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Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 3 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohta ja 10
luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohta laissa
1354/2007 ja 10 luvun 1 §:n 2 momentti laeissa 1188/2009 ja 1388/2010,

muutetaan 1 luvun 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentin 10, 11 ja 14 kohta, 2 a luvun 5
§:n 2 momentin 3 kohta, 12 §:n 1—5 momentti, 13 §:n 1 momentin johdantokappale
sekä 2 ja 3 momentti ja 14 §:n 2 momentti, 3 luvun 2 § ja 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohta,
5 luvun 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 4 momentti, 7 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 momentti ja 11
§, 6 luvun 3 b §:n 1 momentti, 3 c §:n 1 ja 2 momentti sekä 8 §:n 3 momentti, 7 luvun 1
§:n 2 momentti, 3 §:n 2 ja 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2
momentin 1 kohta, 10 luvun 2 §:n 2 ja 6 momentti sekä 3 ja 6 §, 11 luvun 2 §:n 4
momentin 11 ja 18 kohta, 13 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 9 § sekä 14
luvun 3 a §:n 2 momentti ja 3 d §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentin 10 kohta, 5
luvun 10 §:n 2 momentti sekä 11 luvun 2 §:n 4 momentin 11 ja 18 kohta laissa 313/2010,
1 luvun 5 §:n 1 momentin 11 kohta ja 3 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohta laissa
1354/2007, 1 luvun 5 §:n 1 momentin 14 kohta laissa 344/2009, 2 a luvun 5 §:n 2
momentin 3 kohta, 12 §:n 1—5 momentti, 13 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja
3 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 5 luvun 11 § sekä 13 luvun 3 §:n 1 momentti laissa
288/2012, 5 luvun 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 7 §:n 3 momentti, 6 luvun 3 b
§:n 1 momentti, 3 c §:n 1 ja 2 momentti ja 8 §:n 3 momentti, 7 luvun 1 §:n 2 momentti, 3
§:n 2 ja 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentin 1 kohta, 10
luvun 2 §:n 2 ja 6 momentti sekä 6 § sekä 14 luvun 3 a §:n 2 momentti ja 3 d §:n 1
momentti laissa 1188/2009, 10 luvun 3 § laissa 1388/2010, 13 luvun 1 §:n 1 momentti
laissa 1053/2008 ja 13 luvun 9 § laeissa 1053/2008 ja 288/2012, sekä

lisätään 1 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1354/2007,
344/2009, 1199/2009, 313/2010, 1388/2010, 764/2011, 1439/2011 ja 288/2012, uusi 15
kohta seuraavasti:
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1 luku
Yleiset säännökset
3 §
Etuuden saajan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Työnhakijalla on oikeus työllistymissuunnitelmaan siten kuin julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) säädetään.

5 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

10) työllistymissuunnitelmalla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
mukaista työ- ja elinkeinotoimiston yhdessä työnhakijan kanssa laatimaa suunnitelmaa;

11) korkeimmalla korotetulla palkkatuella julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain 7 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua tukea;

14) lomautukseen rinnastettavalla syyllä työnteon ja palkanmaksun keskeytymistä
kokonaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä
tarkoitetusta syystä tai työsopimuksen ehdon takia sekä työnteon ja palkanmaksun
keskeytymistä kokonaan eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1197/2003) 43 §:ssä,
kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
(304/2003) 47 §:ssä, puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 48 §:ssä, Suomen Pankin
virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 31 §:ssä, tasavallan presidentin kansliasta
annetun lain (100/2012) 42 §:ssä tai valtion virkamieslain (750/1994) 40 §:ssä
tarkoitetusta syystä; ei kuitenkaan, jos keskeytymisen syynä on virkasuhteessa olevan
kieltäytyminen hänen terveydentilaansa koskevista tarkastuksista tai tutkimuksista taikka
terveydentilaansa koskevien tietojen antamisesta;

15) työllistymistä edistävällä palvelulla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetussa laissa tarkoitettua työnhakuvalmennusta, uravalmennusta, kokeilua,
työvoimakoulutusta ja työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoista opiskelua,
kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22—24 §:ssä tarkoitettua omaehtoista opiskelua
ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua kuntouttavaa työtoimintaa.

