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L a k i

N:o 311

pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja
Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Pintataistelualusten alumiinirakennesuun-

nittelusta Suomen tasavallan hallituksen puo-
lesta toimivan Suomen tasavallan puolustus-
ministeriön Arlingtonissa 7 päivänä loka-
kuuta 2009, Saksan liittotasavallan puolus-
tusministeriön Koblenzissa 28 päivänä loka-
kuuta 2009 ja Amerikan yhdysvaltojen puo-
lustusministeriön Arlingtonissa 1 päivänä
lokakuuta 2009 allekirjoittaman sopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mu-

kaisesti siinä tarkoitettua kehittämistyötä var-
ten Suomen viranomaiselle annetut ja sen
laatimat asiakirjat on pidettävä salassa eikä
niitä saa luovuttaa tai käyttää muuhun kuin
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siihen tarkoitukseen, mitä varten ne on an-
nettu, ellei asiakirjan luovuttaja ole antanut
siihen suostumustaan.

Suomen viranomaisella on salassapitovel-
vollisuuden estämättä oikeus antaa sopimuk-
sessa tarkoitettua toimintaa varten sopimuk-
sen osapuolille asiakirjoja ja tietoja.

Viranomaisen oikeuteen ja elinkeinonhar-
joittajan velvollisuuteen sallia sopimuksessa

tarkoitetut vierailut sovelletaan vastaavasti,
mitä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-
teista annetun lain (588/2004) 18 §:ssä sääde-
tään vierailuista kansainvälisen tietoturvalli-
suusvelvoitteen toteuttamiseksi.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Puolustusministeri Jyri Häkämies
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L a k i

N:o 312

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

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

(1295/2002) 4 luvun 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 3 momentti ja 5 § sekä 7 luvun 2 §:n 2 momentin
5 kohta, 3 §:n 4 momentin 4 kohta ja 7 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 7 luvun 2 §:n 2 momentin 5 kohta laissa 1216/2005 ja 3 §:n
4 momentin 4 kohta laissa 547/2006,

muutetaan 1 luvun 7 §:n 1 momentin 3, 8 ja 13 kohta, 2 luvun 2 §:n 2 momentti, II osan
otsikko, 3 luvun otsikko ja 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n 1 ja 4 momentti, 4 §, 5 §:n 1 momentti
sekä 6—9 §, 4 luvun 6 §, 5 ja 5 a luku, 6 luvun 14 §:n 1 ja 3 momentti, 7 luvun 2 §:n 2
momentin 1 ja 4 kohta, 3 §:n 3 momentti ja 4 momentin 3 kohta, 9 §:n 4 momentti sekä 11 §:n
3 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 8 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 3 ja 5 §, 9 luvun
2 §:n 1 momentin 3 kohta, 4 § sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti, 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohta
sekä 13 luvun 3 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun 2 §:n 1 momentti ja 3 §:n 4 momentti sekä 7 luvun 2 §:n
2 momentin 1 ja 4 kohta, 3 §:n 3 momentti, 9 §:n 4 momentti sekä 11 §:n 3 momentin 2 kohta
ja 4 momentti mainitussa laissa 1216/2005, 3 luvun 7 § laissa 306/2004, 3 luvun 8 § ja 13
luvun 3 § osaksi laissa 458/2005, 5 ja 5 a luku niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, 7
luvun 3 §:n 4 momentin 3 kohta mainitussa laissa 547/2006, 9 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohta,
4 § sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti ja 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohta laissa 1198/2009, ja

lisätään 1 luvun 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa
1216/2005, uusi 14—16 kohta, 3 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa
1216/2005, uusi 5 momentti sekä lukuun uusi 6 a §, 7 lukuun uusi 1 a § ja luvun 3 §:n 4
momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 547/2006, väliaikaisesti uusi 2 a ja 2 b
kohta ja luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1198/2009, uusi 4 momentti, 8
luvun 2 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta ja lukuun uusi 3 a § sekä 11 lukuun uusi 7 §,
seuraavasti:

HE 274/2009
TyVM 3/2010
EV 46/2010

1207

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20090274


1 luku

Yleiset säännökset

7 §

Määritelmät

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

3) työnhakijalla työhallinnon asiakaspalve-
lun tietojärjestelmään työnhakijaksi rekiste-
röityä henkilöasiakasta, joka on pitänyt työn-
hakunsa voimassa;
— — — — — — — — — — — — —

