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työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 2—4 § ja 10 luvun 2 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 8 luvun 2 § osaksi laeissa 313/2010 ja 288/2012 sekä 3 ja 4 § osaksi

laissa 313/2010 ja 10 luvun 2 §:n 4 momentti laissa 1188/2009, sekä
muutetaan 1 luvun 5 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 6 §:n 5 momentti ja 9 §, 2 luku, 2 a luvun

1 §:n 2 momentti, 12 §:n 6 momentti ja 14 §:n 4 momentti, 3 luvun 1 §:n 2 momentti, 7 luvun
10 §:n 1 momentti, 10 luvun 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 5 §, 11 luvun 4 § sekä 14
luvun 2 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 2 a luvun 1 §:n 2
momentti, 12 §:n 6 momentti ja 14 §:n 4 momentti, 10 luvun 4 §:n 1 momentti sekä 11 luvun
4 § laissa 288/2012, 1 luvun 9 § laissa 313/2010 sekä 3 luvun 1 §:n 2 momentti, 7 luvun 10 §:n
1 momentti, 10 luvun 2 §:n 3 momentti ja 5 § sekä 14 luvun 2 a § laissa 1188/2009,
seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 §

Määritelmät

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

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

9) työssäolovelvoitteella työssäoloa, työl-
listymistä edistävään palveluun osallistu-
mista, opiskelua tai yritystoiminnassa taikka
omassa työssä työllistymistä, joka edellyte-
tään ennen kuin työttömyysetuutta voidaan

maksaa työttömyysajalta toistuvan 8 koh-
dassa tarkoitetun menettelyn jälkeen;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Yrittäjä

— — — — — — — — — — — — —
Yrityksessä työskentelemisen vaikutuk-

sesta oikeuteen saada työttömyysetuutta sää-
detään 2 luvun 5—8 §:ssä.

9 §

Työssäkäyntialue

Henkilön työssäkäyntialue ulottuu 80 kilo-
metrin etäisyydelle hänen tosiasiallisesta
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asuinpaikastaan. Jos muuhun arvioon ei ole
aihetta, henkilön tosiasiallisena asuinpaik-
kana pidetään hänen työ- ja elinkeinotoimis-
ton asiakastietojärjestelmään merkittyä osoi-
tettaan.

2 luku

Etuuden saamisen yleiset työvoima-
poliittiset edellytykset

1 §

Työtön työnhakija

Työttömyysetuuteen on tässä laissa sääde-
tyin edellytyksin oikeus kokoaikatyötä hake-
valla työttömällä työnhakijalla. Työkyvyttö-
myyseläkettä osaeläkkeenä saavalla työnha-
kijalla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka
hän ei hae kokoaikatyötä.

Työttömänä pidetään henkilöä, joka ei ole
työsuhteessa tai päätoimisesti työllisty yrittä-
jänä tai omassa työssä. Työttömänä pidetään
lisäksi kokoaikaisesti lomautettua, 1 luvun
5 §:n 1 momentin 14 kohdassa sekä 4 luvun 1
ja 1 a §:ssä tarkoitettua henkilöä.

Työnhakijana pidetään henkilöä, joka il-
moittaa työ- ja elinkeinotoimistolle työtarjo-
uksia ja muita yhteydenottoja varten posti-
osoitteensa ja mahdolliset muut yhteystie-
tonsa, joiden avulla hänet voidaan viivytyk-
settä tavoittaa, ja joka julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyllä
tavalla:

1) on rekisteröity työnhakijaksi työ- ja
elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään;

2) on pitänyt työnhakunsa työ- ja elinkei-
notoimistossa voimassa;

3) asioi työ- ja elinkeinotoimistossa toi-
miston edellyttämällä tavalla.

Kokoaikatyötä hakevana pidetään työnha-
kijaa, jonka työnhaun ja mahdollisen työllis-
tymissuunnitelman tavoitteena on työllisty-
minen kokoaikatyöhön.

2 §

Ulkomaalaisen oikeus työttömyysetuuteen

Henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalai-
nen, on oikeus työttömyysetuuteen tämän
lain mukaisesti, jos hänellä on rajoittamaton

oikeus ansiotyöhön Suomea velvoittavan
kansainvälisen sopimuksen perusteella.

Muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla
henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalainen,
on oikeus työttömyysetuuteen tämän lain mu-
kaisesti, jos hänellä on oikeus ansiotyöhön
muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perus-
teella.

3 §

Työmarkkinoilla olon esteet

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

4 §

Muu kuin työsuhteessa tehty työ

Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuu-
teen tämän lain mukaisesti siltä ajalta, jona
hän palkatta osallistuu tavanomaiseen yleis-
hyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavan-
omaiseen talkootyöhön.

Työnhakijalla, joka palkatta työskentelee
yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka
yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoi-
mintana, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

5 §

Yritystoiminta ja oma työ

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen siltä ajalta, jona hän työllistyy pää-
toimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla ta-
valla omassa työssään.

Henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä
tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään
päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työ-
määrä on niin suuri, että se on esteenä koko-
aikatyön vastaanottamiselle. Ellei muuhun ar-
vioon ole aihetta, työllistyminen katsotaan
sivutoimiseksi ainakin silloin, kun henkilö on
ollut vähintään kahdeksan kuukautta kysei-
seen yritystoimintaan tai omaan työhön liitty-
mättömässä kokoaikatyössä.
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Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoi-
minta katsotaan aloitetuksi, kun yritys on:

1) aloittanut varsinaisen tuotannollisen tai
taloudellisen toiminnan;

2) merkitty arvonlisäverovelvollisten re-
kisteriin;

3) merkitty ennakkoperintärekisteriin; tai
4) merkitty Verohallinnon työnantajare-

kisteriin.
Päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä 2

momentissa tarkoitetulla tavalla työllistyneen
henkilön katsotaan edelleen työllistyvän siinä
siihen ajankohtaan asti, jona henkilön työs-
kentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoi-
minta tai oma työ on todistettavasti lopetettu
6—9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

6 §

Yrityksessä työskentelyn päättyminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön
työskentelyn yrityksessä katsotaan päätty-
neen, jos:

1) henkilön työkyky on alentunut pysy-
västi ja olennaisesti;

2) henkilö on palkansaajaan rinnastettava
yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksianto-
suhteen päättymisestä ja jonka ei katsota
työllistyvän 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla päätoimisesti mahdollisten mui-
den toimeksiantojen tekemiseksi; tai

3) yritystoimintaa on pidettävä kausiluon-
teisena ja toimintakausi on päättynyt.

Henkilön työkyvyn katsotaan alentuneen
pysyvästi ja olennaisesti, jos hän on saanut
enimmäisajan sairausvakuutuslain
(1224/2004) mukaista päivärahaa, hänen kat-
sotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä
kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen
työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vi-
reillä tai hylätty.

Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä
tarkoitetaan yrittäjää, joka itse osallistuu työ-
suoritukseen toimeksiantajan määräämällä ta-
valla, on toimeksiantosuhteessa samoihin
harvalukuisiin toimeksiantajiin ja jolla ei ole
kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa
toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten.
Lisäksi edellytetään, ettei hänellä ole vii-
meksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi
ilmoittautumisesta lukien ollut edellä tarkoi-

tettujen työsuoritusten tekemiseksi palveluk-
sessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä
muutoin kuin satunnaisesti.

Kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa,
jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdol-
lista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään
kuuden kuukauden ajan vuodessa.

7 §

Yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn
päättyminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yrittäjän
perheenjäsenen työskentelyn yrityksessä kat-
sotaan päättyneen, jos:

1) henkilö täyttää 6 §:n 1 momentin 1 tai 3
kohdassa säädetyt edellytykset;

2) henkilön työskentely yrityksessä on
päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti
yritystoiminnassa enintään kuuden kuukau-
den ajan kahden vuoden tarkastelujakson ai-
kana;

3) henkilön työskentely yrityksessä on
päättynyt ja työskentely on johtunut yksin-
omaan työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin
opintoihin liittyvästä harjoittelusta;

4) henkilön työ on loppunut tuotantosuun-
nan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta;

5) henkilö on lomautettu kokoaikaisesti ja
yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu
taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuo-
den tarkastelujakson aikana vähintään yksi
työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen;

