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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttö-
myysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttami-
sesta 

 
 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan, että julkisesta työ-

voimapalvelusta annettua lakia, työttömyys-
turvalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan 
siten, että työvoimatoimikunnat muutettaisiin 
työllisyyden edistämistoimikunniksi. Toimi-
kuntien merkitystä strategisena toimijana 
vahvistettaisiin siirtämällä työvoimapoliittis-
ten lausuntojen antaminen yksittäisen työn-
hakijan oikeudesta saada työttömyysetuutta  

ja vuorottelukorvausta työ- ja elinkeino-
toimistoille ja lisäämällä toimikuntien osuut-
ta työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja 
työllisyyden parantamisessa sekä työmarkki-
noilla tapahtuvien muutostilanteiden enna-
koinnissa ja muutosten johdosta tarvittavien 
toimenpiteiden suunnittelussa. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2009. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
julkisen työvoimapalvelun toimeenpanon ja 
siihen liittyvän suunnittelu- ja kehittämistoi-
minnan tulee tapahtua yhteistyössä työvoi-
maviranomaisten, työmarkkinajärjestöjen se-
kä kuntia edustavien samoin kuin muiden 
asianomaisten järjestöjen kanssa. Paikallista 
yhteistyötä varten työvoimatoimiston yhtey-
dessä toimii työvoimatoimikunta. Työvoima-
toimikuntien tosiasiallisena tehtävänä on ny-
kyään kuitenkin lähes yksinomaan ollut antaa 
työvoimapoliittisia lausuntoja työttömyys-
kassoille ja Kansaneläkelaitokselle yksittäis-
ten työnhakijoiden oikeudesta saada työttö-
myysetuutta. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt Akava, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon 
työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkki-
nalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK ja Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK esittivät 11 päivänä huhtikuuta 2007 
antamassaan työmarkkinoiden toimivuutta 
koskevassa yhteisessä kannanotossa, että yh-
teistyöhön perustuvaa alueellista ennakointia 
varten tulisi rakentaa ”Suomen malli”. 

Kannanotossa todetaan, että työmarkkina-
osapuolten asiantuntemus ja kolmikantayh-
teistyön mahdollisuudet olisi otettava käyt-
töön työmarkkinoiden toimivuuden paranta-
miseksi. Työmarkkinaosapuolet katsoivat, 
ettei työvoimatoimikuntien asiantuntemusta 
kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi ole 
hyödynnetty. Samalla osapuolet ilmoittivat 
olevansa valmiita nykyistä aktiivisemmin 
osallistumaan myös paikallisesti ja alueelli-
sesti kohtaanto-ongelmien lieventämiseen. 

Työmarkkinajärjestöt esittivät työvoima-
toimikuntien roolia ja resursseja kehitettä-
väksi siten, että toiminta kohdistuisi työvoi-
maviranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen 
sekä muiden alueellisten toimijoiden yhteis-
työhön työvoimatoimikunnan toiminta-
alueen työllisyyskehityksen ennakoinnissa ja 
seurannassa. Toimikuntien työmäärän pysyt-
tämiseksi kohtuullisena järjestöt esittivät, että 
yksittäiset etuusasiat siirrettäisiin pääosin 
työvoimatoimistojen päätettäväksi. 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö  

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) 11 luvun 2 §:n mukaan julkisen 
työvoimapalvelun toimeenpanon ja siihen 
liittyvän suunnittelu- ja kehittämistoiminnan 
tulee tapahtua yhteistyössä työmarkkinajär-
jestöjen sekä kuntia edustavien samoin kuin 
muiden asianomaisten järjestöjen kanssa. 
Paikallista yhteistyötä varten työvoimatoi-
miston yhteydessä toimii työvoimatoimikun-
ta. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain 11 luvun 3 §:n mukaan työvoimatoimi-
kunnan tehtävänä on seurata julkisen työ-
voimapalvelun toimeenpanoa sekä tarvittaes-
sa tehdä esityksiä sen kehittämiseksi. Työ-
voimatoimikunnan tehtävistä, jotka liittyvät 
yksityisen henkilön oikeuteen saada lakisää-
teistä etuutta, säädetään työttömyysturvalais-
sa (1290/2002) ja valtioneuvoston työttö-
myysetuuden työvoimapoliittisista edellytyk-
sistä antamassa asetuksessa (1351/2002). 

Työvoima- ja elinkeinokeskus nimittää 
kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan työ-
voimatoimikunnan puheenjohtajan ja enin-
tään kolme varapuheenjohtajaa, muut jäsenet, 
joita on vähintään neljä ja enintään kahdek-
san, ja heille kullekin enintään kolme henki-
lökohtaista varajäsentä sekä pysyvät asian-
tuntijat. Työvoimatoimikuntaan tulee nimetä 
tasapuolisesti naisia ja miehiä siten kuin nais-
ten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun 
lain (609/1986) 4 §:n 2 momentissa sääde-
tään. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajik-
si määrätään työvoimatoimiston virkamies. 
Muut jäsenet, joista puolet edustaa työnanta-
jia ja puolet työntekijöitä, sekä heidän vara-
jäsenensä nimetään paikallisesti edustavim-
pien työmarkkinajärjestöjen esityksestä. Py-
syvät asiantuntijat nimetään työvoimatoimis-
ton toiminta-alueeseen kuuluvien kuntien yh-
teisestä esityksestä. Työvoimatoimikunnalla 
on lisäksi työvoimatoimiston määräämä sih-
teeri. 

Työvoimatoimikunta on päätösvaltainen, 
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet muista jäsenistä on saapu-
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villa. Jos toimikunnan puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtajat ovat esteellisiä käsittelemään 
asiaa, asian käsittelyn ajan puheenjohtajana 
toimii työvoima- ja elinkeinokeskuksen ni-
meämä muu jäsen. Työvoimatoimikunnan 
päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten 
enemmistö kannattaa. Äänten mennessä ta-
san tulee päätökseksi se mielipide, jota ko-
kouksen puheenjohtaja kannattaa. Pysyvät 
asiantuntijat eivät ole läsnä käsiteltäessä asi-
aa, joka koskee yksityisen henkilön oikeutta 
saada lakisääteistä etuutta. 

Työvoimatoimikunnan kokouspalkkioista 
ja kustannusten korvaamisesta säädetään val-
tioneuvoston työttömyysetuuden työvoima-
poliittisista edellytyksistä antamassa asetuk-
sessa. 

Työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n mu-
kaan työvoimatoimisto tai työvoimatoimi-
kunta antaa työvoimapoliittisen lausunnon 
työttömyysturvalain 2 luvussa ja 7 luvun 3–5 
ja 7 §:ssä, 8 luvussa ja 9 luvun 7 §:n 2 mo-
mentissa sekä julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain 5 a luvun 2 §:n 1–3 momentissa 
säädetyistä edellytyksistä. Työvoimatoimis-
ton ja työvoimatoimikunnan tehtävänjaosta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston työt-
tömyysetuuden työvoimapoliittisista edelly-
tyksistä antaman asetuksen 4 §:ssä. Työvoi-
matoimikunta antaa sitovan lausunnon Kan-
saneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle 
työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n 1 momen-
tin 1 ja 2 kohdassa ja 2 momentissa sekä 
4―10 ja 12―21 §:ssä tarkoitetuista työttö-
myysetuuden työvoimapoliittisista edellytyk-
sistä sekä työttömyysturvalain 8 luvun 2 §:n 
3 ja 4 momentissa sekä 3, 4 a ja 5―7 §:ssä 
tarkoitetuista työmarkkinatuen työvoimapo-
liittisista edellytyksistä. Työvoimatoimikun-
nan toimivaltaan kuuluvia asioita ovat siten 
muun muassa korvauksettomien määräaiko-
jen ja työssäolovelvoitteiden asettaminen se-
kä työnhakijan opintojen tai yritystoiminnan 
vaikutuksen arviointi suhteessa työnhakijan 
oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työvoi-
matoimikunnan tehtävänä on lisäksi seurata 
työvoimatoimiston lausuntokäytäntöä. 

Koulutuspäiväraha-asiassa työvoimatoimi-
kunta ilmoittaa etuuden maksajalle työttö-
myysturvalain 2 luvun 2, 4 ja 5 §:issä säädet-
tyjen edellytysten täyttymisestä. Lisäksi työ-
voimatoimikunta antaa pääosin työttömyys-

etuuksia vastaavasti vuorotteluvapaalain 
(1305/2002) 17 §:n mukaan työttömyyskas-
salle tai Kansaneläkelaitokselle lausuntoja 
vuorottelijan oikeudesta saada vuorottelu-
korvausta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö teki keväällä 
2008 työvoimatoimistojen johtajille kyselyn 
työvoimatoimikunnista. Vastanneista 76 toi-
mistonjohtajasta neljä ilmoitti, että työvoima-
toimikunta oli kokoontunut vuonna 2007 laa-
jennetussa kokoonpanossa, jolloin läsnä ovat 
myös kuntia edustavat pysyvät asiantuntijat. 
Työvoimatoimistot tekevät kuitenkin jatku-
vaa yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen, yrit-
täjien ja alueen kuntien kanssa erilaisissa 
työmarkkinaryhmissä, projektien ohjausryh-
missä sekä toimiala- ja asiakasraadeissa. Tä-
mä yhteistyö perustuu yhteisten intressien 
pohjalta rakennettuihin verkostoihin ilman, 
että asiasta olisi säädetty lainsäädännössä. 

Käytännössä työvoimatoimikuntien tehtä-
vät ovat painottuneet työvoimapoliittisten 
lausuntojen antamiseen yksittäisten työnhaki-
joiden oikeudesta saada työttömyysetuutta. 
Toimikunnat antoivat vuonna 2007 yhteensä 
156 000 työvoimapoliittista lausuntoa toimi-
kuntien ja työvoimatoimistojen antamien lau-
suntojen kokonaismäärän ollessa 1,87 mil-
joonaa. 

Varsinkin suurimpien kaupunkien työvoi-
matoimikuntien käsiteltävänä saattaa yhdessä 
kokouksessa olla useiden satojen työnhaki-
joiden työttömyysturva-asiat huolimatta siitä, 
että toimikunnat näillä paikkakunnilla ko-
koontuvat yleensä joka viikko. Käsiteltävien 
asioiden määrän takia työvoimatoimikunnan 
jäsenillä ei käytännössä ole mahdollisuutta 
yksityiskohtaisesti perehtyä jokaiseen käsi-
teltävään asiaan, joskin toimikunnan jäsenillä 
on aina halutessaan mahdollisuus ottaa tietyn 
työnhakijan asia keskusteltavaksi. Toimikun-
nissa äänestettiin vuonna 2007 yhteensä 1548 
työvoimapoliittisesta lausunnosta. 