8) työllisyysmäärärahoilla valtion talous-
arviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalan pääluokkaan osoitettuja määrärahoja,
jotka on tarkoitettu työllisyyden edistämiseen
ja työttömyyden torjuntaan;
— — — — — — — — — — — — —

13) työssäkäyntialueella työttömyysturva-
lain 1 luvun 9 §:ssä tarkoitettua aluetta;

14) työllistymissuunnitelmalla työ- ja elin-
keinotoimiston yhdessä työnhakijan kanssa
laatimaa suunnitelmaa;

15) työllistymissuunnitelmaa korvaavalla
suunnitelmalla kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa (189/2001) tarkoitettua akti-
vointisuunnitelmaa ja maahanmuuttajien ko-
touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetussa laissa tarkoitettua kotou-
tumissuunnitelmaa;

16) de minimis -tuella perustamissopimuk-
sen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämer-
kityksiseen tukeen annetussa komission ase-
tuksessa (EY) N:o 1998/2006 tarkoitettua tu-
kea.

2 luku

Julkisessa työvoimapalvelussa
noudatettavat periaatteet

2 §

Toimeenpanojärjestys ja työllisyysmäärä-
rahojen käyttö

— — — — — — — — — — — — —
Työllistymistä edistettäessä ja tuettaessa

selvitetään ensin henkilöasiakkaan mahdolli-

suudet saada työtä asiakkaan kanssa sovitulla
työnhakualueella.
— — — — — — — — — — — — —

II OSA

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON
PALVELUT JA PALVELUPROSESSI

3 luku

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelujen
perusteet

2 §

Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen
tarjoaminen

Palvelutarve arvioidaan vuorovaikutuk-
sessa asiakkaan ja työ- ja elinkeinotoimiston
kesken. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella
tarjotaan palveluja, jotka parhaiten turvaavat
osaavan työvoiman saatavuutta ja edistävät
henkilöasiakkaan sijoittumista avoimille työ-
markkinoille. Asiakkaan asiointitapa sekä yh-
teydenpito työ- ja elinkeinotoimiston ja asi-
akkaan välillä määräytyvät arvioidun palve-
lutarpeen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Asiakas voi työ- ja elinkeinotoimiston toi-
minta-alueesta riippumatta saada palveluja
siitä toimipisteestä, missä niitä on tarjolla,
jollei lailla toisin säädetä.

3 §

Palveluprosessin eteneminen

Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia
omatoimiseen palvelujen käyttöön itsepalve-
lun ja tiedottavien palvelujen avulla. Jos pal-
velujen käyttäminen tällä tavalla ei ole asiak-
kaan palvelutarpeen kannalta tarkoituksen-
mukaista taikka ei johda työhön tai koulutuk-
seen sijoittumiseen tai työpaikan täyttymi-
seen, työ- ja elinkeinotoimiston on yhdessä
asiakkaan kanssa suunniteltava ja järjestet-
tävä tehostuvia palveluja (palveluprosessi).
— — — — — — — — — — — — —

Jos työtön työnhakija on vaikeasti työllis-
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tyvä tai hänen työttömyytensä on pitkittynyt
niin, että hän uhkaa tulla vaikeasti työllisty-
väksi, työ- ja elinkeinotoimiston on tehoste-
tusti järjestettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuja palveluja sekä tarvittaessa ohjattava työ-
tön työnhakija muiden palvelujen piiriin
4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Palveluprosessista säädetään tarvittaessa
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

4 §

Muiden viranomaisten palveluihin
ohjaaminen

Jos henkilöasiakkaan tarvitsemia palveluja
ei ole mahdollista järjestää työ- ja elinkeino-
toimiston palveluina, työ- ja elinkeinotoimis-
ton tehtävänä on huolehtia siitä, että asian-
omaiselle annetaan tietoja muista kuntoutus-
mahdollisuuksista ja että hänet ohjataan tar-
peen mukaan sosiaali-, terveydenhuolto- tai
opetusviranomaisen tai Kansaneläkelaitoksen
taikka muun palvelujen järjestäjän palvelujen
piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen
kanssa.