6) henkilön työnteko ja palkanmaksu ovat
keskeytyneet kokonaan työsopimuslain 2 lu-
vun 12 §:n 2 momentin ensimmäisessä virk-
keessä tarkoitetusta syystä ja yrityksessä on
myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei
ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko
ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta
syystä; tai

7) henkilön työ on loppunut yritystoimin-
nan edellytysten pysyväisluonteisen heiken-
tymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä
työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo
on vähemmän kuin 5 luvun 7 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu yritystoiminnan olennaisuutta
osoittava työtulon määrä eikä yrityksessä
työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäse-
niä.
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Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan
1 luvun 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuun per-
heenjäseneen, jolla itsellään ei ole eikä kah-
den edellisen vuoden aikana ole ollut vähin-
tään 15 prosenttia yrityksen osakepääomasta
tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta eikä
muutoinkaan vastaavaa määräysvaltaa yrityk-
sessä. Edellä 1 momentin 5 ja 6 kohdassa
säädetyn soveltaminen edellyttää lisäksi, että
perheenjäsen on vakuutettu muun lain kuin
yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän elä-
kelain mukaisesti.

8 §

Yritystoiminnan lopettaminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoi-
minta katsotaan lopetetuksi, jos:

1) tuomioistuin on velallisen tai velkojan
aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin aset-
tamisesta;

2) osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu
selvitystilaan;

3) muun yhtiön kuin osakeyhtiön purka-
misesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kes-
ken sopimus;

4) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta
on päättynyt ja henkilö on:

a) luopunut yrittäjän eläkelain tai maata-
lousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkeva-
kuutuksesta;

b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen
yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekis-
teristä;

c) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen
yrityksen poistamiseksi työnantajarekiste-
ristä; ja

d) jättänyt Verohallinnolle joko ilmoituk-
sen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovel-
vollisten rekisteristä tai yritystoiminnan kes-
keytymisestä; tai

5) muiden 1—4 kohdassa mainittuihin
verrattavien seikkojen perusteella on ilmeistä,
että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta
on kokonaan päättynyt.

9 §

Oman työn lopettaminen

Päätoimisesti omassa työssään työllisty-
neen henkilön katsotaan edelleen työllistyvän

siinä siihen ajankohtaan asti, jona työnhaki-
jan esittämän selvityksen perusteella tai muu-
ten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa.

10 §

Opiskelu

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta
työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös
päätoimisen opiskelun lomajaksoja.

Päätoimisina pidetään:
1) opintoja, joiden tavoitteena on ammatti-

korkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon taikka yliopistossa suori-
tettavan alemman tai ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaminen;

2) lukio-opintoja, joiden oppimäärän mu-
kainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurs-
sia; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opin-
not katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi;

3) muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja
opintoja, joiden opintosuunnitelman mukai-
nen laajuus on keskimäärin vähintään viisi
opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opis-
kelukuukautta kohti; sekä

4) muita kuin 1—3 kohdassa tarkoitettuja
opintoja, joiden opetusohjelman mukainen
laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikko-
tuntia.

Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opis-
kelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen
työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen
perusteella voidaan katsoa, ettei opiskelu ole
esteenä kokoaikaisen työn vastaanottami-
selle.

Jos työvoimakoulutuksena järjestetyt opin-
not, työttömyysetuudella tuetut työnhakijan
omaehtoiset opinnot tai kotoutumisen edistä-
misestä annetun lain 22—24 §:ssä tarkoitetut
omaehtoiset opinnot on järjestetty jaksoissa,
työnhakijaa ei kyseisten opintojen perusteella
pidetä päätoimisena opiskelijana jaksojen vä-
lisenä aikana.