Työministeriön työvoimapoliittisen lau-
sunnon antamisesta ja lausuntoon merkittä-
vistä asioista antaman asetuksen (1367/2002) 
1 §:ssä säädetään, että työvoimatoimikunnan 
tulee antaa työvoimapoliittinen lausunto vii-
meistään 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija 
on toimittanut vastauksensa vaadittuine liit-
teineen toimikunnan selvityspyyntöön tai kun 
määräaika selvityksen antamiseen on päätty-
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nyt. Toimikuntien käsittelyaikoja on viimeksi 
selvitetty keväällä 2005, jolloin työministeriö 
sai valtakunnallisesti tiedot 13 toimikunnan 
käsittelyajoista ja Uudenmaan TE-keskus 
kaikilta oman toimialueensa 18 toimikunnal-
ta. Vastanneiden toimikuntien käsittelyajat 
vaihtelivat noin viikosta yli 30 päivään. Kä-
sittelyaika tarkoittaa tässä aikaa, joka työ-
voimapoliittisen lausunnon antamiseen on 
kulunut siitä, kun työnhakija on toimittanut 
selvityksensä työvoimatoimikunnalle tai 
määräaika sen toimittamiselle on päättynyt. 

Työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:ssä sääde-
tään, että työvoima- ja elinkeinokeskusten 
työttömyysturva-asiamiesten tehtävänä on 
valvoa toimialueillaan työvoimapoliittisia 
lausuntoja koskevan käytännön lainmukai-
suutta ja yhdenmukaisuutta. Tämän tehtävän 
suorittamiseksi työttömyysturva-asiamiehet 
muun muassa järjestävät alueellisia koulutus-
tilaisuuksia sekä tekevät ohjauskäyntejä työ-
voimatoimistoihin ja työvoimatoimikuntiin. 
Lisäksi työttömyysturva-asiamiehillä on oi-
keus valittamalla hakea muutosta etuuden 
maksajan työvoimapoliittisen lausunnon pe-
rusteella antamaan päätökseen. 
 
2.2 Nykytilan arviointi 

Työmarkkinoilla tapahtuu muutoksia, jotka 
johtuvat muun muassa globalisaatiosta, muis-
ta rakennemuutoksista ja suhdannetilanteesta. 
Muutosten seurauksena yrityksiä lakkaute-
taan, uusia yrityksiä syntyy ja yritykset vaih-
tavat omistajaa. Suomessa oli vuonna 2007 
noin 260 000 yritystä (pl. alkutuotanto), jois-
ta suurin osa (yli 90 %) oli alle 10 henkilöä 
työllistäviä yrityksiä. Suurin osa yrityksistä 
on palvelualalla. Vuonna 2007 toiminnan 
aloitti noin 35 000 yritystä ja toiminnan lo-
petti noin 24 000 yritystä.  Ajalla 1.7.2007 – 
30.6.2008 alkoi noin 800 000 työttömyysjak-
soa. 

Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja 
työllisyyden parantaminen edellyttää nykyis-
tä parempaa muutosten hallintaa työ- ja elin-
keinopolitiikan toimeenpanossa. Muutoksiin 
varauduttaessa on tärkeää parantaa jouston ja 
turvan tasapainoa työmarkkinoilla yhteis-
työssä työelämän järjestöjen, kuntien ja mui-
den toimijoiden kanssa. Työvoimatoimisto-
jen ja muiden toimijoiden yhteistyö liittyy 

usein esimerkiksi yksittäiseen kehittämis-
hankkeeseen tai tietyn toimialan kysymyk-
siin. Laajempaa tarkastelua on tehty esimer-
kiksi valmisteltaessa työllisyysstrategioita. 
Jotta työvoiman saatavuuden turvaamisessa 
ja työllisyyden parantamisessa onnistuttaisiin 
parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi asiako-
konaisuuksia tarkastella nykyistä laaja-
alaisemmin hyödyntäen paikallistason toimi-
joiden asiantuntemusta. 

Työvoimatoimistojen yhteydessä toimiva 
työvoimatoimikunta on ainoa työvoimapoli-
tiikan yhteistyöelin, jonka tehtävät ja ko-
koonpano on määritelty lainsäädännössä. 
Työvoimatoimikuntien merkitys työvoima-
palvelun toimeenpanossa ja siihen liittyvässä 
suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa on kui-
tenkin jäänyt varsin vähäiseksi. Edellä ker-
rottuja ongelmia voitaisiin ratkaista vahvis-
tamalla työvoimatoimikunnan merkitystä 
strategisena toimijana siirtämällä työvoima-
poliittisten lausuntojen antaminen työvoima-
toimistoille ja lisäämällä toimikunnan roolia 
työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja 
työllisyyden parantamisessa. 

Työvoimapoliittisten lausuntojen antami-
sen siirtäminen työvoimatoimistojen hoidet-
tavaksi nopeuttaisi asioiden käsittelyä hei-
kentämättä etuuden hakijan oikeusturvaa.  
Päätöksentekoa ohjaa vahvasti lainsäädäntö 
ja valitusasteiden ratkaisukäytäntö. Ohjaava 
vaikutus näkyy muun muassa siten, että suu-
rin osa työvoimatoimikuntien antamista työ-
voimapoliittisista lausunnoista annetaan työ-
voimatoimistoissa virkatyönä tehtyjen esitys-
ten mukaisina. Lisäksi työnhakijalla on oike-
us saattaa asiansa työttömyysturvan muutok-
senhakulautakunnan käsiteltäväksi valitta-
malla etuuden maksajan työvoimapoliittisen 
lausunnon perusteella antamasta päätöksestä. 
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Työ- ja elinkeinotoimiston yhteydessä toi-
mivan työllisyyden edistämistoimikunnan 
asettamisella pyritään varmistamaan se, että 
työelämän järjestöjen ja muiden paikallisten 
toimijoiden asiantuntemus ja näkemykset tu-
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levat nykyistä paremmin huomioon otetuksi 
työllisyyden edistämiseen ja työvoimapalve-
lujen toimeenpanoon liittyvissä kysymyksis-
sä. Tämä parantaisi työvoimaviranomaisen 
kykyä vastata työmarkkinoilla tapahtuviin 
muutoksiin yhteistyössä työelämän järjestö-
jen ja muiden paikallisten toimijoiden kans-
sa. 

Siirtämällä työvoimapoliittisten lausunto-
jen antaminen yksittäisen työnhakijan oikeu-
desta saada työttömyysetuutta ja vuorottelu-
korvausta työ- ja elinkeinotoimistoille voitai-
siin yksinkertaistaa ja nopeuttaa yksittäisen 
hakijan etuuden maksamisen edellytysten 
ratkaisemista. Toisaalta halutaan säilyttää 
työllisyyden edistämistoimikunnan tarjoama 
arvokas työelämän asiantuntemus työ- ja 
elinkeinotoimiston käytössä myös työttö-
myysturva-asioissa, mutta rajata käsiteltävät 
asiat mahdollisimman tarkoituksenmukaises-
ti. 
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Työvoimatoimikuntien tehtävät, jotka liit-
tyvät työvoimapoliittisen lausunnon antami-
seen yksittäisen työnhakijan oikeudesta työt-
tömyysetuuteen ehdotetaan siirrettäväksi työ- 
ja elinkeinotoimistojen hoidettavaksi. Tätä 
voidaan pitää tarkoituksenmukaisena asian-
tuntemuksen säilymisen kannalta, koska lau-
suntoesitykset toimikuntakäsittelyä varten 
valmistellaan nykyisin virkatyönä työvoima-
toimistoissa. 

Vaihtoehtona toimikuntien mainittujen teh-
tävien hoitamiseksi olisi niiden siirtäminen 
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen 
hoidettaviksi. Pääosa työttömyysetuuden 
saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä 
on kuitenkin sellaisia, että ne sisältävät työ-
voimapolitiikan tuntemusta edellyttävää har-
kintaa ja niiden voidaan katsoa olevan olen-
nainen osa työvoimapolitiikan toimeenpanoa, 
ja tämän vuoksi on luontevampaa, että etuu-
den saamisen työvoimapoliittisista edellytyk-
sistä päättäisi työ- ja elinkeinotoimisto. 

Joihinkin työvoimatoimikuntien toimival-
taan voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
kuuluviin etuuden saamisen edellytyksiin ei 
kuitenkaan liity työvoimapoliittista harkintaa. 
Esimerkiksi työttömyysturvalain mukaisten 
työssäolovelvoitteiden täyttymistä voidaan 

luonnehtia lähinnä tekniseksi työnhakijan 
työssäolon ja työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin osallistumisen seuraamiseksi. Tällaiset 
tehtävät voitaisiin siirtää työttömyysetuuden 
maksajan selvitettäviksi. Asiasta annetaan 
tarvittaessa erillinen hallituksen esitys. 
 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Työ- ja elinkeinotoimiston yhteydessä toi-
mivan työvoimatoimikunnan merkitystä stra-
tegisena toimijana ehdotetaan vahvistetta-
vaksi siirtämällä yksittäisten työnhakijoiden 
työttömyysturvan työvoimapoliittisia edelly-
tyksiä koskevien lausuntojen antaminen työ- 
ja elinkeinotoimistolle ja lisäämällä toimi-
kunnan roolia työvoiman saatavuuden tur-
vaamisessa ja työllisyyden parantamisessa. 
Uusien tehtävien myötä työvoimatoimikun-
nan nimi ehdotetaan muutettavaksi työllisyy-
den edistämistoimikunnaksi (te-toimikunta). 
Toimikunta olisi säännöllisesti (vähintään 
neljännesvuosittain) kokoontuva asiantuntija-
ryhmä. 

Te-toimikunnan tehtäväalue vastaisi työ- ja 
elinkeinotoimiston toimialuetta. Te-
toimikunnalle kuuluisi työvoiman saatavuu-
den ja työllisyyden parantamiseen liittyvien 
kysymysten lisäksi julkisen työvoimapalve-
lun toimeenpanoon, maahanmuuttajien ko-
touttamiseen ja yrityspalveluihin liittyviä ky-
symyksiä. Te-toimikunta seuraisi ja ennakoi-
si työ- ja elinkeinotoimiston toiminta-alueen 
työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja 
suunnittelisi muutosten johdosta tarvittavia 
toimenpiteitä. Tarkasteltaviin muutostilantei-
siin kuuluisivat sekä työvoiman vähentämis- 
että lisäämistilanteet. Lisäksi te-toimikunta 
seuraisi ja arvioisi työvoimapolitiikan toi-
meenpanoa. Työ- ja elinkeinotoimisto saisi 
toimikunnalta palautetta julkisen työvoima-
palvelun toimeenpanon onnistumisesta ja ke-
hittämistarpeista. 

Jotta te-toimikunnassa mukana olevilla ta-
hoilla olisi todellinen mahdollisuus seurata ja 
arvioida julkisen työvoimapalvelun toimeen-
panoa, toimikunnassa tulisi käsitellä ainakin 
työllisyysmäärärahojen mitoitukseen ja käyt-
tösuunnitelmaan liittyviä asioita, työ- ja elin-
keinotoimiston toiminnalle asetettuja tulosta-
voitteita ja tavoitteiden toteumatietoja sekä 
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muita toiminnan vaikuttavuutta ja laatua 
koskevia tietoja.  