5 §

Työnhakijaksi rekisteröityminen

Työ- ja elinkeinotoimisto rekisteröi työn-
hakijaksi työhallinnon asiakaspalvelun tieto-
järjestelmään henkilöasiakkaan, joka pyytää
sitä sähköisesti siihen tarkoitetussa verkko-
palvelussa tai henkilökohtaisesti työ- ja elin-
keinotoimistossa. Työ- ja elinkeinotoimisto
voi hyväksyä muullakin tavoin esitetyn pyyn-
nön. Henkilöasiakkaan tulee antaa julkisen
työvoimapalvelun tarjoamiseksi tarpeelliset
tiedot ja selvitykset ammatillisesta osaami-
sestaan, työhistoriastaan, koulutuksestaan ja
työkyvystään. Henkilön katsotaan rekisteröi-
tyneen työnhakijaksi myös, jos työnantaja on
tehnyt hänestä työ- ja elinkeinotoimistolle
työsopimuslain 5 luvun 4 §:n 3 momentin
mukaisen ryhmälomautusilmoituksen. Rekis-
teröitymiseen liittyvistä menettelytavoista
säädetään tarvittaessa valtioneuvoston ase-
tuksella.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Työnhaun voimassaolo

Työnhaun voimassaolon katsotaan alka-
neen sinä päivänä, jolloin työnhakijaksi re-
kisteröintiä on 5 §:ssä säädetyllä tavalla työ-
ja elinkeinotoimistolta pyydetty.

Työnhakijan on pidettävä työnhaku voi-
massa työ- ja elinkeinotoimiston edellyttä-
mällä tavalla.

6 a §

Työnhaun voimassaolon lakkaaminen

Työnhaun voimassaolo lakkaa, jos työnha-
kija:

1) ilmoittaa, ettei hän enää halua pitää
työnhakuaan voimassa;

2) ei uusi työnhakuaan työ- ja elinkeinotoi-
miston antamassa määräajassa ja edellyttä-
mällä tavalla;

3) ei esitä työ- ja elinkeinotoimistolle sen
antamassa määräajassa selvityksiä työhisto-
riastaan ja muita julkisen työvoimapalvelun
tarjoamisen kannalta tarpeellisia selvityksiä
5 §:n 1 momentissa tarkoitetuista seikoista;

4) ei ilmoita työ- ja elinkeinotoimistolle
työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaa-
vassa suunnitelmassa sovitussa määräajassa
ja sovitulla tavalla, miten hän on toteuttanut
suunnitelmaa;

5) ei osallistu työkyvyn ja työkunnon sel-
vittämiseen liittyviin toimenpiteisiin, jotka
ovat välttämättömiä hänen palvelutarpeensa
selvittämiseksi; tai

6) ei enää täytä 7 §:ssä säädettyjä edelly-
tyksiä ulkomaalaisen rekisteröinnille työnha-
kijaksi.

Työnhaun voimassaolon lakattua työnhaku
tulee uudelleen voimaan siten kuin 5 §:n 1
momentissa ja 6 §:n 1 momentissa säädetään.
Jos työnhaun voimassaolo on lakannut tämän
pykälän 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
menettelyn johdosta, edellytetään lisäksi, että
henkilöasiakas pyytäessään rekisteröintiä si-
toutuu osallistumaan työkyvyn ja työkunnon
selvittämiseen liittyviin toimenpiteisiin.
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7 §

Ulkomaalaisen rekisteröinti työnhakijaksi

Niiden valtioiden kansalaiset, joilla Suo-
mea velvoittavien, työvoiman vapaata liikku-
vuutta koskevien kansainvälisten sopimusten
perusteella on oikeus saapua Suomeen hake-
maan työtä ja tehdä ansiotyötä ilman työ- ja
elinkeinotoimiston työvoimapoliittista har-
kintaa, rekisteröidään tässä laissa säädetyllä
tavalla työnhakijoiksi, jollei näistä sopimuk-
sista muuta johdu.

Jollei Suomea velvoittavista kansainväli-
sistä sopimuksista muuta johdu, muut ulko-
maan kansalaiset ja kansalaisuutta vailla ole-
vat rekisteröidään tässä laissa säädetyllä ta-
valla työnhakijoiksi, jos heillä on oikeus an-
siotyöhön myönnetyn oleskeluluvan nojalla
eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koske-
via rajoituksia.

8 §

Työnhakijan informointi

Työnhakijaa tulee informoida työnhaki-
jaksi rekisteröinnin yhteydessä tai viipymättä
sen jälkeen työnhakuun liittyvistä seikoista,
hänelle tarjolla olevista työ- ja elinkeinotoi-
miston palveluista, hänen velvollisuudestaan
pitää työnhaku voimassa sekä 5 a luvussa
tarkoitetusta muutosturvasta.

