin perustein kuin työohjelmasta ehdo-
tetaan luovuttavaksi luovuttaisiin työllisyys-
lain 12 §:n 1 momentin mukaisesta lausun-
tomenettelystä. Myönnettäessä valtion talo-
usarviossa olevasta määrärahasta lainoja, 
avustuksia tai korkotukea investointeihin oli-
si kuitenkin edelleen otettava huomioon työl-
lisyyteen liittyvät näkökohdat. Lausuntome-
nettelystä luopumisen jälkeen työministeriö 
neuvottelisi hyvissä ajoin ennen valtion talo-
usarvioesityksen laatimista muiden inves-
tointeja rahoittavien ministeriöiden kanssa 
siitä, miten valtion rahoittamissa investoin-
neissa voidaan ottaa huomioon työllisyysnä-
kökohdat ja alueellinen tasapainoinen kehi-
tys. Neuvotteluissa voitaisiin tuoda esille 
työvoimapolitiikan painopistealueita sekä si-
tä millaisilla investoinneilla on työministeri-
ön keräämien seurantatietojen mukaan ollut 
merkittäviä työllisyysvaikutuksia myös in-
vestoinnin valmistumisen jälkeen. Neuvotte-
luissa voitaisiin myös sopia siitä, miten työl-
lisyysvaikutuksia kuvaavia tietoja seurataan 
ja millaista asiantuntija-apua työministeriö 
voi tarjota muille hallinnonaloille. Talousar-
vion hyväksymisen jälkeen neuvoteltaisiin 
investointien suuntaamisesta. 

Työllisyyslain 12 §:n 2 momentissa edel-
lytetään, että myönnettäessä edellä mainittuja 
tukia ja etuuksia asetettava työvoiman käyt-
töä koskevia ehtoja valtioneuvoston määrää-
min perustein. Koska työsopimuslain ja Eu-
roopan unionin keskeisten periaatteiden puit-
teissa tällaisten ehtojen asettaminen ei käy-
tännössä ole mahdollista, ehdotetaan lainkoh-
ta ja sen nojalla annetut säännökset kumotta-
viksi.  
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Esityksellä ei ole vaikutusta valtion menoi-

hin. 
Työministeriön työllisyysperusteisiin in-

vestointeihin osoitettaviin valtionapuihin tar-
koitetun momentin 34.06.64 ja valtion inves-
tointeihin tarkoitetun momentin 34.06.77 yh-
teiskäyttöä on kehitetty siten, että momentit 
on muutettu vuoden 2002 talousarvioesityk-
sessä arviomäärärahoiksi. Samalla momen-
teille on esitetty yhteinen myöntämisvaltuus, 
koska valtionapujen ja valtion omien töiden 
työllisyysvaikutukset saattavat vaihdella eri 
vuosina ja nämä vaikutukset voidaan usein 
selvittää vasta päätettäessä varojen kohden-
tamisesta.  

Valtioneuvosto tekisi jatkossakin päätökset 
rahoituksen alueellisesta jaosta osoittamalla 
myöntämisvaltuuden työvoima- ja elinkeino-
keskuksille samalla, kun se päättää muiden-
kin työministeriön pääluokkaan kuuluvien 
määrärahojen alueellisesta jaosta. 
 
*% �  ����	������ ���

Esitys on valmisteltu työministeriössä vir-
katyönä.  

Vuoden 2001 työohjelman hyväksymisen 
yhteydessä hallitus päätti 18 päivänä tammi-
kuuta 2001, että selvitetään vaihtoehtoisesti 
mahdollisuus luopua työohjelmasta vuoden 
2002 alusta. Selvitys ja toimenpide-
ehdotukset valmisteltiin työministeriön 7 
päivänä maaliskuuta 2001 asettamassa poik-
kihallinnollisessa projektissa (Työohjelma-
menettelyn kehittäminen, hallituksen hanke-
rekisteri, asia TM012:00/2001). 

Mainitun projektin yhteydessä pyydettiin 
työvirastoilta, työvoima- ja elinkeinokeskuk-
silta, liikenne- ja viestintäministeriöltä ja val-
tiovarainministeriöltä kannanotot työohjel-
mista. 
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Ehdotettu muutos on jaksossa 2 kuvatulla 
tavalla otettu huomioon valtion vuoden 2002 
talousarvioesityksessä. 

Hallitus on erikseen antanut Eduskunnalle 
esityksen työvoimapolitiikan uudistuksen 
jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 
161/2001 vp). Siinä on ehdotettu työllisyys-
lakiin tehtäväksi hallituksen päättämään köy-
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hyyden ja syrjäytymisen vastaiseen torjunta-
ohjelmaan sisältyviä muutoksia. 
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Työohjelmamenettelyn muuttaminen edel-
lyttää muutoksia työllisyysasetukseen ja val-
tioneuvoston päätökseen valtion talousarvion 
yleisistä soveltamismääräyksistä. Ehdotettu 
12 §:n muutos edellyttää valtioneuvoston 

työllisyysehtopäätöksen (11/1988) kumoa-
mista. 
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Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
2002 alusta. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��	
��� 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/1987) 4, 9 ja 11 §, sel-

laisena kuin ne ovat 4 ja 11 § laissa 1696/1992 ja 9 § osaksi laissa 1733/1991, sekä 
��
�
��� 12 § seuraavasti: 

 
12 § 

�����������������
�	����
�

Kun valtion talousarviossa olevasta määrä-
rahasta myönnetään lainoja, avustuksia tai 
korkotukea investointeihin, on otettava huo-
mioon työllisyyteen liittyvät näkökohdat. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
 
 

————— 

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 
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Työministeri ����������
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
��	
��� 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/1987) 4, 9 ja 11 §, sel-

laisena kuin ne ovat 4 ja 11 § laissa 1696/1992 ja 9 § osaksi laissa 1733/1991, sekä 
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��� 12 § seuraavasti: 
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11 § 

������	

	�
�������
����������������	�����
���	�
�

������
������

���
�	�������
	����������
	�
�����������
��
��� ��� ���
���
����� 	�� 	

�������� ��

��

���	���� �!"��#�	��
�����
���	�
�

���
����
������
��
����������������
���
���	���
�����	���
���	�	�

������
��������
 

11 § 

������	

	�
�������
����������������	�����
���	�
�

������
������

(kumotaan) 

 
12 § 

�����������������
�	����
�

Ennen kuin valtion tulo- ja menoarviossa 
olevasta määrärahasta myönnetään lainoja, 
avustuksia tai korkotukea investointeihin, 
on asiasta hankittava työ[voima]ministeriön 
lausunto, jollei kysymys ole tulo- ja meno-
arvion käyttösuunnitelmaan sisältyvästä 
hankkeesta. Jos lausunnosta halutaan poike-
ta, on ministeriön päätösvaltaan kuuluva 
asia saatettava valtioneuvoston raha-
asianvaliokunnan käsiteltäväksi. 

Myönnettäessä 1 momentissa tarkoitettuja 
lainoja, avustuksia tai korkotukea on niiden 
käytölle asetettava työvoiman käyttöä kos-
kevat ehdot, joiden perusteet valtioneuvosto 
vahvistaa. 
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