Työmarkkinoiden muutoksia ennakoides-
saan te-toimikunta käyttäisi alueellisen enna-
kointiverkoston ja te-toimikunnassa edustet-
tuna olevien tahojen tuottamaa tietoa työlli-
syydestä ja elinkeinopolitiikasta. Muutosten 
ennakointi ei tarkoittaisi esimerkiksi koulu-
tustarpeiden ennakointia siinä muodossa kun 
tehtävä on työ- ja elinkeinokeskusten yhtey-
dessä toimivilla hankinta- ja ennakointitoi-
mikunnilla. Kysymys olisi enemmänkin eri 
puolilta tulevan tiedon yhdistämisestä. 

Toimikunnan tehtävänä olisi sopia toimen-
piteistä, joiden avulla työmarkkinoilla tapah-
tuvia muutoksia pystyttäisiin nykyistä pa-
remmin hallitsemaan. Muutokset voisivat ol-
la niin työvoiman kysynnän lisääntymistä 
kuin kysynnän vähenemistä. Työ- ja elinkei-
notoimiston toimialueen toimialarakenteen ja 
toimialojen tulevaisuuden näkymien perus-
teella olisi mahdollista tehdä riskianalyysi ja 
sen pohjalta varautua muutoksiin. Varautu-
minen nopeuttaisi konkreettisten toimenpi-
teiden käynnistämistä. 

Te-toimikunniksi muutettavien työvoima-
toimikuntien tehtäviä työttömyysturva-
asioissa ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen 
yksittäisen henkilön oikeudesta saada työt-
tömyysetuutta siirrettäisiin työ- ja elinkeino-
toimistoille. 

Osana työvoimapolitiikan toimeenpanon 
seurantaa ja arviointia työvoimatoimikunnat 
seuraisivat työ- ja elinkeinotoimiston lausun-
tokäytäntöä. Te-toimikunnan tehtävänä olisi 
ottaa kantaa työttömyysetuuden hakijan te-
kemään valitukseen asiassa, jossa työ- ja 
elinkeinotoimisto on täydentänyt 2 luvun 8, 
9, 12 tai 21 §:n taikka 8 luvun 2 tai 4 a §:n 
perusteella antamaansa työttömyysetuuden 
epäämistä toistaiseksi, korvauksetonta mää-
räaikaa tai työssäolovelvoitetta koskevaa 
työvoimapoliittista lausuntoa ja asiassa on 
kyse siitä, että työnhakija on kieltäytynyt, 
eronnut tai omasta syystään erotettu työstä. 
Käytännössä te-toimikunta käsittelisi asian 
työ- ja elinkeinotoimiston laadittua vasti-
neensa valitukseen. Tämän jälkeen työ- ja 
elinkeinotoimistolla olisi vielä mahdollisuus 
tarvittaessa työvoimapoliittisen lausunnon it-
seoikaisuun. 

Edellä kerrotun lisäksi toimikunta seuraisi 
varsinkin alkuvaiheessa erityisesti työvoima-
poliittisia lausuntoja asioissa, jotka ehdotuk-
sen mukaan siirrettäisiin työvoimatoimikun-
nilta työ- ja elinkeinotoimistojen annettavak-
si. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin työstä 
kieltäytymistä ja työstä eroamista koskeviin 
lausuntoihin. Seuranta tapahtuisi työ- ja elin-
keinotoimiston valmisteleman aineiston poh-
jalta. Aineistoon sisältyisi tietoa eri lausunto-
tyypeistä (lausuntojen määrät ja perustelut, 
mutta ei kyseistä henkilöä koskevia tietoja), 
työttömyysturva-asioista tehdyistä valituksis-
ta sekä valitusten perusteella annetuista rat-
kaisuista. Toimiston lausuntokäytäntöä voi-
taisiin verrata muiden saman TE-
keskusalueen työ- ja elinkeinotoimistojen 
lausuntokäytäntöihin ja myös koko maata 
koskeviin tilastoihin. Te-toimikunta voisi li-
säksi tarvittaessa pyytää toimistolta lisätieto-
ja annetuista lausunnoista. 

Hallitus on antanut Eduskunnalle hallituk-
sen esityksen laiksi työ- ja elinkeinokeskuk-
sista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista (HE 
55/2008 vp). Lakiesityksellä työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen nimi muutettaisiin työ- ja 
elinkeinokeskukseksi. Samoin työvoimatoi-
miston nimi muutettaisiin työ- ja elinkeino-
toimistoksi. Mainitussa hallituksen esitykses-
sä ehdotetut nimimuutokset on huomioitu 
tässä esityksessä. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Työvoimatoimikuntien kokouksista aiheu-
tui vuonna 2007 kustannuksia arviolta noin 
645 000 euroa. Luku sisältää lähinnä toimi-
kuntien jäsenten kokouspalkkioita ja matka-
kuluja, eikä siinä ole huomioitu kokousten 
valmistelukustannuksia. Luku on suuntaa an-
tava arvio, sillä tarkka tieto vuodelta 2007 on 
saatavissa vain 57 toimikunnan kustannuksis-
ta (427 000 euroa). Kokonaiskustannus on 
laskettu vastaamaan noin 90 toimikuntaa. 

Yksittäisen työnhakijan työttömyysetuuden 
saamisen työvoimapoliittisten edellytysten 
ratkaisemisen siirtäminen työ- ja elinkeino-
toimiston hoidettavaksi ei aiheuttaisi suora-
naisia kustannuksia. Tämä johtuu siitä, että 
kyseessä olevat asiat on tähänkin asti valmis-
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teltu työvoimatoimikunnan käsiteltäväksi 
virkatyönä työvoimatoimistossa. Jos työvoi-
matoimikuntien tehtäviä muutettaisiin esite-
tyllä tavalla, toimikunnilla ei normaalitilan-
teessa olisi tarvetta kokoontua yhtä usein 
kuin nykyään, jolloin kokousten järjestämi-
sestä aiheutuvat kustannukset vähenisivät. 

Jos yhteistyön tiivistäminen eri osapuolten 
välillä parantaa muutosten hallintaa ja tätä 
kautta nopeuttaa siirtymiä työmarkkinoille, 
työttömyydestä aiheutuvat kustannukset vä-
henevät. Vaikutuksista voidaan esittää teo-
reettisia laskelmia. Kun uusia työttömyysjak-
soja alkoi kesäkuussa 2008 päättyneellä vuo-
den jaksolla 799 500 kpl, merkitsee yhden 
viikon lyhennys työttömyyden kestolla tällä 
volyymilla noin 15 400 hengen työttömyy-
den tason laskua keskimääräisessä tasossa 
(varannossa). Laskettaessa tähän valtion väli-
tön kustannus työttömyysturvassa työmark-
kinatuen/perusturvan tasolla, merkitsee tämä 
noin 100 M€:n kustannusten laskua valtiolle. 
Mikäli keston lyhennys kohdentuu ansiopäi-
värahan saajiin, on valtion säästö sama, mut-
ta tällöin säästöä koituu lisäksi erityisesti 
työnantajien maksuosuuteen ja vähäisem-
mässä määrin työntekijöidenkin osuuteen.  

Jos oletetaan, että saavutettaisiin täysin op-
timaalinen tilanne ja viikon lyhyemmän työt-
tömyyden vaihtoehtona olisi viikon pitempi 
työssä olo, merkitsisi tämä tuotannon arvona 
keskimääräisellä työvoimakustannuksella 
laskettuna (n. 2600 € palkkatasolla + sivuku-
lut eli n. 3250 €/kk) noin 600 M€:n lisäystä 
tuotannon arvoon.  

Vastaavanlaisia laskelmia voidaan tehdä 
kysynnän ja tarjonnan yhteensovituksen te-
hokkuudelle. Jos vuonna 2007 julkiseen 
työnvälitykseen ilmoitetut avoimet työpaikat 
(563 700 kpl) olisi täytetty keskimäärin yhtä 
päivää nopeammin, olisi työllisyys kasvanut 
keskimäärin 1540 hengellä. Keskimääräisellä 
työvoimakustannuksella laskettuna tuotannon 
arvo olisi kasvanut vain tämän yhden päivän 
tehostamisella 60 M€:lla. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksessä ehdotetaan, että työvoimapo-
liittisen lausunnon työttömyyskassalle tai 
Kansaneläkelaitokselle yksittäisen henkilön 

oikeudesta saada työttömyysetuutta tai vuo-
rottelukorvausta antaisi aina työ- ja elinkei-
notoimisto, kun voimassa olevassa laissa on 
säädetty, että lausunnonantajana on osin työ-
voimatoimikunta. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi työ- ja elinkeinotoimistojen virkamies-
ten muuttumista lausunnon valmistelijoista 
lausunnon antajiksi. 

Työ- ja elinkeinotoimistojen koon kasva-
minen antaa mahdollisuuden organisoida teh-
täviä uudelleen. Jotta työ- ja elinkeinotoimis-
tojen asiantuntemus nykyisin toimikuntien 
käsittelemissä asioissa säilyy, tulisi työttö-
myysturvaan liittyvät tehtävät organisoida 
toimistossa siten, että toimistoon nimetään 
virkamiehiä, joiden erityisosaamisalueena 
olisivat työttömyysturvaan liittyvät asiat. 

Tehtävien keskittäminen asiaan erikoistu-
neille virkailijoille antaisi mahdollisuuden 
huolehtia siitä, että virkamiehillä olisi riittävä 
asiantuntemus ja että tulkinnat samankaltai-
sissa tapauksissa olisivat yhdenmukaisia. 
Samalla asiakaspalvelu ja työttömyysturva-
asioiden hoito voitaisiin erottaa toisistaan ai-
nakin osittain. Tämä edesauttaisi luottamuk-
sellisen asiakkuussuhteen säilyttämisessä 
mahdollisista työnhakijan työttömyysetuuden 
menettämiseen liittyvistä ratkaisuista huoli-
matta. Myös valtakunnallisen Työttömyys-
turvaneuvonta-puhelinpalvelua voitaisiin 
käyttää tahona, joka antaisi lisätietoja anne-
tuista työvoimapoliittisista lausunnoista. 