Työtöntä työnhakijaa tulee 1 momentissa
säädetyn lisäksi informoida tarvittaessa hä-
nen työllistymistään edistävistä muista palve-
luista ja toimenpiteistä, 9 §:ssä säädetyistä
työttömän työnhakijan yleisistä velvollisuuk-
sista sekä työttömyyspäivärahan tai työmark-
kinatuen saamisen keskeisistä työvoimapo-
liittisista edellytyksistä.

9 §

Työttömän työnhakijan yleiset velvollisuudet

Työttömän työnhakijan yleisenä velvolli-
suutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulu-
tusta. Työtön työnhakija on myös velvollinen
osallistumaan 5 luvussa säädettyihin työnha-

kijan haastatteluihin sekä työllistymissuunni-
telman tai sitä korvaavan suunnitelman laati-
miseen ja tarkistamiseen.

Työtön työnhakija, jonka kanssa on laa-
dittu työllistymissuunnitelma tai sitä kor-
vaava suunnitelma, on velvollinen toteutta-
maan suunnitelmaansa sekä hakeutumaan ja
osallistumaan palveluihin ja toimenpiteisiin,
jotka tukevat hänen työnhakuaan ja edistävät
hänen työmarkkinavalmiuksiaan ja työllisty-
mistään. Työtön työnhakija on lisäksi velvol-
linen suunnitelmassa sovitussa määräajassa ja
tavalla ilmoittamaan työ- ja elinkeinotoimis-
tolle, miten hän on toteuttanut suunnitelmaa.

4 luku

Työnvälityspalvelut

6 §

Työnantaja-asiakkaan maksulliset
erityispalvelut

Työ- ja elinkeinoministeriön määräämissä
työ- ja elinkeinotoimistoissa voidaan järjestää
työnvälitystä täydentäviä, työnantajan tar-
peita vastaavia henkilöstön hankintaan tai vä-
hentämiseen taikka työyhteisön kehittämi-
seen liittyviä erityispalveluja sekä työnanta-
jien tilapäistyövoiman hankkimiseksi työnvä-
litystä täydentävänä palveluna työntekijöiden
vuokrausta.

Henkilöstön hankintaan, vähentämiseen ja
työyhteisön kehittämiseen liittyviä erityispal-
veluja voidaan täydentää 3 luvun 1 §:ssä
säädetyin perustein.

Maksullisten työnantajapalvelujen on ol-
tava valtakunnallisesti kannattavia. Niitä jär-
jestettäessä on huolehdittava, ettei työvoima-
viranomaiselle muodostu kilpailunrajoituk-
sista annetun lain (480/1992) 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua määräävää markkina-ase-
maa.

Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa
sovellettavasta työehtosopimuksesta sääde-
tään työsopimuslain 2 luvun 9 §:ssä. Edellä
1 momentissa tarkoitetuista palveluista sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

1210 N:o 312



5 luku

Työnhakijan haastattelu ja työllistymis-
suunnitelma

1 §

Työnhakijan haastattelun järjestäminen

Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää työnha-
kijalle ensimmäisen haastattelun kahden vii-
kon kuluessa työnhaun alkamisesta, jollei se
työnhakijan tilanne huomioon ottaen ole il-
meisen tarpeetonta.

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee varata
työnhakijalle tilaisuus myöhempiin haastatte-
luihin määräajoin työnhakijan palvelutarpeen
mukaisesti. Työnhakijan haastattelu tulee
kuitenkin aina järjestää työttömyyden jatkut-
tua yhdenjaksoisesti kolmen ja kuuden kuu-
kauden ajan sekä kuuden kuukauden työttö-
myyden jälkeen aina kuuden kuukauden vä-
lein, jollei se työnhakijan tilanne huomioon
ottaen ole ilmeisen tarpeetonta.

2 §

Työnhakijan haastattelun sisältö

Ensimmäisessä työnhakijan haastattelussa
tarkistetaan ja täydennetään työnhakutiedot,
arvioidaan palvelutarve, laaditaan työllisty-
missuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma
sekä sovitaan asiointitavasta ja yhteydenpi-
dosta työ- ja elinkeinotoimiston ja työnhaki-
jan välillä. Osana palvelutarpeen arviointia
työ- ja elinkeinotoimisto tekee arvion työttö-
män työnhakijan valmiuksista työllistyä avoi-
mille työmarkkinoille sekä työttömyyden pit-
kittymisen todennäköisyydestä. Myöhem-
missä haastatteluissa arvioidaan lisäksi työn-
haun tuloksellisuutta ja työllistymissuunnitel-
man tai sitä korvaavan suunnitelman toteutu-
mista sekä tarkistetaan suunnitelma.