11 §

Päätoimisen opiskelun päättyminen

Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiske-
lua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun
hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa.
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Lukion tai perusopetuksen koko oppimää-
rää suorittavaa pidetään aina päätoimisena
opiskelijana lukukauden päättymiseen
saakka. Jos henkilö ei ole suorittanut ylioppi-
lastutkintoa ja osallistuu lukion oppimäärän
tai ammatillisen perustutkinnon suorittamista
seuraavan tai sitä seuraavan lukukauden ai-
kana vähintään kahteen ylioppilastutkintoon
kuuluvaan kokeeseen, häntä pidetään päätoi-
misena opiskelijana kyseisen lukukauden
päättymiseen saakka.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilö
on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todis-
teellisesti päättänyt opintonsa, jos:

1) hän on valmistunut opinnoista;
2) hän on eronnut oppilaitoksesta tai luo-

punut opinto-oikeudesta yliopistossa;
3) hän on menettänyt opinto-oikeutensa

tai se on peruutettu;
4) hän on suorittanut ammatillisen osatut-

kinnon eikä jatka opintojaan;
5) työvoimakoulutus on päättynyt eikä

henkilö jatka opintojaan;
6) näyttötutkintoon valmistava koulutus

on päättynyt; tai
7) opinnot ovat olleet todisteellisesti kes-

keytyneenä vähintään vuoden.

12 §

Työmarkkinatuen odotusaika

Työmarkkinatukea maksetaan 21 viikon
odotusajan jälkeen työnhakijalle, joka ei ole
täyttänyt tämän lain mukaista työssäoloehtoa,
eikä ole suorittanut peruskoulun tai lukion
jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia
valmiuksia antavaa koulutusta. Odotusaika
alkaa työttömäksi työnhakijaksi rekisteröity-
misestä, korvauksettoman määräajan päätty-
misestä tai työssäolovelvoitteen täyttymisestä
lukien taikka siitä ajankohdasta lukien, jona
henkilön oikeus työttömyysetuuteen palautuu
16 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Odotusaika täyttyy, kun työnhakija on
työttömäksi työnhakijaksi rekisteröidyttyään
yhteensä 21 viikon ajan:

1) ollut työssäoloehtoon luettavassa
työssä;

2) työllistynyt yrittäjänä;
3) ollut työttömänä työnhakijana työ- ja

elinkeinotoimistossa; tai

4) ollut muussa työllistymistä edistävässä
palvelussa kuin kuntouttavassa työtoimin-
nassa.

Odotusajasta vähennetään aika, jona työn-
hakija on työttömäksi työnhakijaksi rekiste-
röitymistä edeltävien kahden vuoden aikana
ollut edellä 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
työmarkkinoilla.

Poiketen 2 ja 3 momentista odotusaikaan
ei lueta aikaa, jonka työnhakija on ollut työ-
markkinoilla päätoimisen opiskelun, siihen
liittyvän lomajakson tai eri oppilaitosten väli-
sen lomajakson aikana. Lisäksi odotusaikaan
ei lueta työmarkkinoilla oloa korvauksetto-
man määräajan tai työssäolovelvoitteen ai-
kana taikka aikana, jona työnhakijalle ei
makseta työttömyysetuutta 13 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa ja 14 §:n 3 momentissa säädettyjen
rajoitusten takia.

13 §

Ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta
vailla olevan nuoren oikeus työttömyys-

etuuteen

Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorit-
tanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkin-
toon johtavaa, ammatillisia valmiuksia anta-
vaa koulutusta (koulutusta vailla oleva
nuori), on tullut hakea edellisessä syysluku-
kaudella alkavia opintoja koskevassa haussa
vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opis-
kelijaksi ottamisen perusteet nuori täyttää.
Opinnot voivat olla tutkintoon johtavaa, am-
matillisia valmiuksia antavaa koulutusta tai
ainoastaan peruskoulun oppimäärän suoritta-
neella 10 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tettuja lukio-opintoja. Koulutukseen hakeutu-
misvelvollisuutta ei voi täyttää hakeutumalla
työvoimakoulutukseen. Syyslukukauden kat-
sotaan alkavan 1 päivänä syyskuuta.

Koulutusta vailla olevalla nuorella ei ole
oikeutta työttömyyden perusteella maksetta-
vaan työttömyysetuuteen syyslukukauden al-
kamisesta lukien, jos hän ilman pätevää
syytä:

1) on jättänyt hakematta opiskelupaikkaa
1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

2) on omalla menettelyllään aiheuttanut,
ettei tule valituksi 1 momentissa tarkoitettuun
opiskelupaikkaan; tai
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3) on muulla tavalla kieltäytynyt 1 mo-
mentissa tarkoitetusta opiskelupaikasta.