Työvoimatoimistot ovat viestittäneet työ- 
ja elinkeinoministeriölle uudistuksen valmis-
telun yhteydessä huolta henkilöstönsä työtur-
vallisuudesta, jos työ- ja elinkeinotoimistot 
ryhtyvät antamaan työvoimapoliittisia lau-
suntoja aiemmin työvoimatoimikuntien toi-
mivaltaan kuuluneissa asioissa. Väkivalta- ja 
uhkatilannetapauksia työvoimatoimistojen 
asiakaspalveluissa raportoitiin työministeri-
öön vuonna 2007 yhteensä 101 (7 kirjallista 
uhkausta, 32 uhkausta puhelimessa, 53 ag-
gressiivista/uhkaavaa käytöstä ja 9 väkivalta-
tilannetta). Vuonna 2006 vastaavia tapauksia 
oli 75. Työ- ja elinkeinotoimistojen henkilös-
tölle voidaan tarvittaessa järjestää koulutusta 
asiakaspalvelussa tapahtuvien uhkatilantei-
den hoitamiseksi. Myös edellä kerrotut tehtä-
vien eriyttäminen ja puhelinpalvelujen käyttö 
ehkäisisivät omalta osaltaan uhkatilanteiden 
syntymistä. 
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Väkivalta- ja uhkatilanteiden määrää ja nii-
hin johtaneita syitä tulisi kuitenkin seurata ja 
tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin tilanteiden 
ehkäisemiseksi. 
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Julkisella työvoimapalvelulla pidetään yllä 
ja edistetään työvoiman kysynnän ja tarjon-
nan tasapainoa työmarkkinoilla, turvataan 
työvoiman saatavuutta, torjutaan työttömyyt-
tä sekä järjestetään työtä hakeville mahdolli-
suuksia tehdä työtä. Tavoitteena on saada 
työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet 
henkilöt nopeasti työhön. Jos yhteistyön tii-
vistäminen eri osapuolten välillä parantaa 
muutosten hallintaa ja tätä kautta nopeuttaa 
siirtymiä työmarkkinoille, julkisen työvoi-
mapalvelun tavoitteet toteutuvat nykyistä pa-
remmin, mikä osaltaan vähentää työttömyy-
destä aiheutuvia kustannuksia. 

Esityksessä ei esitetä muutoksia työttö-
myysetuuden tai vuorottelukorvauksen saa-
misen edellytyksiin, vaan kyse olisi viran-
omaisten tehtäviin liittyvästä muutoksesta. 
Myös muutoksenhakumahdollisuus työttö-
myysetuuden tai vuorottelukorvauksen mak-
sajan työvoimapoliittisen lausunnon perus-
teella antamaan päätökseen säilyisi entisel-
lään. 
 

5  Asian valmiste lu 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen annet-
tua yhteisen kannanottonsa työvoimatoimi-
kuntien tehtävien uudelleen arvioinnista työ- 
ja elinkeinoministeriö kutsui keväällä 2008 
asiaa valmistelemaan työryhmän, jossa oli 
edustettuna Akava, Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK, Suomen Kuntaliitto, Suomen 
Yrittäjät ja Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK. Esitys pohjautuu työryhmän yksimie-
liseen valmisteluun. 

Työvoimatoimistojen näkemysten selvit-
tämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 
työvoimatoimistoille aihetta koskevan kyse-
lyn keväällä 2008. Lisäksi työvoimatoimis-
toille varattiin mahdollisuus lausua käsityk-
sensä työryhmän siihenastisen työn perus-
teella laaditusta raporttiluonnoksesta kesällä 
2008. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstö-
liitto THHL ry on antanut asiassa kirjallisen 
lausuman. Työvoimatoimistojen näkemyksiä 
on selvitetty myös kuulemalla Salon ja Van-
taan työvoimatoimistojen johtajia sekä Hel-
singin työvoimatoimikunnan puheenjohtaja-
na toimivaa toimialapäällikköä.  

 Työryhmä on pyrkinyt ottamaan työssään 
mahdollisuuksien mukaan huomioon mainit-
tujen tahojen näkemyksiä. 

 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Julkisesta työvoimapalvelusta annet-
tu laki 

11 luku. Toimeenpanoon liittyvä yhteis-
työ 
 

2 §. Työvoimaviranomaisen, työmarkkina-
järjestöjen ja muiden sidosryhmien yhteistyö. 
Pykälään ehdotetaan tehtäväksi työvoima-
toimiston muuttumisesta työ- ja elinkeino-
toimistoksi ja tämän esityksen mukaisesta 

työvoimatoimikunnan muuttumisesta työlli-
syyden edistämistoimikunnaksi (te-toimikun-
naksi) johtuva tekninen muutos. 

3 §. Työvoimatoimikunta. Pykälän otsikko 
ehdotetaan muutettavaksi muotoon työllisyy-
den edistämistoimikunnan asettaminen ja 
tehtävät. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
työ- ja elinkeinokeskus asettaisi kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan työllisyyden edistämis-
toimikunnan, jonka tehtävänä olisi seurata ja 
ennakoida työmarkkinoilla tapahtuvia muu-
toksia ja suunnitella ja sopia ennakolta muu-
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tosten johdosta tarvittavista toimenpiteistä. 
Toimenpiteet voisivat koskea esimerkiksi 
työvoiman saatavuuden turvaamista ja osaa-
misen kehittämistä sekä toimia, joilla varau-
dutaan työvoiman vähentämistarpeisiin. Irti-
sanomistilanteiden osalta muutosten enna-
kointi ja hallinta olisi osa muutosturvan toi-
mintamallin kehittämistä. 

Te-toimikunnan tehtävänä olisi lisäksi seu-
rata julkisen työvoimapalvelun toimeenpanoa 
sekä tarvittaessa tehdä esityksiä sen kehittä-
miseksi. Seuranta- ja arviointitehtävä edellyt-
täisi, että te-toimikunta käsittelisi keskeisiä 
työvoimapolitiikan toimeenpanoon liittyviä 
asioita. Tällaisia olisivat muun muassa työlli-
syysmäärärahoihin liittyvät kysymykset, työ- 
ja elinkeinotoimiston toiminnalle asetettujen 
tavoitteiden seuranta sekä toiminnan vaikut-
tavuuden ja laadun seuranta. Julkisen työ-
voimapalvelun seuranta tapahtuisi tilastojen, 
asiakaspalautteen ja muiden käytettävissä 
olevien tietojen pohjalta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että te-toimikunnan puheenjohtajana 
toimisi työ- ja elinkeinotoimiston johtaja. 
Tämä olisi tarpeen te-toimikunnan ehdotettu-
jen, työvoimapolitiikan toimeenpanoon liit-
tyvien tehtävien takia. Muut te-toimikunnan 
jäsenet, joita olisi enintään yhdeksän, ja hei-
dän henkilökohtaiset varajäsenensä nimittäisi 
työ- ja elinkeinokeskus. Kolme jäsenistä ja 
heidän varajäsenensä nimettäisiin työnantajia 
ja yrittäjiä edustavien järjestöjen esityksestä 
ja kolme jäsentä ja heidän varajäsenensä 
työntekijöitä edustavien järjestöjen esitykses-
tä. Yksi jäsen ja hänen varajäsenensä nimet-
täisiin alueen kuntien esityksestä. Lisäksi 
työ- ja elinkeinotoimiston esityksestä te-
toimikuntaan voitaisiin nimetä enintään kaksi 
muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Nämä 
jäsenet edustaisivat alueen muita keskeisiä 
toimijoita, esimerkiksi elinkeinoyhtiöitä tai 
koulutusorganisaatioita. Sihteerin määräisi 
työ- ja elinkeinotoimisto. Käytännössä sih-
teerinä toimisi työ- ja elinkeinotoimiston vir-
kamies. 

Työttömyysturvalakiin ehdotettavan sään-
nöksen mukaan te-toimikunnan tehtävänä 
olisi muun muassa ottaa kantaa työttömyys-
etuuden hakijan tekemään valitukseen asias-
sa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto on täyden-
tänyt työttömyysturvalain 2 luvun 8, 9, 12 tai 

21 §:n taikka 8 luvun 2 tai 4 a §:n perusteella 
antamaansa työvoimapoliittista lausuntoa ja 
jossa on kyse siitä, että työnhakija on kieltäy-
tynyt, eronnut tai omasta syystään erotettu 
työstä.  

Koska te-toimikunnan olisi käsiteltävä 
kannanottonsa etuuden hakijan tekemään va-
litukseen melko nopeasti, te-toimikunnan 
muita tehtäviä varten muodostettu kokoon-
pano kokoontuisi tätä tehtävää ajatellen liian 
harvoin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että vali-
tusasioita käsitellessään te-toimikunta toimisi 
jaostona, johon kuuluisi työvoimaviran-
omaista edustavan te-toimikunnan puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi yksi 
työnantajia ja yksi työntekijöitä edustava jä-
sen. Työnantajia ja työntekijöitä edustavat jä-
senet vaihtuisivat työelämän järjestöjen so-
pimalla tavalla. Lisäksi 3 momentissa ehdo-
tetaan säädettäväksi päätöksentekomenette-
lystä te-toimikunnan jaostossa. Te-
toimikunta ei tekisi sellaisia päätöksiä, että 
päätöksentekomenettelystä olisi tältä osin 
tarpeen säätää. 

Tilanteessa, jossa työ- ja elinkeinotoimis-
ton virkamiehet olisivat esteellisiä käsittele-
mään asiaa te-toimikunnan jaostossa, asian 
käsittelisi työ- ja elinkeinokeskuksen ennalta 
määräämä toisen työ- ja elinkeinotoimiston 
yhteydessä toimiva te-toimikunta. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi, että te-toimikunnan ehdotuk-
sen 1 momentin mukaisista tehtävistä, jäsen-
ten kokouspalkkioista ja jäsenille aiheutunei-
den kustannusten korvaamisesta säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälässä ei ehdoteta säädettäväksi te-
toimikunnan jäsenten nimeämisestä naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa 
laissa (609/1986) tarkoitetulla tavalla. Sään-
nös on tarpeeton, koska naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta annetun lain voimassa 
olevassa 4 a §:ssä säädetään, että valtion ko-
miteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vas-
taavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosent-
tia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vi-
ranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita 
pyydetään nimeämään ehdokkaita tällaisiin 
toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan 
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jä-
senpaikkaa kohden. 
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1.2 Työttömyysturvalaki 

1 luku. Yleiset säännökset 
 

4 §. Lain toimeenpano. Koska te-
toimikunnat eivät esityksen mukaan enää an-
taisi työvoimapoliittisia lausuntoja yksittäi-
sen henkilön oikeudesta työttömyysetuuteen, 
pykälän 3 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi työvoimatoimikuntaa koskeva mainin-
ta. Lisäksi pykälään ehdotetaan tehtäväksi 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen muuttumi-
sesta työ- ja elinkeinokeskukseksi sekä työ-
voimatoimiston muuttumisesta työ- ja elin-
keinotoimistoksi johtuva tekninen muutos. 

Voimassa olevan lain mukaan työministe-
riö on määrännyt työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen virkamiehen toimimaan työttömyys-
turva-asiamiehenä. Koska työttömyysturva-
asiamiehen määräämistä voidaan pitää luon-
teeltaan viraston sisäiseen työnjakoon kuulu-
vana toimena, ehdotetaan, että työttömyys-
turva-asiamiehen määräisi tehtäväänsä työ- ja 
elinkeinokeskus. 

