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julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 7 luvun 8 §:n

3 momentti ja
muutetaan 2 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta, 4 luvun 2 ja 7 § sekä 7 luvun 2 ja 4 §

seuraavasti:

2 luku

Työnhakija

1 §

Työnhaun käynnistäminen ja voimassaolo

— — — — — — — — — — — — —
Työnhaun voimassaolo lakkaa, jos työnha-

kija:
— — — — — — — — — — — — —

2) ei asioi työ- ja elinkeinoviranomaisen
kanssa viranomaisen antamassa määräajassa
ja edellyttämällä tavalla;
— — — — — — — — — — — — —

4 luku

Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-
arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus

sekä valmennus ja kokeilu

2 §

Asiantuntija-arvioinnit

Henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitai-
don, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta-
ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi työ-
ja elinkeinotoimisto ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus voivat hankkia:

1) osaamis- ja ammattitaitokartoituksia;
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2) työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja;
3) yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan

edellytysten arviointeja;
4) kotoutumisen edistämisestä annetun lain

9 §:ssä tarkoitettuja alkukartoituksia; sekä
5) muita asiantuntija-arviointeja.

7 §

Työkokeilua koskevat rajoitukset

Jos työkokeilun järjestäjä on tuotannolli-
sista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai
lomauttanut työntekijöitä taikka työkokeilun
järjestäjän palveluksessa on osa-aikaisia
työntekijöitä, työkokeilu voidaan järjestää,
jos työkokeilun järjestäjä on ennen työkokei-
lusopimuksen tekemistä työsopimuslain edel-
lyttämällä tavalla täyttänyt velvollisuutensa
tarjota työtä irtisanotuille, lomautetuille tai
osa-aikatyötä tekeville työntekijöille tai jos
työkokeilun järjestäjällä ei muusta syystä ole
velvollisuutta työn tarjoamiseen.

Henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun,
jos:

1) työkokeilu aiheuttaisi sen järjestäjän
palveluksessa olevien työntekijöiden irtisano-
misia tai lomautuksia taikka heidän työsuh-
teidensa ehtojen huonontumista;

2) työkokeilusta aiheutuisi sen järjestäjälle
sellaista etua, joka vääristäisi yritysten tai
yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kil-
pailua;

3) kysymys on sellaisista tehtävistä, joiden
suorittamiseksi työkokeilun järjestäjä edellyt-
tää yksityisyyden suojasta työelämässä anne-
tun lain (759/2004) 6 §:ssä tarkoitetun huu-
mausainetestiä koskevan todistuksen esittä-
mistä, jos henkilöasiakas ei halua esittää mai-
nittua todistusta;

4) kysymys on lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
(504/2002) mukaisista tehtävistä, jos henkilö-
asiakas ei halua ottaa vastaan tällaisia tehtä-
viä;

5) kokeilu alkaisi kahden viikon kuluessa
yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta kestäneen
työkokeilun päättymisestä, jollei henkilöasia-
kas toisin pyydä.

Työkokeilun järjestäjänä ei voi toimia
työnantaja, johon henkilöasiakas on työsuh-
teessa 9 §:ssä tarkoitettua sopimusta tehtä-
essä.

7 luku

Palkkatuki

2 §

Työnantajaan liittyvät palkkatuen
edellytykset

Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle,
kuntayhtymälle, yhteisölle ja muulle työnan-
tajalle, ei kuitenkaan valtion virastolle tai lai-
tokselle.

Jos työnantaja on tuotannollisista tai talou-
dellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut
työntekijöitä taikka työnantajan palveluk-
sessa on osa-aikaisia työntekijöitä, palkkatu-
kea voidaan myöntää, jos työnantaja on en-
nen palkkatukihakemuksen tekemistä työso-
pimuslain edellyttämällä tavalla täyttänyt vel-
vollisuutensa tarjota työtä irtisanotuille, lo-
mautetuille tai osa-aikatyötä tekeville työnte-
kijöille tai jos työnantajalla ei muusta syystä
ole velvollisuutta työn tarjoamiseen. Palkka-
tuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että
työnantaja on tarjonnut työtä sellaiselle talou-
dellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisano-
tulle työntekijälle, jonka irtisanomisaika on
päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden
12 kuukauden aikana.

Palkkatukea ei myönnetä, jos:
1) tukeen perustuva työhön ottaminen ai-

heuttaisi työnantajan palveluksessa olevien
muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lo-
mauttamisen taikka heidän työolosuhteidensa
tai etuuksiensa huonontumisen;

2) työnantaja saa tuella palkattavan henki-
lön palkkauskustannuksiin samalta ajalta
muuta valtion tukea;

3) tuki vääristäisi muiden samoja tuotteita
tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpai-
lua;

4) työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt
velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisää-
teisiä maksuja, ellei työ- ja elinkeinotoimisto
tuella palkattavaan liittyvistä erityisistä syistä
pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukai-
sena.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
poikkeuksista 3 momentin 2 kohdassa säädet-
tyihin edellytyksiin.
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4 §

Tuella palkatun siirtäminen muun työn
järjestäjän tehtäviin

Työnantaja saa tuella palkatun suostumuk-
sella siirtää tuella palkatun muun työn järjes-
täjän tehtäviin. Tuella palkatun siirtäminen
edellyttää, että palkkatuen saaja ilmoittaa
siitä ennen siirtämistä työ- ja elinkeinotoimis-

tolle. Ilmoitukseen on liitettävä muun työn
järjestäjän selvitys 2 §:n 2 momentissa ja
3 momentin 1 kohdassa säädettyjen edelly-
tysten täyttymisestä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tuella palkatun siirtä-
misen edellytyksistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2014.
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