Koulutusta vailla olevalla nuorella, joka on
ilman pätevää syytä keskeyttänyt 1 momen-
tissa tarkoitetut opinnot, ei ole oikeutta työt-
tömyyden perusteella maksettavaan työttö-
myysetuuteen keskeyttämisestä lukien.

Alle 18-vuotiaalla nuorella, joka ei ole
suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä
tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia
antavaa koulutusta, ei ole oikeutta työttömyy-
den perusteella maksettavaan työmarkkinatu-
keen.

14 §

Koulutukseen hakemisvelvollisuuden
korvaaminen muilla toimilla

Työllistymissuunnitelmassa ja sitä korvaa-
vassa suunnitelmassa voidaan sopia opiskelu-
paikan hakemisesta 13 §:stä poiketen sekä
opiskelupaikan hakemista korvaavista toi-
mista, jos syynä on:

1) nuoren terveydentila;
2) nuoren oppimisvaikeudet;
3) nuoren kielitaito;
4) nuoren erityinen suuntautuminen tiet-

tyihin opintoihin; tai
5) muu edellä mainittuihin verrattava

seikka.
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitet-

tuna seikkana ei pidetä asevelvollisuuden tai
siviilipalveluksen suorittamista, ellei siihen
ole erityistä syytä.

Jos koulutusta vailla olevan nuoren kanssa
on työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaa-
vassa suunnitelmassa sovittu opiskelupaikan
hakemisesta 13 §:stä poiketen ja nuori ilman
pätevää syytä laiminlyö opiskelupaikan hake-
misen, hän menettää oikeutensa työttömyy-
den perusteella maksettavaan työttömyys-
etuuteen laiminlyönnistä lukien.

15 §

Pätevä syy jättää hakematta opiskelupaikkaa
tai keskeyttää opinnot

Koulutusta vailla olevalla nuorella on pä-
tevä syy jättää hakematta opiskelupaikkaa ja
keskeyttää 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut

opinnot 14 §:n 1 momentin 1—3 ja 5 koh-
dassa tarkoitetusta syystä. Opintojen keskeyt-
tämisen osalta edellytetään lisäksi, ettei opin-
toja ole ollut mahdollista järjestää nuoren
terveydentila, oppimisvaikeudet ja kielitaito
huomioon ottaen.

16 §

Koulutusta vailla olevan nuoren työttömyys-
turvaoikeuden palautuminen

Koulutusta vailla olevalla nuorella, joka on
menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen
13 §:n 2 tai 3 momentissa taikka 14 §:n
3 momentissa säädettyjen rajoitusten takia,
on oikeus työttömyyden perusteella makset-
tavaan työttömyysetuuteen, jos:

1) hän on suorittanut tutkintoon johtavan,
ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen;
tai

2) hän on toiminut vähintään 21 kalenteri-
viikon ajan 2 a luvun 14 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla.

Koulutusta vailla olevaan nuoreen ei sovel-
leta 13 §:n 2 ja 3 momenttia, 14 §:n 3 mo-
menttia eikä 2 a lukua, jos:

1) hän on jo menettänyt oikeutensa työttö-
myyden perusteella maksettavaan työttömyy-
setuuteen 13 §:n 2 tai 3 momentissa taikka
14 §:n 3 momentissa säädettyjen rajoitusten
takia; ja

2) hänen oikeutensa työttömyyden perus-
teella maksettavaan työttömyysetuuteen ei
ole palautunut 1 momentin perusteella.

Oikeudesta työttömyysetuuteen työllisty-
mistä edistävien palveluiden ajalta säädetään
10 luvussa.

2 a luku

Työvoimapoliittisesti moitittava menettely

1 §

Työstä eroaminen ja erottaminen

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan

myös, kun henkilön työnteko ja palkanmaksu
ovat keskeytyneet kokonaan eduskunnan vir-
kamiehistä annetun lain 43 §:ssä, kirkkolain
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6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 47 §:ssä, puolustusvoimista an-
netun lain 48 §:ssä, Suomen Pankin virka-
miehistä annetun lain 31 §:ssä, tasavallan
presidentin kansliasta annetun lain 42 §:ssä
tai valtion virkamieslain 40 §:ssä tarkoite-
tusta syystä.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäy-
tyminen ja palvelun keskeyttäminen

— — — — — — — — — — — — —
Koulutusta vailla olevan nuoren oikeudesta

työttömyysetuuteen hänen kieltäydyttyään
omaehtoisesta koulutuksesta tai keskeytetty-
ään koulutuksen säädetään 2 luvun
13—16 §:ssä.