Jotta työttömyysturva-asiamiehen tehtävien 
hoito voidaan taata myös tehtävään määrätyn 
virkamiehen ollessa estyneenä, ehdotetaan, 
että työ- ja elinkeinokeskus määräisi työttö-
myysturva-asiamiehelle sijaisen. Sijaisena 
voisi ehdotetun säännöksen mukaan toimia 
myös esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston 
johtaja tai työttömyysturvayksikön päällikkö. 
Tarkoituksena on, että sijainen määrättäisiin 
tehtäväänsä toistaiseksi, koska tällöin voitai-
siin varmistaa riittävä osaaminen tehtävän 
hoitamisessa. Työttömyysturva-asiamiehen 
sijaisella olisi samat toimivaltuudet kuin 
työttömyysturva-asiamiehellä. 

Hallintolain (434/2002) 27 §:ssä esteelli-
syydestä säädetty huomioon ottaen työttö-
myysturva-asiamiehen sijaisena mahdollises-
ti toimiva työ- ja elinkeinotoimiston virka-
mies ei valvoisi työvoimapoliittisia lausunto-
ja koskevan käytännön lainmukaisuutta ja 
yhdenmukaisuutta sen työ- ja elinkeinotoi-
miston osalta, jonka palveluksessa hän on. 

9 §. Työssäkäyntialue. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan tehtäväksi tämän esityksen 
mukaisesta työvoimatoimikunnan muuttumi-
sesta te-toimikunnaksi ja työministeriön lak-
kauttamisesta ja työ- ja elinkeinoministeriön 
perustamisesta johtuva tekninen muutos. 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelisi työs-
säkäyntialueita koskevan asetuksen yhteis-
työssä te-toimikuntien kanssa. 
 

10 luku. Koulutuspäiväraha 
 

10 §. Työvoimatoimiston tietojenantovel-
vollisuus. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi 
työvoimatoimiston muuttumisesta työ- ja 
elinkeinotoimistoksi johtuva tekninen muu-
tos. Lisäksi koska te-toimikunnat eivät esi-
tyksen mukaan enää antaisi työvoimapoliitti-
sia lausuntoja yksittäisen työnhakijan oikeu-
desta työttömyyspäivärahaan tai työmarkki-
natukeen, olisi tarkoituksenmukaista, että te-
toimikunnat luopuisivat vastaavista tehtävistä 
myös koulutuspäivärahan osalta. 
 

11 luku. Toimeenpanoa koskevat sään-
nökset 
 

2 §. Velvollisuus tietojen antamiseen. Py-
kälään ehdotetaan tehtäväksi työvoimatoi-
miston muuttumisesta työ- ja elinkeinotoi-
mistoksi johtuvat tekniset tarkistukset. Lisäk-
si pykälästä ehdotetaan poistettavaksi työ-
voimatoimikuntaa koskeva maininta, koska 
ehdotuksen mukaisesti työvoimapoliittisen 
lausunnon antaisi aina työ- ja elinkeinotoi-
mistotoimisto.  

4 §. Työvoimapoliittinen lausunto. Pykälän 
1 ja 3 momentteihin ehdotetaan tehtäväksi 
työvoimatoimiston muuttumisesta työ- ja 
elinkeinotoimistoksi johtuva tekninen tarkis-
tus. Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi työ-
voimatoimikuntaa koskevat maininnat, koska 
ehdotuksen mukaisesti työvoimapoliittisen 
lausunnon antaisi aina työ- ja elinkeinotoi-
mistotoimisto. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että te-toimikunnan tehtävänä olisi 
seurata työ- ja elinkeinotoimiston lausunto-
käytäntöä ja tukea toimistoa työttömyystur-
van työvoimapoliittisten edellytysten arvi-
oinnissa. Työvoimatoimikuntien tehtävänä 
on nykyisinkin työttömyysetuuden työvoi-
mapoliittisista edellytyksistä annetun valtio-
neuvoston asetuksen mukaan ollut seurata 
työvoimatoimiston lausuntokäytäntöä. 

Ehdotettu lausuntokäytännön seuraamisteh-
tävä tarkoittaisi esimerkiksi te-toimikunnan 
mahdollisuutta saada työ- ja elinkeinotoimis-
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tolta säännöllisesti raportti annetuista työ-
voimapoliittisista lausunnoista ilman työnha-
kijaa yksilöiviä henkilötietoja. Te-toimikunta 
voisi arvioituaan asiaa pyytää työ- ja elinkei-
notoimistolta vielä lisäselvitystä alueellisesta 
tai valtakunnallisesta käytännöstä poik-
keaviksi katsomistaan seikoista ja tämän pe-
rusteella ohjata työ- ja elinkeinotoimiston 
lausuntokäytäntöä. Te-toimikunnan kannan-
otot eivät sitoisi työ- ja elinkeinotoimistoa. 
Te-toimikunnalla olisi muutoinkin mahdolli-
suus perehtyä haluamassaan laajuudessa työ- 
ja elinkeinotoimiston antamiin työvoimapo-
liittisiin lausuntoihin, ei kuitenkaan siten, että 
te-toimikunnalla olisi tiedossaan työnhakijan 
henkilöllisyys tai muita sellaisia tietoja, joista 
hakijan voisi tunnistaa. Ehdotettu tehtävä tur-
vaisi osaltaan työnhakijoiden yhdenvertaista 
kohtelua. 

Te-toimikunnan tehtävänä olisi myös ottaa 
kantaa ottaa kantaa työttömyysetuuden haki-
jan tekemään valitukseen asiassa, jossa työ- 
ja elinkeinotoimisto on antamalla vastineensa 
valitukseen täydentänyt 2 luvun 8, 9, 12 tai 
21 §:n taikka 8 luvun 2 tai 4 a §:n perusteella 
antamaansa työttömyysetuuden epäämistä 
toistaiseksi, korvauksetonta määräaikaa tai 
työssäolovelvoitetta koskevaa työvoimapo-
liittista lausuntoa ja asiassa on kyse siitä, että 
työnhakija on kieltäytynyt, eronnut tai omas-
ta syystään erotettu työstä. Työstä kieltäyty-
misenä pidetään 2 luvun 13 §:n 2 momentin 
mukaan myös tilannetta, jossa työnhakija on 
omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei 
työsuhdetta ole syntynyt.  

Käytännössä te-toimikunta käsittelisi asian 
työ- ja elinkeinotoimiston laadittua vasti-
neensa valitukseen. Tämän jälkeen työ- ja 
elinkeinotoimistolla olisi vielä mahdollisuus 
tarvittaessa työvoimapoliittisen lausunnon it-
seoikaisuun. Koska tarkoituksena on muun 
muassa turvata työnhakijoiden tasapuolinen 
kohtelu, vastaavaa menettelyä ei ehdoteta ti-
lanteisiin, joissa valittajana on työttömyys-
turva-asiamies. Työ- ja elinkeinotoimisto voi 
näissäkin tilanteissa toki saattaa asian tiedok-
si te-toimikunnalle mutta ilman hakijaa yksi-
löiviä tietoja. 

Koska te-toimikunnat eivät ehdotuksen 
mukaan enää antaisi työvoimapoliittisia lau-
suntoja, 5 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi maininta siitä, että työvoimatoimiston 

ja työvoimatoimikunnan tehtävänjaosta sää-
detään valtioneuvoston asetuksella. 
 

12 luku. Muutoksenhaku 
 

1 §. Muutoksenhakuoikeus. Koska te-
toimikunnat eivät esityksen mukaan enää an-
taisi työvoimapoliittisia lausuntoja yksittäi-
sen henkilön oikeudesta työttömyysetuuteen, 
pykälän 5 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi työvoimatoimikuntaa koskeva mainin-
ta. Lisäksi pykälään ehdotetaan tehtäväksi 
työvoimatoimiston muuttumisesta työ- ja 
elinkeinotoimistoksi johtuva tekninen muu-
tos. 

9 §. Oikeudenkäyntikulujen jakaminen. 
Koska te-toimikunnat eivät esityksen mukaan 
enää antaisi työvoimapoliittisia lausuntoja 
yksittäisen henkilön oikeudesta työttömyys-
etuuteen, pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
työvoimatoimikuntaa koskeva maininta. Li-
säksi pykälään ehdotetaan tehtäväksi työ-
voimatoimiston muuttumisesta työ- ja elin-
keinotoimistoksi johtuva tekninen muutos. 
 

13 luku. Tietojen saamista ja luovutta-
mista koskevat säännökset 
 

1 §. Oikeus tietojen saamiseen. Pykälään 
ehdotetaan tehtäväksi työvoimatoimiston 
muuttumisesta työ- ja elinkeinotoimistoksi 
johtuvat tekniset muutokset. 

Voimassa olevan pykälän 1 momentissa 
säädetään muun muassa työvoimatoimiston 
ja työvoimatoimikunnan oikeudesta saada sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä käsiteltävänä 
olevan asian ratkaisemista varten välttämät-
tömät tiedot eri tahoilta. Koska te-
toimikunnat eivät ehdotuksen mukaan enää 
antaisi työvoimapoliittisia lausuntoja yksit-
täisen työnhakijan oikeudesta työttömyys-
etuuteen, tarvittavat tiedot hankkisi aina työ- 
ja elinkeinotoimisto, ja maininta työvoima-
toimikunnasta ehdotetaan poistettavaksi. 

Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistet-
tavaksi maininta työvoimatoimikunnasta, 
koska työvoimapoliittisen lausunnon antaisi 
ehdotuksen mukaan aina työ- ja elinkeino-
toimisto. Lisäksi 2 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi vaarallisten rikoksenuusijain eris-
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tämisestä annetun lain (317/1953) kumoami-
sesta johtuva tekninen muutos. 

3 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi työvoima-
toimiston muuttumisesta työ- ja elinkeino-
toimistoksi johtuva tekninen muutos. 

Koska te-toimikunnat eivät ehdotuksen 
mukaan enää antaisi työvoimapoliittisia lau-
suntoja, pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
maininta siitä, että Kansaneläkelaitoksella ja 
työttömyyskassalla on oikeus luovuttaa teh-
tävässään haltuunsa saamiaan tietoja työvoi-
matoimikunnalle salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä. Etuuden maksajilla säilyisi edel-
leen oikeus luovuttaa tietoja työ- ja elinkei-
notoimistolle.  

Te-toimikunnan tehtävänä olisi ehdotetun 
11 luvun 4 §:n mukaisesti ottaa tietyissä ti-
lanteissa kantaa työttömyysetuuden hakijan 
tekemään valitukseen. Tämän vuoksi 1 mo-
mentissa ehdotetaan säädettäväksi työ- ja 
elinkeinotoimiston oikeudesta antaa te-
toimikunnalle tarvittavat tiedot tämän tehtä-
vän hoitamiseksi. 

9 §.  Työttömyysturva-asiamiehen tiedon-
saanti- ja läsnäolo-oikeus. Koska te-
toimikunnat eivät ehdotuksen mukaan enää 
antaisi työvoimapoliittisia lausuntoja, pykä-
län 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
maininta siitä, että työttömyysturva-asia-
miehellä on salassapitosäännösten ja muiden 
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä 
oikeus saada työvoimatoimikunnalta tiedot 
työvoimapoliittisista lausunnoista siinä laa-
juudessa kuin asiamiehen tehtävät edellyttä-
vät. 