Työnhakijan haastattelun yhteydessä työ-
ja elinkeinotoimisto tarjoaa työnhakijalle so-
veltuvia työ- ja koulutustilaisuuksia sekä
muita palvelutarpeen ja työllistymissuunnitel-
man tai sitä korvaavan suunnitelman mukai-
sia palveluja.

Työnhakijan haastatteluista säädetään tar-
vittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

3 §

Työllistymissuunnitelman laatiminen ja
tarkistaminen

Työttömällä työnhakijalla ja 5 a luvussa
tarkoitetulla muutosturvan piiriin kuuluvalla
työnhakijalla on oikeus työllistymissuunnitel-
maan. Maahanmuuttajan oikeudesta ja työ- ja
elinkeinotoimiston osallistumisesta kotoutu-
missuunnitelman laatimiseen säädetään maa-
hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa.
Työttömän työnhakijan oikeudesta ja työ- ja
elinkeinotoimiston osallistumisesta aktivoin-
tisuunnitelman laatimiseen säädetään kun-
touttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Työllistymissuunnitelma on laadittava,
jollei sen laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta,
viimeistään 1 §:n 1 momentin mukaisessa
työnhakijan haastattelussa.

Työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaa-
vaa suunnitelmaa on tarkistettava työnhakijan
haastattelun yhteydessä tai työnhakijan pyyn-
nöstä, jollei tarkistaminen ole ilmeisen tar-
peetonta. Lisäksi suunnitelmaa on viivytyk-
settä tarkistettava 3 luvun 3 §:n 4 momentin
mukaisten palvelujen tarjoamiseksi, jos työn-
hakijan oikeus työttömyysaikaiseen työmark-
kinatukeen on lakkautettu työttömyysturva-
lain 8 luvun 4 a §:n nojalla.

Työnhakijan suostumuksella työnantaja
voi osallistua työllistymissuunnitelman tai
sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen tai
tarkistamiseen.

4 §

Työllistymissuunnitelman sisältö

Työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava
suunnitelma perustuu työnhakijan omiin
työtä tai koulutusta koskeviin tavoitteisiin ja
arvioituun palvelutarpeeseen.

Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen
tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työl-
listymistä edistävistä palveluista. Tarvittaessa
suunnitelmassa sovitaan osaamista, työmark-
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kinavalmiuksia ja toimintakykyä parantavista
palveluista, työkyvyn tai terveydentilan sel-
vittämiseen liittyvistä toimenpiteistä tai
muista työ- ja elinkeinotoimiston palveluista.

Työnhakija ja työ- ja elinkeinotoimisto so-
pivat työllistymissuunnitelman tai sitä kor-
vaavan suunnitelman toteutumisen seuran-
nasta ja allekirjoittavat suunnitelman. Jos
työ- ja elinkeinotoimisto edellyttää muuta
selvitystä kuin työnhakijan oman ilmoituksen
suunnitelman toteuttamisesta, tämä ehto on
kirjattava suunnitelmaan.

Työllistymissuunnitelmasta, sen allekirjoit-
tamisesta ja arkistoinnista säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuudet

Työ- ja elinkeinotoimiston on aktiivisesti
tarjottava työtä ja koulutusta sekä järjestet-
tävä työllistymissuunnitelmaan tai sitä kor-
vaavaan suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja
toimenpiteitä työ- ja elinkeinotoimiston käy-
tettäväksi osoitettujen määrärahojen rajoissa.
Työ- ja elinkeinotoimiston on myös seurat-
tava työllistymissuunnitelman tai sitä korvaa-
van suunnitelman toteutumista ja osaltaan
huolehdittava palveluprosessin etenemisestä.

5 a luku

Muutosturva

1 §

Muutosturva

Muutosturvalla tarkoitetaan tässä laissa
toimintamallia, jonka avulla irtisanottu tai
työttömyysuhan alainen työntekijä pyritään
työllistämään uudelleen mahdollisimman no-
peasti.

Muutosturva muodostuu työllistymissuun-
nitelmassa sovituista tämän lain mukaisista
palveluista ja toimenpiteistä sekä mahdolli-
sista muista ammatillisia valmiuksia kehittä-
vistä palveluista ja toimenpiteistä.

Muutosturvaan liittyvistä erityisistä etuuk-
sista säädetään 10 luvun 1 §:n 3 momentin
1 kohdassa sekä työttömyysturvalaissa.