2 a luku
Työvoimapoliittisesti moitittava menettely
5 §
Pätevä syy työstä kieltäytymiseen



Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä hänelle tarjotusta työstä, jos:

3) työssä edellytetään työtehtäviä, jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän tavan
vastaisia;

12 §
Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta palvelusta
kieltäytymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy muusta työllistymistä
edistävästä palvelusta kuin työttömyysetuudella tuetusta työnhakijan omaehtoisesta
opiskelusta tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22— 24 §:ssä tarkoitetusta
omaehtoisesta opiskelusta.

Edellytyksenä 1 momentin soveltamiselle on, että palveluun osallistumisesta on sovittu
työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa taikka henkilö on
omatoimisesti hakenut työvoimakoulutukseen.

Jos työnhakija omalla menettelyllään aiheuttaa, ettei hänelle voida järjestää 1 
momentissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, hänen katsotaan kieltäytyneen
siitä.

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä keskeyttää tai joutuu omasta syystään
keskeyttämään 1 momentissa tarkoitetun työllistymistä edistävän palvelun, ei ole
oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta keskeytymisestä lukien.

Jos henkilö on hakenut oikaisua tai valittamalla muutosta työllistymistä edistävän
palvelun keskeyttämistä koskevaan päätökseen eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta ole
pidettävä ilmeisen aiheettomana, ei ennen asiassa annettua lopullista ratkaisua voida
katsoa, että hän olisi 4 momentissa tarkoitetulla tavalla omasta syystään joutunut
keskeyttämään palvelun.

13 §
Pätevä syy työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymiseen ja palvelun keskeyttämiseen

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta työllistymistä
edistävästä palvelusta ja keskeyttää palvelu, jos:

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä työvoimakoulutuksesta ja keskeyttää koulutus myös
silloin, kun kyseisen ammattialan työ ei ole hänen terveydentilansa ja työkykynsä
huomioon ottaen hänelle sopivaa tai henkilön ja hänen huollettaviensa toimeentulo ei ole
kohtuullisesti turvattu koulutuksen aikana. Henkilön ja hänen huollettaviensa
toimeentulo on kohtuullisesti turvattu, jos työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuden



tasoisiin etuuksiin.

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta työllistymistä
edistävästä palvelusta tai keskeyttää palvelu myös muusta kuin tämän pykälän 1
momentissa tarkoitetusta syystä, jos syy on näihin rinnastettava.

14 §
Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Oikeus työttömyysetuuteen palautuu, kun henkilö on yhteensä vähintään 12
kalenteriviikkoa:

1) ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä;

2) osallistunut muuhun työllistymistä edistävään palveluun kuin työttömyysetuudella
tuettuun omaehtoiseen opiskeluun tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22—24 
§:ssä tarkoitettuun omaehtoiseen opiskeluun;

3) opiskellut omaehtoisesti 2 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja päätoimisia
opintoja; tai

4) työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä.

3 luku
Etuuden saamisen yleiset rajoitukset
2 §
Etuuspäivien määrä viikossa

Työttömyysetuuspäivien ja työ-, omavastuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin
kalenteriviikkona saa olla yhteensä enintään viisi. Etuuspäivinä pidetään myös niitä
päiviä, joilta henkilön oikeus työttömyysetuuteen on evätty työvoimapoliittisella
perusteella taikka hänelle maksetun etuuden jaksottamisen vuoksi.

4 §
Estävät sosiaalietuudet

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta työnhakijalla:

4) siltä ajalta, jolta hän saa maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994)
tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006)
mukaista luopumistukea; tai

5) joka saa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun
lain (566/2005) tai työntekijän eläkelain (395/2006) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen lakien,



eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka
ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai
sotilasvammalain (404/1948) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

5 luku
Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset
3 §
Palkansaajan työssäoloehto

Tarkastelujaksoa pidennetään myös ajalla, jota ei 4 §:n 4 momentin perusteella lueta
työssäoloehtoon tai jona henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa.

4 §
Palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ

Laskettaessa 3 §:ssä tarkoitetun työssäoloehdon täyttymistä huomioon otetaan puolet
niiden kalenteriviikkojen lukumäärästä, joina tehdyn työn palkkauskustannuksiin
työnantaja on saanut korkeinta korotettua palkkatukea. Työssäoloehtoon ei lueta työtä,
jota henkilö on tehnyt osasairauspäivärahaa saadessaan. Työssäoloehtoon ei myöskään
lueta aikaa, jolta henkilölle on maksettu työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella
alennettua sairausajan palkkaa.