Pykälän 2 momentissa säädetään työttö-
myysturva-asiamiehen läsnäolo- ja puheoi-
keudesta työvoimatoimikunnan kokouksessa. 
Säännökseen ehdotetaan tehtäväksi työvoi-
matoimikunnan muuttumisesta te-
toimikunnaksi johtuva tekninen tarkistus. 
Säännöstä ei ehdoteta kumottavaksi, koska 
te-toimikunnalle 11 luvun 4 §:n 5 momentis-
sa ehdotettujen tehtävien vuoksi olisi tärkeää, 
että työttömyysturva-asiamiehen läsnäolo- ja 
puheoikeus säilytettäisiin, mutta rajoitettuna 
koskemaan vain työttömyysturva-asioiden 
käsittelyä. 
 
 

1.3 Vuorotteluvapaalaki 

17 §. Työvoimapoliittinen lausunto. Pykä-
län 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
työvoimatoimikuntaa koskeva maininta, kos-
ka työvoimatoimikuntien luopuessa esityksen 
mukaisesti työvoimapoliittisten lausuntojen 
antamisesta yksittäisen työnhakijan oikeu-
desta saada työttömyysetuutta, olisi tarkoi-
tuksenmukaista, että toimikunnat luopuisivat 
vastaavista tehtävistä myös vuorottelukorva-
uksen osalta. 

Pykälään ehdotetaan samalla tehtäväksi 
työvoimatoimiston muuttumisesta työ- ja 
elinkeinotoimistoksi johtuva tekninen muu-
tos. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Te-toimikunnan tehtävistä on tarkoitus sää-
tää tarkemmin valtioneuvoston julkisen työ-
voimapalvelun toimeenpanosta (1347/2002) 
antamassa asetuksessa. Aiotun säännöksen 
mukaan te-toimikunnan tehtävänä olisi sopia 
toimintamalleista, joiden avulla työmarkki-
noilla tapahtuvia muutoksia voitaisiin hallita. 
Lisäksi te-toimikunta käsittelisi asetuksen 
mukaan työllisyysmäärärahoihin liittyviä ky-
symyksiä, seuraisi työ- ja elinkeinotoimistol-
le asetettujen tavoitteiden toteutumista ja ar-
vioisi toiminnan vaikuttavuutta ja laatua. 

Mainitussa asetuksessa säädettäisiin myös 
te-toimikunnan puheenjohtajalle ja muille jä-
senille sekä varapuheenjohtajalle, varajäse-
nille, asiantuntijoille ja sihteerille suoritetta-
vista palkkioista ja matkakustannusten kor-
vaamisesta. 

Lakiesitys edellyttää lisäksi muutoksia val-
tioneuvoston työttömyysetuuden työvoima-
poliittisista edellytyksistä antamaan asetuk-
seen ja työministeriön työvoimapoliittisen 
lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkit-
tävistä asioista antamaan asetukseen. 
 
3  Voimaantulo  

Lakiesitykset ehdotetaan tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2009. 
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4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
työttömyysturvalain säätämisen yhteydessä 
antamassaan lausunnossa (PeVL 46/2002 vp) 
pitänyt ongelmallisena intressiedustuksen 
kattavaa mukanaoloa yksilön perusoikeus-
suojan toteuttamisessa. Tämän esityksen mu-
kaan intressiedustuksen vaikutus työttö-
myysetuuden saamisen työvoimapoliittisten 
edellytysten ratkaisemisessa vähenisi, koska 

työvoimapoliittisen lausunnon antaisi työ- ja 
elinkeinotoimisto. 

Esityksessä ei ehdoteta voimassa olevaan 
lainsäädäntöön nähden muutoksia työttö-
myysetuuksien saamisedellytyksiin eikä mui-
takaan sellaisia muutoksia, joiden vuoksi esi-
tystä ei voitaisi käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä. 
 

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

1.  

Laki 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

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

(1295/2002) 11 luvun 2 §:n 2 momentti ja 3 § seuraavasti: 
 

11 luku 

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö 

2 § 

Työvoimaviranomaisen, työmarkkinajärjestö-
jen ja muiden sidosryhmien yhteistyö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallista yhteistyötä varten työ- ja elin-

keinotoimiston yhteydessä toimii työllisyy-
den edistämistoimikunta (te-toimikunta). 
 

3 § 

Työllisyyden edistämistoimikunnan asettami-
nen ja tehtävät 

Työ- ja elinkeinokeskus asettaa kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan te-toimikunnan, jonka 
tehtävänä on seurata ja ennakoida työmark-
kinoilla tapahtuvia muutoksia ja suunnitella 
muutosten johdosta tarvittavia toimenpiteitä 
ja näin edistää työvoiman saatavuuden tur-
vaamista ja työllisyyden paranemista. Lisäksi 
te-toimikunnan tehtävänä on seurata julkisen 
työvoimapalvelun toimeenpanoa sekä tarvit-
taessa tehdä esityksiä sen kehittämiseksi. 

Te-toimikunnan puheenjohtajana on työ- ja 
elinkeinotoimiston johtaja. Varapuheenjohta-
jiksi nimetään enintään kaksi muuta työ- ja 
elinkeinotoimiston virkamiestä. Te-

toimikuntaan nimitetään enintään yhdeksän 
muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökoh-
tainen varajäsen. Kuusi jäsentä, joista puolet 
edustaa työnantajia ja yrittäjiä ja puolet työn-
tekijöitä, sekä heidän varajäsenensä nimetään  
keskeisten työelämän järjestöjen ja yksi jäsen  
ja hänen varajäsenensä alueen kuntien  esi-
tyksestä. Enintään kaksi alueen muita keskei-
siä toimijoita edustavaa jäsentä ja heidän va-
rajäsenensä nimetään työ- ja elinkeinotoimis-
ton esityksestä. Te-toimikunnalla on lisäksi 
työ- ja elinkeinotoimiston määräämä sihteeri. 
Te-toimikunta voi käyttää apunaan asiantun-
tijoita. 

Te-toimikunnan työttömyysetuuden työ-
voimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä teh-
tävistä säädetään työttömyysturvalaissa 
(1290/2002). Työttömyysturvalain 11 luvun 
4 §:n 5 momentin ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettuja asioita käsitellessään te-
toimikunta toimii jaostona. Jaostoon kuuluu 
te-toimikunnan puheenjohtajan tai varapu-
heenjohtajan lisäksi yksi työnantajia ja yksi 
työntekijöitä edustava jäsen. Jaosto on pää-
tösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja muut jäsenet ovat saapuvilla. 
Jaoston kannaksi tulee se mielipide, jota jä-
senten enemmistö kannattaa. Jos jaoston pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteel-
lisiä käsittelemään asiaa, asian käsittely siir-
retään työ- ja elinkeinokeskuksen määrää-
mälle toisen työ- ja elinkeinotoimiston yh-
teydessä toimivalle te-toimikunnalle. 
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin te-toimikunnan 1 momentissa tar-
koitetuista tehtävistä sekä kokouspalkkioista 
ja kustannusten korvaamisesta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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2.  

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 4 

§:n 3 momentti ja 9 §:n 2 momentti, 10 luvun 10 §, 11 luvun 2 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1, 3 ja 
5 momentti, 12 luvun 1 §:n 5 momentti ja 9 § sekä 13 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 
momentti ja 9 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 10 § laissa 1180/2005, 11 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 
1217/2005 ja 3 momentti laissa 1330/2004 sekä 12 luvun 9 § ja 13 luvun 9 §:n osaksi laissa 
1089/2006 seuraavasti: 
 

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. Lausuntokäytännön 
lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta valvoo 
toimialueellaan työ- ja elinkeinokeinokes-
kuksen määräämä työ- ja elinkeinokeskuksen 
virkamies (työttömyysturva-asiamies). Työ- 
ja elinkeinokeskus määrää lisäksi toimialu-
eeltaan työttömyysturva-asiamiehen sijaisen. 
Työttömyysturva-asiamiehen sijaiseen sovel-
letaan, mitä muualla tässä laissa säädetään 
työttömyysturva-asiamiehestä. 
 
 

9 § 

Työssäkäyntialue 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työssäkäyntialueet määritellään työ- ja 

elinkeinoministeriön asetuksella yhteistyössä 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen 

työllisyyden edistämistoimikuntien (te-
toimikunta) kanssa. 
 

10 luku 

Koulutuspäivärahaa koskevat säännökset 

10 § 

Työ- ja elinkeinotoimiston tietojenantovelvol-
lisuus 

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa 
koulutuspäivärahan maksajalle tiedot 4 §:ssä 
tarkoitetun koulutuksen aloittaneista opiske-
lijoista ja työttömänä työnhakijana olosta 
koulutuksen alkaessa, 2 luvun 2, 4 ja 5 §:ssä 
säädetyistä edellytyksistä sekä siitä, että kou-
lutus sisältyy työllistymisohjelmaan. 
 

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyysetuuden hakijan on esitettävä 

työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon edellyt-
tämät häntä henkilökohtaisesti koskevat sel-
vitykset työ- ja elinkeinotoimistolle sen mää-
räämällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoima-
poliittisen lausunnon 2 luvussa ja 7 luvun 3–
5 ja 7 §:ssä, 8 luvussa ja 9 luvun 7 §:n 2 
momentissa sekä julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 a luvun 2 §:n 1–3 mo-
mentissa säädetyistä edellytyksistä. Työvoi-
mapoliittisessa lausunnossa on todettava 
työllistymisohjelman laatiminen, työllisty-
misohjelman alkamisajankohta, toimenpiteen 
sisältyminen työllistymisohjelmaan sekä 
muut työllistymisohjelmalisän maksamiseksi 
tarpeelliset seikat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ryhmälomautetusta ja henkilöstä, jonka 
työnteko on estynyt sääesteen vuoksi, työ- ja 
elinkeinotoimisto antaa Kansaneläkelaitok-
sen ja työttömyyskassan pyynnöstä lausun-
non vain 2 luvun 3–7 §:ssä säädetyistä edel-
lytyksistä. 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-
mentissa tarkoitetut henkilöt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Te-toimikunta ottaa kantaa työttömyys-
etuuden hakijan tekemään valitukseen asias-
sa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto on täyden-
tänyt edellä 2 momentissa tarkoitetulla taval-
la 2 luvun 8, 9, 12 tai 21 §:n taikka 8 luvun 2 
tai 4 a §:n perusteella antamaansa työvoima-
poliittista lausuntoa ja jossa on kyse siitä, että 
työnhakija on kieltäytynyt, eronnut tai omas-
ta syystään erotettu työstä. Lisäksi te-
toimikunnan tehtävänä on seurata työ- ja 
elinkeinotoimiston lausuntokäytäntöä ja tu-
kea toimistoa työttömyysturvan työvoimapo-
liittisten edellytysten arvioinnissa.  Te-
toimikunnan kokoonpanosta, te-toimikunnan 
jaoston päätösvaltaisuudesta ja muista tehtä-
vistä säädetään julkisesta työvoimapalvelusta 
annetussa laissa. Tarkempia säännöksiä työ-
voimapoliittisen lausunnon toimittamisesta ja 
lausuntoon merkittävistä seikoista voidaan 
antaa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksel-
la. 
 