2 §

Muutosturvan piiriin kuuluminen

Muutosturvan piiriin kuuluu työnhakija:
1) jonka työnantaja on irtisanonut työsopi-

muslain 7 luvun 3, 7 tai 8 §:ssä tarkoitetuista
taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja
jolle ennen irtisanomisajan päättymistä ker-
tyisi yhteensä vähintään kolmen vuoden mit-
tainen työhistoria saman tai eri työnantajien
työssä;

2) joka on työsuhteen päättyessä ollut mää-
räaikaisessa työsuhteessa samaan työnanta-
jaan keskeytyksittä vähintään kolme vuotta
tai määräaikaisissa työsuhteissa samaan työn-
antajaan yhteensä vähintään 36 kuukautta vii-
meksi kuluneiden 42 kuukauden aikana;

3) jonka työsuhde on päättynyt työsopi-
muksen määräaikaisuuden takia ja jolle työ-
suhteen päättyessä on kertynyt työhistoriaa
saman tai eri työnantajien työssä yhteensä
vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä
edeltäneiden seitsemän vuoden aikana;

4) joka lomautetaan vähintään 180 päi-
väksi ja jolla on lomautusilmoituksen saades-
saan 1 kohdassa tarkoitettu työhistoria;

5) joka on ollut yhdenjaksoisesti lomautet-
tuna 180 päivää ja jolla on tällöin 1 kohdassa
tarkoitettu työhistoria;

6) joka on irtisanonut työsopimuksensa
työsopimuslain 5 luvun 7 §:n mukaisesti lo-
mautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähin-
tään 200 päivää ja jolla on työsuhteen päätty-
essä tämän momentin 1 kohdassa tarkoitettu
työhistoria.

Muutosturvan piiriin kuulumisen edelly-
tyksenä on 1 momentissa säädetyn lisäksi,
että henkilön työnhaku on alkanut 30 päivän
kuluessa työsuhteen päättymisestä tai 1 mo-
mentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettujen lomau-
tuksen kestoa koskevien edellytysten täytty-
misestä, jollei työnhaun alkaminen myöhem-
min johdu työssäoloehtoon luettavassa työssä
olemisesta tai työttömyysturvalain 2 luvun 11
§:n 2 momentissa tarkoitetuista seikoista
taikka muutosturvan piiriin kuulumisen epää-
minen muutoin ole kohtuutonta.

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetut muutosturvan piiriin
kuulumisen edellytykset työllistymissuunni-
telman laatimisen tai tarkistamisen yhtey-
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dessä. Työnhakijan työssäoloaika otetaan
huomioon työnhakijan tai työnantajan esittä-
män luotettavan selvityksen mukaisena.

3 §

Maksullisten erityispalvelujen järjestäminen
muutosturvan piiriin kuuluvalle

Muutosturvan piiriin kuuluvan työnhakijan
kanssa laadittavassa työllistymissuunnitel-
massa voidaan sopia 4 luvun 6 §:ssä tarkoite-
tuista palveluista tai muista työnantajalle
maksullisista palveluista vain, jos niistä on
sovittu työnantajan kanssa.

Poiketen 1 momentista työ- ja elinkeinotoi-
misto voi päättää, että työnantaja rahoittaa
ryhmävalmennuksena toteutettavan maksulli-
sen uudelleensijoitusvalmennuksen. Työ- ja
elinkeinotoimiston on annettava asiasta kir-
jallinen päätös. Edellytyksenä työnantajan ra-
hoitusvastuulle on, että:

1) valmennus on välttämätöntä siihen osal-
listuvien työllistymiseksi;

2) valmennuksesta on sovittu kunkin sii-
hen osallistuvan työllistymissuunnitelmassa;

3) valmennus tapahtuu ennen työsuhteen
päättymistä; ja

4) rahoitusvastuuta ei työnantajan taloudel-
linen tilanne huomioon ottaen ole pidettävä
kohtuuttomana.

4 §

Muutosturvan piiriin kuulumisen
voimassaolo

Henkilö kuuluu muutosturvan piiriin sinä
aikana, kun hän on työnhakijana. Muutostur-
van piiriin kuuluminen lakkaa, kun työnhaki-
jan oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy
enimmäisajan täyttymisen vuoksi.