7 §
Yrittäjän työssäoloehto

Jos henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai on ollut työllistymistä
edistävässä palvelussa, tarkastelujaksoa pidennetään vastaavasti.

10 §
Työssäoloehdon voimassaolo

Henkilön katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa
työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä taikka on ollut työllistymistä
edistävässä palvelussa tai on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.
Henkilöllä katsotaan olleen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle sairauden,
laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten
opintojen, apurahakauden, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun
näihin verrattavan syyn johdosta.

11 §
Työssäoloehto eräissä tilanteissa

Henkilölle, joka on saanut tämän lain mukaista työttömyyspäivärahaa sosiaaliturva-



asetuksen tai perusasetuksen mukaisesti aikana, jona hän on hakenut työtä toisesta
jäsenvaltiosta, ja joka ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän lähti maasta,
palannut työnhakijaksi Suomeen, maksetaan työttömyyspäivärahaa uudelleen vasta, kun
hän on ollut työssä tai julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvussa
tarkoitetussa työvoimakoulutuksessa neljä viikkoa taikka opiskellut vastaavan ajan
työttömyysetuudella tuettuja työnhakijan omaehtoisia opintoja mainitun lain 6 luvussa
tarkoitetulla tavalla.

6 luku
Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto
3 b §
Korotusosan ja korotetun ansio-osan maksaminen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Korotusosaa ja korotettua ansio-osaa maksetaan työllistymissuunnitelmassa tai
työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien
palvelujen ajalta. Korotusosaa ja korotettua ansio-osaa maksetaan myös
työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa
sovittujen palvelujen väliseltä ajalta, jos näiden palvelujen välinen aika on enintään
seitsemän kalenteripäivää.

3 c §
Muutosturvalisän ja muutosturvan ansio-osan maksamisen edellytykset

Muutosturvalisää ja muutosturvan ansio-osaa maksetaan työnhakijalle:

1) joka kuuluu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 10 §:n
mukaisesti muutosturvan piiriin;

2) jolla on voimassa oleva työllistymissuunnitelma tai työllistymissuunnitelmaa korvaava
suunnitelma; ja

3) jolla on oikeus työttömyyspäivärahaan täytettyään palkansaajan työssäoloehdon.

Muutosturvalisää ja muutosturvan ansio-osaa maksetaan työllistymissuunnitelmassa tai
työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien
palvelujen ajalta. Muutosturvalisää ja muutosturvan ansio-osaa maksetaan myös
työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa
sovittujen palvelujen väliseltä ajalta, jos näiden palvelujen välinen aika on enintään
seitsemän kalenteripäivää.

8 §
Päivärahakauden alkaminen alusta

Jos työnhakijan työssäoloehto on täyttynyt työssä, johon hänet on työllistetty julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisen



velvoitteen perusteella, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määrätä
uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella määrätty palkka ole aiemmin määrättyä
palkkaa suurempi.

7 luku
Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset
1 §
Oikeus työmarkkinatukeen

Tuella palkatulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ajalta, jolta työnantajalle maksetaan
korkeinta korotettua palkkatukea tai muuta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetussa laissa tarkoitettua palkkatukea, jota rahoitetaan mainitun lain 12 luvun 9 §:n 2
momentin 2 tai 3 kohdan taikka 3 momentin mukaisesti työmarkkinatukimäärärahoista.

3 §
Oikeus työmarkkinatukeen matka-avustuksena

Matka-avustusta ei myönnetä sellaisen työsuhteen perusteella, jonka
palkkauskustannuksiin työnantajalle on myönnetty julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea.

Poiketen 2 momentissa ja 1 §:n 2 momentissa säädetystä työ- ja elinkeinotoimisto voi
myöntää matka-avustuksen, jos palkkatukea rahoitetaan julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 9 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdan taikka 3
momentin mukaisesti työmarkkinatukimäärärahoista.

5 §
Oikeus työmarkkinatuen korotusosaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Korotusosaa maksetaan työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa
korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.
Korotusosaa maksetaan myös työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa
korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen väliseltä
ajalta, jos näiden palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

8 §
Työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa

Työmarkkinatuki myönnetään ilman tarveharkintaa siltä ajalta, jona henkilö osallistuu
työllistymistä edistäviin palveluihin.