12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

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

vasta lausunnosta ei saa erikseen hakea muu-
tosta valittamalla. 
 

9 § 

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen 

Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voi velvoittaa työ-
voimaviranomaisen korvaamaan oikeuden-
käyntikulut 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 mukai-
seen työvoimapoliittiseen lausuntoon. Työ- 
ja elinkeinotoimistoa on kuultava korvaus-
vastuun jakamisesta. 
 

13 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

1 § 

Oikeus tietojen saamiseen 

Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeino-
toimistolla, työttömyyskassalla, työttömyys-
turva-asiamiehellä sekä tämän lain mukaisel-
la muutoksenhakuelimellä on oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai 
muuten tämän lain tai Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa kos-
kevassa muussa kansainvälisessä säädökses-
sä säädettyjen tehtävien toimeenpanemista 
varten välttämättömät tiedot: 
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1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä; sekä 

3) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta sekä julkisesta työvoimapal-
velusta annetussa laissa tarkoitetulta koulu-
tuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitok-
selta. 

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 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 työ- ja elinkeinotoimistolle 
työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliit-
tisiin edellytyksiin vaikuttavista seikoista. 
Työ- ja elinkeinotoimistolla on vastaavasti 
oikeus luovuttaa tietoja te-toimikunnalle 11 

luvun 4 §:n 5 momentin ensimmäisessä virk-
keessä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja 
läsnäolo-oikeus 

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia kos-
kevien rajoitusten estämättä oikeus saada 
maksutta työ- ja elinkeinotoimistolta tiedot 
työvoimapoliittisista lausunnoista siinä laa-
juudessa kuin asiamiehen tehtävät edellyttä-
vät. Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, 
että Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan 
tai työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tulee antaa nimettyä henkilöä koske-
va päätös tiedoksi työttömyysturva-
asiamiehelle. 

Työttömyysturva-asiamiehellä on läsnäolo- 
ja puheoikeus te-toimikunnan kokouksessa 
te-toimikunnan käsitellessä työttömyysturva-
asioita. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2009. 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 

työvoimatoimikunnan toimivaltaan kuuluneet 
asiat ratkaisee työ- ja elinkeinotoimisto. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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3.  

Laki 
vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun vuorotteluvapaalain (1305/2002) 17 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1127/2007, seuraavasti: 
 
 

17 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansanelä-
kelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lau-
sunnon vuorottelukorvauksen 5―8 §:ssä, 9 
§:n 2 ja 3 momentissa, 11 §:ssä ja 14 §:n 1 
momentin 5 kohdassa tarkoitetuista edelly- 
 
 
 

tyksistä sekä 19 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuista takaisinperinnän edellytyksistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2009. 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 

työvoimatoimikunnan toimivaltaan kuuluneet 
asiat ratkaisee työ- ja elinkeinotoimisto. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 

————— 
 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Työministeri Tarja Cronberg 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
1. 

Laki 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

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

(1295/2002) 11 luvun 2 §:n 2 momentti ja 3 § seuraavasti:
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
11 luku 

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö 

2 § 

Työvoimaviranomaisen, työmarkkinajärjestö-
jen ja muiden sidosryhmien yhteistyö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallista yhteistyötä varten työvoimatoi-

miston yhteydessä toimii työvoimatoimikun-
ta. 

 
3 § 

Työvoimatoimikunta 

 
Työvoimatoimikunnan tehtävänä on seurata 

julkisen työvoimapalvelun toimeenpanoa se-
kä tarvittaessa tehdä esityksiä sen kehittämi-
seksi. Työvoimatoimikunnan tehtävistä, jotka 
liittyvät yksityisen henkilön oikeuteen saada 
lakisääteistä etuutta, säädetään erikseen. 

Työvoima- ja elinkeinokeskus nimittää 
kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan työ-
voimatoimikunnan: 

1) puheenjohtajan ja enintään kolme vara-
puheenjohtajaa; 

 
11 luku 

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö 

2 § 

Työvoimaviranomaisen, työmarkkinajärjestö-
jen ja muiden sidosryhmien yhteistyö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallista yhteistyötä varten työ- ja elin-

keinotoimiston yhteydessä toimii työllisyyden 
edistämistoimikunta (te-toimikunta). 

 
3 § 

Työllisyyden edistämistoimikunnan asettami-
nen ja tehtävät 

Työ- ja elinkeinokeskus asettaa kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan te-toimikunnan, jonka 
tehtävänä on seurata ja ennakoida työmark-
kinoilla tapahtuvia muutoksia ja suunnitella 
muutosten johdosta tarvittavia toimenpiteitä 
ja näin edistää työvoiman saatavuuden tur-
vaamista ja työllisyyden paranemista. Lisäksi 
te-toimikunnan tehtävänä on seurata julkisen 
työvoimapalvelun toimeenpanoa sekä tarvit-
taessa tehdä esityksiä sen kehittämiseksi. 

Te-toimikunnan puheenjohtajana on työ- ja 
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2) muut jäsenet, joita on vähintään neljä ja 
enintään kahdeksan, ja heille kullekin enin-
tään kolme henkilökohtaista varajäsentä; 

3) pysyvät asiantuntijat. 
Työvoimatoimikuntaan tulee nimetä tasa-

puolisesti naisia ja miehiä siten kuin naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) 4 §:n 2 momentissa säädetään. 
Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi 
määrätään työvoimatoimiston virkamies. 
Muut jäsenet, joista puolet edustaa työnanta-
jia ja puolet työntekijöitä, sekä heidän vara-
jäsenensä nimetään paikallisesti edustavimpi-
en työmarkkinajärjestöjen esityksestä. Pysy-
vät asiantuntijat nimetään työvoimatoimiston 
toiminta-alueeseen kuuluvien kuntien yhtei-
sestä esityksestä. Työvoimatoimikunnalla on 
lisäksi työvoimatoimiston määräämä sihteeri. 

Työvoimatoimikunta on päätösvaltainen, 
kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvil-
la. Jos toimikunnan puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat ovat esteellisiä käsittelemään 
asiaa, asian käsittelyn ajan puheenjohtajana 
toimii työvoima- ja elinkeinokeskuksen ni-
meämä muu jäsen. Työvoimatoimikunnan 
päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten 
enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan 
tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouk-
sen puheenjohtaja kannattaa. Pysyvät asian-
tuntijat eivät ole läsnä käsiteltäessä asiaa, jo-
ka koskee yksityisen henkilön oikeutta saada 
lakisääteistä etuutta. 

 
 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään työ-

voimatoimikunnan kokouspalkkioista ja kus-
tannusten korvaamisesta 
 
 

 

elinkeinotoimiston johtaja. Varapuheenjohta-
jiksi nimetään enintään kaksi muuta työ- ja 
elinkeinotoimiston virkamiestä. Te-
toimikuntaan nimitetään enintään yhdeksän 
muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökoh-
tainen varajäsen. Kuusi jäsentä, joista puolet 
edustaa työnantajia ja yrittäjiä ja puolet työn-
tekijöitä, sekä heidän varajäsenensä nimetään 
keskeisten työelämän järjestöjen ja yksi jäsen 
ja hänen varajäsenensä alueen kuntien esityk-
sestä. Enintään kaksi alueen muita keskeisiä 
toimijoita edustavaa jäsentä ja heidän vara-
jäsenensä nimetään työ- ja elinkeinotoimis-
ton esityksestä. Te-toimikunnalla on lisäksi 
työ- ja elinkeinotoimiston määräämä sihteeri. 
Te-toimikunta voi käyttää apunaan asiantun-
tijoita. 

Te-toimikunnan työttömyysetuuden työ-
voimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä teh-
tävistä säädetään työttömyysturvalaissa 
(1290/2002). Työttömyysturvalain 11 luvun 
4 §:n 5 momentin ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettuja asioita käsitellessään te-
toimikunta toimii jaostona. Jaostoon kuuluu 
te-toimikunnan puheenjohtajan tai varapu-
heenjohtajan lisäksi yksi työnantajia ja yksi 
työntekijöitä edustava jäsen. Jaosto on pää-
tösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja muut jäsenet ovat saapuvilla. 
Jaoston kannaksi tulee se mielipide, jota jä-
senten enemmistö kannattaa. Jos jaoston pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteel-
lisiä käsittelemään asiaa, asian käsittely siir-
retään työ- ja elinkeinokeskuksen määrää-
mälle toisen työ- ja elinkeinotoimiston yh-
teydessä toimivalle te-toimikunnalle. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin te-toimikunnan 1 momentissa tar-
koitetuista tehtävistä sekä kokouspalkkioista 
ja kustannusten korvaamisesta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2009. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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2.  

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 4 

§:n 3 momentti ja 9 §:n 2 momentti, 10 luvun 10 §, 11 luvun 2 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1, 3 ja 
5 momentti, 12 luvun 1 §:n 5 momentti ja 9 § sekä 13 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 
momentti ja 9 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 10 § laissa 1180/2005, 11 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 
1217/2005 ja 3 momentti laissa 1330/2004 sekä 12 luvun 9 § ja 13 luvun 9 §:n osaksi laissa 
1089/2006 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

4 § 

Lain toimeenpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta 

antaa työttömyysetuuden saamisen työvoima-
poliittisista edellytyksistä Kansaneläkelaitosta 
ja työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten 
kuin 11 luvun 4 §:ssä säädetään. Lausunto-
käytännön lainmukaisuutta ja yhdenmukai-
suutta valvoo toimialueellaan työministeriön 
määräämä työvoima- ja elinkeinokeskuksen 
virkamies (työttömyysturva-asiamies). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Lausuntokäytännön 
lainmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta valvoo 
toimialueellaan työ- ja elinkeinokeinokeskuk-
sen määräämä työ- ja elinkeinokeskuksen vir-
kamies (työttömyysturva-asiamies). Työ- ja 
elinkeinokeskus määrää lisäksi toimialueel-
taan työttömyysturva-asiamiehen sijaisen. 
Työttömyysturva-asiamiehen sijaiseen sovel-
letaan, mitä muualla tässä laissa säädetään 
työttömyysturva-asiamiehestä. 
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9 § 

Työssäkäyntialue 

—— — — — — — — — — — — — — —  
Työssäkäyntialueet määritellään työvoima-

toimikuntien valmistelun pohjalta työministe-
riön asetuksella. 
 