5 §

Työvoimaviranomaisen velvollisuudet

Muutosturvan toteuttamiseksi työ- ja elin-
keinotoimiston tehtävänä on:

1) kartoittaa irtisanomismenettelyn alettua

yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön edus-
tajien kanssa tarvittavat tämän lain mukaiset
palvelut;

2) tiedottaa tarjolla olevista palveluista,
toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa yh-
teistoiminnasta yrityksissä annetun lain
(334/2007) 49 §:n 1 ja 2 momentissa sekä
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-
minnasta kunnissa annetun lain (449/2007)
9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun toiminta-
suunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa
julkisen työvoimapalvelun osalta;

3) varata riittävät resurssit ja varautua tar-
peellisiin toimenpiteisiin saatuaan työnanta-
jalta työsopimuslain 9 luvun 3 a §:ssä tarkoi-
tetun ilmoituksen; ja

4) laatia tämän lain mukaisesti työnhaki-
jaksi rekisteröityville työllistymissuunnitelma
ja pyrkiä tarjoamaan siinä sovitut palvelut ja
toimenpiteet viivytyksettä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tehtävänä on tiedottaa ja avustaa 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaisesti.

6 luku

Ammatillisen kehittymisen palvelut

14 §

Vakuutusturva

Siltä osin kuin henkilöasiakkaalla ei ole
oikeutta vähintään samansuuruiseen korvauk-
seen muun lain nojalla suoritetaan korvaus
tapaturmasta tai ammattitaudista valtion va-
roista samojen perusteiden mukaan kuin tapa-
turmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään
työtapaturmasta, jos tapaturma on sattunut tai
ammattitauti saatu:

1) tässä luvussa tarkoitetussa työ- tai kou-
lutuskokeilussa taikka yhdistetyssä työ- ja
koulutuskokeilussa;

2) 8 luvussa tarkoitetussa työmarkkinatoi-
menpiteessä;

3) tutustumiskäynnillä oppilaitoksessa;
4) työnhakuvalmennuksessa;
5) työhönvalmennuksessa.

— — — — — — — — — — — — —
Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 1 mo-

mentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin osal-
listuville ryhmävastuuvakuutuksen.
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7 luku

Työllistymisen edistäminen työllisyys-
määrärahojen avulla

1 a §

Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoimintaa
harjoittavalle työnantajalle

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnanta-
jalle palkkatuki myönnetään tiettyjen tuki-
muotojen toteamisesta yhteismarkkinoille so-
veltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 ar-
tiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusase-
tus) annetun komission asetuksen (EY) N:o
800/2008 mukaisena tukena, kun palkkatu-
ella palkattava on:

1) vajaakuntoinen;
2) vaikeasti työllistyvä;
3) pitkäaikaistyötön;
4) ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähin-

tään kuusi kuukautta ennen palkkatuen
myöntämistä;

5) vailla ammatillista koulutusta;
6) yli 50-vuotias;
7) oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-
paikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
11 §:n nojalla.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun työt-
tömän työnhakijan palkkaamiseen palkkatuki
myönnetään de minimis -tukena.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei so-
velleta myönnettäessä palkkatukea oppisopi-
muskoulutukseen.

2 §

Työnantajaan liittyvät palkkatuen
edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Palkkatukea ei myönnetä, jos:
1) työnantaja on hakemuksen jättämistä

edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannol-
lisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai
lomauttanut työntekijöitä samoista tai saman-
laisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän
työaikaansa;
— — — — — — — — — — — — —

4) työnantaja saa tuella palkattavan henki-

lön palkkaamiseen tai työllistämisen edistä-
miseen samalta ajalta muuta valtion tukea.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Työsuhteeseen liittyvät palkkatuen
edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Työnantaja ei saa sijoittaa tuella palkattua

muun työn järjestäjän tehtäviin. Valtioneu-
voston asetuksella voidaan kuitenkin säätää
kunnan, yhdistyksen ja säätiön, yksityisen
työvoimapalvelun sekä sosiaalisista yrityk-
sistä annetussa laissa (1351/2003) tarkoitetun
sosiaalisen yrityksen oikeudesta sijoittaa tu-
ella palkattu muun työn järjestäjän tehtäviin
ja edelleen sijoituksen ehdoista.

Yritykselle palkkatukea voidaan myöntää
toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen
perusteella. Palkkatukea voidaan kuitenkin
myöntää määräaikaisen työsopimuksen pe-
rusteella yritykselle:
— — — — — — — — — — — — —

2 a) alle 25-vuotiaan työttömän työnhaki-
jan palkkaamiseen;

2 b) alle 25-vuotiaan muun kuin 1 koh-
dassa tarkoitetun työttömän työnhakijan palk-
kaamiseen, jos tämän yhdenjaksoinen työttö-
myys on kestänyt vähintään kolme kuu-
kautta;

3) oppisopimuskoulutukseen.