14 §

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava
menettely

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1—13 §:ssä sekä 2 luvun 13 §:n 2 ja

3 momentissa sekä 14 §:n 3 momentissa sää-
detään, ei sovelleta 1 momentin mukaisen
työssäolovelvoitteen aikana.

3 luku

Etuuden saamisen yleiset rajoitukset

1 §

Ikä

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, työttömyysetuutta myönnetään henki-
lölle sen kalenterikuukauden jälkeen, jona
hän täyttää 65 vuotta, jos hänen työntekonsa
on estynyt 1 luvun 5 §:n 1 momentin 14
kohdassa, 4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tai 2 momentissa mainituista syistä
taikka jos hänet on kokoaikaisesti lomautettu.
Työttömyysetuus myönnetään enintään sen

kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö
täyttää 68 vuotta.

7 luku

Työmarkkinatukea koskevat yleiset
säännökset

10 §

Omavastuuaika

Työmarkkinatukea maksetaan sen jälkeen,
kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana
työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä viisi
työpäivää enintään kahdeksan peräkkäisen
kalenteriviikon aikana (omavastuuaika).
Omavastuuaikaan ei lueta 2 luvun 12 §:ssä
tarkoitettuun odotusaikaan tai korvauksetto-
miin määräaikoihin taikka työssäolovelvoit-
teisiin sisältyviä työttömyyspäiviä eikä päi-
viä, joilta henkilöllä ei ole oikeutta työttö-
myysetuuteen 2 luvun 13 §:n 2 ja 3 momen-
tissa sekä 14 §:n 3 momentissa säädettyjen
rajoitusten takia.
— — — — — — — — — — — — —

10 luku

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta
maksettavaa etuutta koskevat säännökset

2 §

Työttömyysetuuteen oikeutettu

— — — — — — — — — — — — —
Työttömyysetuutta maksetaan työllisty-

mistä edistävien palvelujen ajalta, vaikka
työnhakijalla ei ole työttömänä ollessaan oi-
keutta etuuteen, jos se johtuu:

1) korvauksettomasta määräajasta;
2) työssäolovelvoitteesta;
3) 2 luvun 12 §:ssä säädetystä työmarkki-

natuen odotusajasta;
4) 2 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoitetusta am-

matilliseen koulutukseen liittyvästä rajoituk-
sesta;

5) 5 luvun 13 §:ssä tai 7 luvun 10 §:ssä
säädetystä omavastuuajasta; tai

6) 7 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetusta tarve-
harkinnasta.
— — — — — — — — — — — — —
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4 §

Tämän lain poikkeava soveltaminen työllisty-
mistä edistävien palvelujen ajalta

Työvoimakoulutuksen ja työttömyysetuu-
della tuetun työnhakijan omaehtoisen opiske-
lun aikana ei sovelleta 2 ja 2 a luvun sään-
nöksiä eikä 6 luvun 8 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Työvoimakoulutusta koskevat
erityissäännökset

Työvoimakoulutukseen osallistuvalle mak-
setaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta
kuten 2 §:ssä säädetään työttömän oikeudesta
työttömyysetuuteen, vaikka:

1) hänet on 2 luvun 5 §:n nojalla katsot-
tava päätoimiseksi yrittäjäksi; tai

2) hän ei ole työtön tai lomautettu, jos hän
on työttömyysuhan alainen.

Jos opiskelijalla on oikeus työttömyysetuu-
teen 1 momentin 1 kohdan perusteella, hä-
nelle maksetaan koulutuksen ajalta peruspäi-
värahaa, ansiopäivärahan perusosaa tai työ-
markkinatukea sekä lapsikorotusta. Jos opis-
kelijalla on oikeus työttömyysetuuteen 1 mo-
mentin 2 kohdan perusteella, hänellä on oi-
keus myös 6 luvun 2 §:n 1 momentin
mukaiseen ansiopäivärahan ansio-osaan.