 
 
 

10 luku 

Koulutuspäiväraha 

10 § 
 

Työvoimatoimiston tietojenantovelvollisuus 
 

 
Työvoimatoimiston tai työvoimatoimikun-

nan tulee ilmoittaa koulutuspäivärahan mak-
sajalle tiedot 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen 
aloittaneista opiskelijoista ja työttömänä 
työnhakijana olosta koulutuksen alkaessa, 2 
luvun 2, 4 ja 5 §:ssä säädetyistä edellytyksistä 
sekä siitä, että koulutus sisältyy työllistymis-
ohjelmaan. 
 

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyysetuuden hakijan on esitettävä 

työvoimatoimikunnan tai työvoimatoimiston 
lausunnon edellyttämät häntä henkilökohtai-
sesti koskevat selvitykset työvoimatoimistolle 
sen määräämällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta 
antaa työvoimapoliittisen lausunnon 2 luvus-

9 § 

Työssäkäyntialue 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työssäkäyntialueet määritellään työ- ja 

elinkeinoministeriön asetuksella yhteistyössä 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) 11luvun 2 §:ssä tarkoitettujen 
työllisyyden edistämistoimikuntien (te-toimi-
kunta) kanssa. 
 

10 luku 

Koulutuspäiväraha 

10 § 
 

Työ- ja elinkeinotoimiston tietojenantovel-
vollisuus 
 

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa 
koulutuspäivärahan maksajalle tiedot 4 §:ssä 
tarkoitetun koulutuksen aloittaneista opiskeli-
joista ja työttömänä työnhakijana olosta kou-
lutuksen alkaessa, 2 luvun 2, 4 ja 5 §:ssä sää-
detyistä edellytyksistä sekä siitä, että koulu-
tus sisältyy työllistymisohjelmaan. 
 
 

11 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

2 § 

Velvollisuus tietojen antamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyysetuuden hakijan on esitettävä 

työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon edellyt-
tämät häntä henkilökohtaisesti koskevat sel-
vitykset työ- ja elinkeinotoimistolle sen mää-
räämällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoima-
poliittisen lausunnon 2 luvussa ja 7 luvun 3–
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sa ja 7 luvun 3–5 ja 7 §:ssä, 8 luvussa ja 9 lu-
vun 7 §:n 2 momentissa sekä julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 2 §:n 
1–3 momentissa säädetyistä edellytyksistä. 
Työvoimapoliittisessa lausunnossa on todet-
tava työllistymisohjelman laatiminen, työllis-
tymisohjelman alkamisajankohta, toimenpi-
teen sisältyminen työllistymisohjelmaan sekä 
muut työllistymisohjelmalisän maksamiseksi 
tarpeelliset seikat.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Ryhmälomautetusta ja henkilöstä, jonka 
työnteko on estynyt sääesteen vuoksi, työ-
voimatoimisto tai työvoimatoimikunta antaa 
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan 
pyynnöstä lausunnon vain 2 luvun 3–7 §:ssä 
säädetyistä edellytyksistä. Ryhmälomautetul-
la tarkoitetaan työntekijää, joka on lomautettu 
määräajaksi joko kokoaikaisesti tai 4 luvun 1 
§:ssä tarkoitetulla tavalla, ja lomautus koskee 
vähintään kymmentä työntekijää. Ryhmälo-
mautettuja työntekijöitä ovat myös 3 luvun 1 
§:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työvoimatoimikunnan kokoonpanosta, pää-
tösvaltaisuudesta ja muista tehtävistä sääde-
tään julkisesta työvoimapalvelusta annetussa 
laissa. Työvoimatoimiston ja työvoimatoimi-
kunnan 1 ja 3 momentissa tarkoitetusta tehtä-
vänjaosta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Työvoimapoliittisen lausun-
non toimittamisesta ja lausuntoon merkittä-
vistä seikoista säädetään tarvittaessa työmi-
nisteriön asetuksella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ja 7 §:ssä, 8 luvussa ja 9 luvun 7 §:n 2 
momentissa sekä julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 a luvun 2 §:n 1–3 mo-
mentissa säädetyistä edellytyksistä. Työvoi-
mapoliittisessa lausunnossa on todettava 
työllistymisohjelman laatiminen, työllisty-
misohjelman alkamisajankohta, toimenpiteen 
sisältyminen työllistymisohjelmaan sekä 
muut työllistymisohjelmalisän maksamiseksi 
tarpeelliset seikat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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 edellytyk-
sistä. Ryhmälomautetulla tarkoitetaan työn-
tekijää, joka on lomautettu määräajaksi joko 
kokoaikaisesti tai 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetul-
la tavalla, ja lomautus koskee vähintään 
kymmentä työntekijää. Ryhmälomautettuja 
työntekijöitä ovat myös 3 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut henkilöt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Te-toimikunta ottaa kantaa työttömyys-
etuuden hakijan tekemään valitukseen asias-
sa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto on täyden-
tänyt edellä 2 momentissa tarkoitetulla taval-
la 2 luvun 8, 9, 12 tai 21 §:n taikka 8 luvun 2 
tai 4 a §:n perusteella antamaansa työvoima-
poliittista lausuntoa ja jossa on kyse siitä, että 
työnhakija on kieltäytynyt, eronnut tai omas-
ta syystään erotettu työstä. Lisäksi te-
toimikunnan tehtävänä on seurata työ- ja 
elinkeinotoimiston lausuntokäytäntöä ja tu-
kea toimistoa työttömyysturvan työvoimapo-
liittisten edellytysten arvioinnissa.  Te-
toimikunnan kokoonpanosta, te-toimikunnan 
jaoston päätösvaltaisuudesta ja muista tehtä-
vistä säädetään julkisesta työvoimapalvelusta 
annetussa laissa. Tarkempia säännöksiä työ-
voimapoliittisen lausunnon toimittamisesta ja 
lausuntoon merkittävistä seikoista voidaan 
antaa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksel-
la. 
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12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työvoimatoimikunnan ja työvoimatoimis-

ton 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-
voimatoimikuntaa tai työvoimatoimistoa on 
kuultava korvausvastuun jakamisesta. 
 

13 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

1 § 

Oikeus tietojen saamiseen 

Kansaneläkelaitoksella, työvoimatoimistol-
la, työvoimatoimikunnalla, työttömyyskassal-
la, työttömyysturva-asiamiehellä sekä tämän 
lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on 
oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden 
tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä 
maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
mista tai muuten tämän lain tai Suomea sito-
vassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaali-
turvaa koskevassa muussa kansainvälisessä 
säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpa-
nemista varten välttämättömät tiedot: 

12 luku 

Muutoksenhaku 

1 § 

Muutoksenhakuoikeus 

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

vasta lausunnosta ei saa erikseen hakea muu-
tosta valittamalla.  
 

9 § 
 

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen 
 

Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voi velvoittaa työ-
voimaviranomaisen korvaamaan oikeuden-
käyntikulut 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 mukai-
seen työvoimapoliittiseen lausuntoon. Työ- ja 
elinkeinotoimistoa on kuultava korvausvas-
tuun jakamisesta. 
 

13 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

1 § 

Oikeus tietojen saamiseen 

Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeino-
toimistolla, työttömyyskassalla, työttömyys-
turva-asiamiehellä sekä tämän lain mukaisel-
la muutoksenhakuelimellä on oikeus saada 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä maksutta 
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai 
muuten tämän lain tai Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa kos-
kevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä 
säädettyjen tehtävien toimeenpanemista var-
ten välttämättömät tiedot: 
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1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä; sekä 

3) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta sekä julkisesta työvoimapalve-
lusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutus-
palvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitoksel-
ta. 

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-
salla on oikeus saada maksutta tehtäviensä 
hoitamista varten: 

1) työvoimatoimikunnalta tai työvoimatoi-
mistolta 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tu työvoimapoliittinen lausunto; 

2) rangaistuslaitokselta ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain 
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetulta pakkolaitok-
selta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päät-
tymisestä; rangaistuslaitoksen ja pakkolaitok-
sen on annettava tiedot välittömästi, kun hen-
kilö otetaan rangaistus- tai pakkolaitokseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on 
oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saa-
miaan tietoja työvoimatoimistolle ja työvoi-
matoimikunnalle työttömyyspäivärahan saa-
misen työvoimapoliittisiin edellytyksiin vai-
kuttavista seikoista. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja 
läsnäolo-oikeus 

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassapi-
tosäännösten ja muiden tiedonsaantia koske-
vien rajoitusten estämättä oikeus saada mak-
sutta työvoimatoimistolta ja työvoimatoimi-
kunnalta tiedot työvoimapoliittisista lausun-
noista siinä laajuudessa kuin asiamiehen teh-

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä 
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä; sekä 

3) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta sekä julkisesta työvoimapal-
velusta annetussa laissa tarkoitetulta koulu-
tuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitok-
selta. 

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. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja 
läsnäolo-oikeus 

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia kos-
kevien rajoitusten estämättä oikeus saada 
maksutta työ- ja elinkeinotoimistolta tiedot 
työvoimapoliittisista lausunnoista siinä laa-
juudessa kuin asiamiehen tehtävät edellyttä-
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tävät edellyttävät. Työttömyysturva-asiamies 
voi määrätä, että Kansaneläkelaitoksen, työt-
tömyyskassan tai työttömyysturvan muutok-
senhakulautakunnan tulee antaa nimettyä 
henkilöä koskeva päätös tiedoksi työttömyys-
turva-asiamiehelle. 

Työttömyysturva-asiamiehellä on läsnäolo- 
ja puheoikeus työvoimatoimikunnan kokouk-
sessa. 
 
 
 
 
 
 
 

vät. Työttömyysturva-asiamies voi määrätä, 
että Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan 
tai työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tulee antaa nimettyä henkilöä koske-
va päätös tiedoksi työttömyysturva-
asiamiehelle. 

Työttömyysturva-asiamiehellä on läsnäolo- 
ja puheoikeus te-toimikunnan kokouksessa 
te-toimikunnan käsitellessä työttömyysturva-
asioita. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 
työvoimatoimikunnan toimivaltaan kuuluneet 
asiat ratkaisee työ- ja elinkeinotoimisto. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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3. 

Laki 
vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun vuorotteluvapaalain (1305/2002) 17 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1127/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
17 §  

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta 
antaa Kansaneläkelaitosta ja työttömyyskas-
saa sitovan lausunnon vuorottelukorvauksen 
5―8 §:ssä, 9 §:n 2 ja 3 momentissa, 11 §:ssä 
ja 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuis-
ta edellytyksistä sekä 19 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista takaisinperinnän edellytyksistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 §  

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansaneläke-
laitosta ja työttömyyskassaa sitovan lausun-
non vuorottelukorvauksen 5―8 §:ssä, 9 §:n 2 
ja 3 momentissa, 11 §:ssä ja 14 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitetuista edellytyksis-
tä sekä 19 §:n 1 momentissa tarkoitetuista ta-
kaisinperinnän edellytyksistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009. 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 
työvoimatoimikunnan toimivaltaan kuuluneet 
asiat ratkaisee työ- ja elinkeinotoimisto. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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