9 §
Osittainen työmarkkinatuki



Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta:

1) aikana, jona työnhakija osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin; tai

10 luku
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa etuutta koskevat
säännökset
2 §
Työttömyysetuuteen oikeutettu

Työttömyysetuutta maksetaan vain siltä ajalta, jona henkilö on julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuna työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.
Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta henkilöllä, joka työllistyy kokoaikatyössä yli kahden
viikon ajan.

Työvoimakoulutukseen osallistuvan opiskelijan, jota ei voida pitää 2 luvun 1 §:n 2 
momentissa tarkoitettuna työttömänä, oikeudesta työttömyysetuuteen opiskelun ajalta
säädetään 5 §:ssä.

3 §
Poissaolo työllistymistä edistävästä palvelusta

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen työnhakuvalmennuksen,
uravalmennuksen, kokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan aikana niiltä päiviltä, joina hän
ei osallistu palveluun, ellei poissaolo johdu:

1) työkyvyttömyydestä;

2) kerrallaan enintään neljän työpäivän ajalta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta; tai

3) työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä.

6 §
Kulukorvaus

Matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaamisesta työllistymistä edistävään
palveluun osallistuvalle työnhakijalle säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetussa laissa.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työttömyysetuutta saavalle maksetaan
kulukorvausta yhdeksän euroa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 5 §:ssä
tarkoitetun aktivointisuunnitelman mukaiselta osallistumispäivältä.

11 luku
Toimeenpanoa koskevat säännökset



2 §
Velvollisuus tietojen antamiseen

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja olosuhteiden muutoksia, joita koskevat tiedot
työttömyysetuuden saajan on välittömästi ilmoitettava etuuden maksajalle, ovat:

11) työllistymistä edistävän palvelun päättyminen;

18) päivät, joina työttömyysetuuden saaja on osallistunut muuhun työllistymistä
edistävään palveluun kuin työvoimakoulutukseen, työttömyysetuudella tuettuun
työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22—
24 §:ssä tarkoitettuun omaehtoiseen opiskeluun.

13 luku
Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset
1§
Oikeus tietojen saamiseen

Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, työttömyyskassalla,
työttömyysturva-asiamiehellä sekä tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on
oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain tai
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa
kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten
välttämättömät tiedot:

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;

2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä; sekä

3) työnantajalta, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta
oppilaitokselta.

3 §
Tietojen luovuttaminen

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä
Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa
saamiaan tietoja työvoimaviranomaiselle työttömyysetuuden saamisen
työvoimapoliittisiin edellytyksiin vaikuttavista seikoista.

9 §



Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja läsnäolo-oikeus

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada maksutta työ- ja elinkeinotoimistolta ja työ-
ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukselta tiedot työvoimapoliittisista lausunnoista
siinä laajuudessa kuin asiamiehen tehtävät edellyttävät. Työttömyysturva-asiamies voi
määrätä, että Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan tai työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnan tulee antaa nimettyä henkilöä koskeva päätös tiedoksi
työttömyysturva-asiamiehelle.

14 luku
Erinäisiä säännöksiä
3 a §
Työmarkkinatuen rahoitus

Työmarkkinatuen 500 maksupäivän laskeminen alkaa uudelleen alusta sen jälkeen, kun
henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymisen
jälkeen uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen. Työllistymistä edistävien palvelujen
ajalta maksettu työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus, 7 luvun 4 §:ssä tarkoitettu
korotusosa sekä 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu matka-avustus rahoitetaan kuitenkin aina
valtion varoista, eikä niiden ajalta maksettua työmarkkinatukea lasketa mukaan
työmarkkinatuen 500 maksupäivään.

3 d §
Muita rahoitusta koskevia säännöksiä

Edellä 10 luvun 6 §:ssä ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1
§:ssä tarkoitetut kulukorvaukset rahoitetaan valtion varoista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Henkilölle maksettavaan koulutustukeen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Jos työnantajalle on maksettu tämän lain voimaan tullessa samalta ajalta
työmarkkinatukea ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua
työllistämistukea, 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettua palkansaajan työssäoloehdon täyttymistä
laskettaessa otetaan huomioon puolet kyseisten kalenteriviikkojen lukumäärästä.

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin työllistymistä edistäviin palveluihin, jotka
jatkuvat yhdenjaksoisesti tai jaksotettuina lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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