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Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 3 luvun 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se
on laissa 1354/2007,

muutetaan 3 luvun 6 §:n 4 momentti ja 7 luvun 6 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun 6 §:n 4 momentti laissa 1354/2007 ja 7 luvun 6 §:n 1
momentti laissa 1188/2009, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 1188/2009 kumotun 9 luvun tilalle väliaikaisesti uusi 9 luku
seuraavasti:

3 luku
Etuuden saamisen yleiset rajoitukset
6 §
Muut rajoitukset

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu jaksotus tehdään jakamalla taloudellinen etuus tai
rahakorvaus viimeisimmän työsuhteen päiväpalkalla. Palkka määritetään soveltuvin osin
kuten ansiopäivärahan perusteena oleva palkka, mutta tuloista ei tehdä työntekijän
eläkemaksusta ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta johtuvaa vähennystä.

7 luku
Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset
6 §
Tarveharkinnassa huomioon otettavat tulot

Työmarkkinatuen saajan tulot otetaan taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa
kokonaisuudessaan huomioon. Metsätalouden tulona otetaan huomioon varojen
arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 ja 4 momentin mukaan
vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsän pinta-alalla.
Työmarkkinatuki määrätään tuen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko
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arvioitujen tai muutoin todettavissa olevien tulojen perusteella. Valtioneuvoston
asetuksella säädetään tarkemmin tarveharkinnassa huomioon otettavista tuloista.

9 luku
Työllistymisraha
1 §
Oikeus työmarkkinatukeen työllistymisrahana

Työmarkkinatuki myönnetään työllistymisrahana henkilölle, joka ottaa vastaan vähintään
kolme kuukautta kestävän palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn.

Työllistymisrahan myöntäminen edellyttää, että henkilö:

1) on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä tai
hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan on päättynyt 6 luvun 7 ja 9 §:ssä tarkoitetun
enimmäisajan johdosta;

2) saa työmarkkinatukea tai hänelle ei makseta työmarkkinatukea 10 luvun 2 §:n 3 
momentissa mainitusta syystä;

3) ei ole työsuhteessa, ei työllisty yrittäjänä tai omassa työssä eikä ole päätoiminen
opiskelija; ja

4) asuu työsuhteen alkaessa jossakin 2 §:ssä mainitusta kunnasta.

Työllistymisrahana maksetaan 7 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu
työmarkkinatuki. Työmarkkinatuki maksetaan työllistymisrahana yhden kuukauden
ajalta työsuhteen alkamisesta lukien. Työllistymisrahan saaneella henkilöllä ei ole
oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta.

2 §
Asuinkunta

Edellä 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja kuntia ovat:

1) Espoo;

2) Hamina, Kotka;

3) Helsinki;

4) Hämeenlinna, Hattula, Janakkala;

5) Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala sekä Lappeenranta, Taipalsaari, Lemi,
Savitaipale, Luumäki;



6) Joensuu, Outokumpu;

7) Jyväskylä, Jämsä, Muurame;

8) Kajaani, Kuhmo;

9) Kemi;

10) Keuruu;

11) Kokkola;

12) Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi;

13) Lahti, Hollola, Nastola, Heinola, Hartola, Sysmä, Orimattila;

14) Lieksa;

15) Mikkeli;

16) Oulu;

17) Pori, Merikarvia, Pomarkku, Ulvila;

18) Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti;

19) Rovaniemi, Ranua;

20) Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki;

21) Seinäjoki;

22) Tampere;

23) Turku;

24) Valkeakoski, Akaa, Urjala;

25) Varkaus, Leppävirta;

26) Vantaa.

Edellä 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja kuntia ovat myös kunnat, jotka
osallistuvat 1 momentissa mainittujen kuntien koordinoimaan pitkäaikaistyöttömien
palvelujen järjestämiseen.

Henkilön asuinkuntana pidetään sitä kuntaa, jossa hänen työ- ja elinkeinotoimiston



asiakastietojärjestelmään merkitty osoitteensa sijaitsee.

3 §
Rajoitukset ja takaisinperintä

Henkilöllä ei ole oikeutta työllistymisrahaan jos:

1) hän työllistyy työhön, johon maksetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea; tai

2) hänellä on oikeus tämän lain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun matka-avustukseen.

Jos henkilö kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta eroaa siitä tai omalla
menettelyllään aiheuttaa työsuhteen päättymisen, Kansaneläkelaitos perii
työllistymisrahan kokonaisuudessaan takaisin. Työllistymisrahaa ei kuitenkaan peritä
takaisin, jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, että työsuhteen päättymiseen on ollut
hyväksyttävä syy. Osa-aikatyössä olevan oikeudesta soviteltuun työttömyysetuuteen
säädetään 4 luvussa ja takaisinperinnästä 11 luvussa.

4 §
Työllistymisrahan hakeminen ja maksaminen

Työllistymisrahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Hakemus voidaan tehdä
aikaisintaan kaksi viikkoa ennen työn alkamista.

Työsuhteen alettua työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansaneläkelaitokselle
työvoimapoliittisen lausunnon henkilön 1—3 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta
työllistymisrahaan. Kansaneläkelaitos maksaa työllistymisrahan kokonaisuudessaan
saatuaan asiaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon.

5 §
Työllistymisrahan rahoitus

Työllistymisrahaan sovelletaan, mitä 14 luvun 3 a §:n 2 momentissa säädetään matka-
avustuksesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Lain 9 luku on voimassa 31
päivään joulukuuta 2015.

Vuosilomakorvaukseen, joka maksetaan ennen tämän lain voimaantuloa päättyneen
työsuhteen perusteella, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Lain 7 luvun 6 §:n 1 momenttia sovelletaan etuuteen, jota maksetaan lain voimaantulon
jälkeiseltä ajalta.



Työmarkkinatuki voidaan maksaa 9 luvun mukaisena työllistymisrahana sellaisen
työsuhteen perusteella, joka alkaa tämän lain voimaantulon jälkeen ja viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2015.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

HE 115/2012 
StVM 24/2012 
PeVL 20/2012 
TyVL 19/2012 
EV 148/2012

  Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex › Lainsäädäntö › Säädökset alkuperäisinä › 2012 › 1005/2012
Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä
virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista
häiriöistä.

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+115/2012
http://www.finlex.fi/fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/