Jos koulutus järjestetään jaksotettuna erilli-
siin kokonaisuuksiin siten, että koulutusjak-
sot eivät liity yhtäjaksoisesti toisiinsa, opis-
kelija ei ole koulutusjaksojen välisenä aikana
työvoimakoulutuksessa.

11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 §

Työvoimapoliittinen lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa 1 luvun
4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapo-
liittisen lausunnon:

1) tarvittaessa 2 luvussa säädetyistä etuu-
den saamisen yleisistä työvoimapoliittisista
edellytyksistä;

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

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

4) työllistymistä edistävien palveluiden
ajalta maksettavasta etuudesta, josta sääde-
tään 10 luvun 2 §:n 2 momentissa sekä 3 mo-
mentin 1—4 kohdassa, 3 §:n 3 kohdassa sekä
5 §:n 1 ja 3 momentissa;

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

6) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain 2 luvun 10 §:ssä säädetystä
muutosturvan piiriin kuulumisesta;

7) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain 6 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetystä opintojen todisteellisesta keskey-
tymisestä sekä 5—7 §:ssä säädetyistä työttö-
myysetuudella tuettuun työnhakijan omaeh-
toiseen opiskeluun liittyvistä edellytyksistä;

8) kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tuki-
ajasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista
sekä opintojen seurannasta ja keskeytymi-
sestä.

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelu-
keskus voi:

1) antaa 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tar-
koitetun työvoimapoliittisen lausunnon 2 lu-
vun 1 ja 3 §:ssä säädetyistä etuuden saamisen
yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä;

2) muuttaa työ- ja elinkeinotoimiston an-
taman työvoimapoliittisen lausunnon, joka
koskee oikeutta työmarkkinatukeen, koske-
maan oikeutta työttömyyspäivärahaan;

3) siirtää työ- ja elinkeinotoimiston anta-
man työvoimapoliittisen lausunnon toiselle
työttömyysetuutta maksavalle laitokselle;

4) korjata työ- ja elinkeinotoimiston anta-
massa työvoimapoliittisessa lausunnossa ole-
van ilmeisen kirjoitus- tai laskuvirheen taikka
muun niihin verrattavan selvän virheen.

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan
pyynnöstä. Lausuntoa on Kansaneläkelaitok-
sen ja työttömyyskassan pyynnöstä täyden-
nettävä viipymättä. Jos työnhakija on ilmoit-
tanut työvoimaviranomaiselle hakevansa työ-
markkinatukea tai työttömyyspäivärahaa,

8 1001/2012



työvoimapoliittinen lausunto voidaan antaa ja
sitä voidaan täydentää ilman erillistä pyyn-
töä.

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

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

14 luku

Erinäisiä säännöksiä

2 a §

Apurahakauden laskeminen

Jos apurahapäätöksestä tai muutoin ei käy
ilmi 5 luvun 3 §:n 2 momentissa, 7 §:n 2 mo-
mentissa ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu
apurahakausi, apurahakauden kesto lasketaan
jakamalla työskentelyyn myönnetty apuraha
myöntövuoden verottoman apurahan kuukau-
simäärällä.

1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

2. Työnhakijan opintoihin, jotka ovat alka-

neet ennen tämän lain voimaantuloa, sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
ollutta 2 luvun 6 §:ää.

3. Työnhakijan oikeuteen saada työttö-
myysetuutta yliopisto-opintojen keskeyttämi-
sen perusteella sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita 2 luvun 7 §:n
3 momenttia ja 8 luvun 3 §:n 4 momenttia,
jos yhdenjaksoinen keskeytys on alkanut en-
nen tämän lain voimaantuloa.

4. Koulutusta vailla olevan nuoren työvoi-
mapoliittisesti moitittavaan menettelyyn, joka
on tapahtunut ennen tämän lain voimaantu-
loa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

5. Jos kuntouttava työtoiminta on alkanut
ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
10 luvun 2 §:n 3 ja 4 momenttia.

6. Jos työnhakija on tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleessa 11 luvun 4 §:n
4 momentissa tarkoitettu ryhmälomautettu ja
lomautus tai muu tilanne, johon sovelletaan
ryhmälomautusmenettelyä, alkaa viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2013, sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä lomautuksen tai muun edellä tar-
koitetun tilanteen päättymiseen asti.

7. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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