5 §

Työllistämistuki toimeentulon turvaamiseksi

— — — — — — — — — — — — —
Starttiraha myönnetään de minimis -tu-

kena.

9 §

Työllistämistuen määrä

— — — — — — — — — — — — —
Palkkatuki voi olla enintään tuella palka-

tusta työnantajalle aiheutuvien palkkauskus-
tannusten suuruinen. Elinkeinotoimintaa har-
joittavalle työnantajalle 1 a §:n 1 momentin
2—7 kohdassa tarkoitetun henkilön työllistä-
miseksi myönnettävä palkkatuki voi olla
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enintään 50 prosenttia palkkauskustannuk-
sista ja vajaakuntoisen työllistämiseksi enin-
tään 75 prosenttia palkkauskustannuksista.
Tukea ei makseta, jos palkkauskustannukset
kuukaudessa ovat pienemmät kuin perustuen
kuukautta kohti laskettu määrä. Korkeim-
malla korotetulla palkkatuella katettavista
palkkauskustannuksista eri työnantajatahoilla
ja palkkauskustannusten enimmäismäärän
ylittävän tuen vähentämisestä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Työllistämistuen kesto

— — — — — — — — — — — — —
Poiketen 1 ja 2 momentista sosiaalisista

yrityksistä annetussa laissa tarkoitetulle sosi-
aaliselle yritykselle myönnettävä palkkatuki
voidaan myöntää henkilöä kohden kerrallaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) 12 kuukaudeksi, jos tuella palkattava on
pitkäaikaistyötön;
— — — — — — — — — — — — —

Palkkatuki voidaan 1 momentista poiketen
myöntää enintään 24 kuukaudeksi, jos valtion
virasto tai laitos, kunta, yhdistys tai säätiö
palkkaa tuella henkilön suunnittelemaan ja
järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaik-
koja sekä muita työllistymistä edistäviä toi-
menpiteitä. Edellä mainittua ei sovelleta elin-
keinotoimintaa harjoittavaan yhdistykseen tai
säätiöön.
— — — — — — — — — — — — —

8 luku

Työmarkkinatoimenpiteet

2 §

Työmarkkinatoimenpiteiden rajoitukset

Henkilöasiakasta ei ohjata tai osoiteta työ-
markkinatoimenpiteeseen:
— — — — — — — — — — — — —

3) jos työmarkkinatoimenpiteestä aiheu-
tuisi sen järjestäjälle sellaista etua, joka vää-
ristäisi yritysten tai yksityisten elinkeinonhar-
joittajien välistä kilpailua;

4) sellaisiin tehtäviin, joiden suorittami-

seksi toimenpiteen järjestäjä edellyttää yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä annetun lain
(759/2004) 6 §:ssä tarkoitetun huumausaine-
testiä koskevan todistuksen esittämistä, jos
henkilöasiakas ei halua mainittua todistusta
esittää.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Oikeusasema sekä vastuu työturvallisuudesta
ja tietosuojasta

Työmarkkinatoimenpiteeseen osallistuva
ei ole työsuhteessa toimenpiteen järjestäjään
eikä työ- ja elinkeinotoimistoon.

Työmarkkinatoimenpiteeseen osallistuvaan
sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta annetun lain (609/1986) ja yhdenver-
taisuuslain (21/2004) säännöksiä.

Työmarkkinatoimenpiteen järjestäjä vastaa
toimenpiteeseen osallistuvan työturvallisuu-
desta niin kuin työturvallisuuslaissa
(738/2002) ja nuorista työntekijöistä anne-
tussa laissa säädetään.

Työmarkkinatoimenpiteissä sovelletaan
yksityisyyden suojasta työelämässä annettua
lakia, jollei tässä laissa tai muualla toisin
säädetä. Lakia sovellettaessa toimenpiteen
järjestäjä rinnastetaan työnantajaan ja toi-
menpiteeseen osallistuva työntekijään. Työ-
markkinatoimenpiteissä sovelletaan, mitä
mainitun lain 2 luvun 3 §:ssä, 4 §:n 1 ja
2 momentissa, 5 §:n 1, 2 ja 4 momentissa,
3 luvun 6 §:ssä, 7 §:n 1—3 momentissa, 9 ja
10 §:ssä, 4 luvun 14 ja 15 §:ssä, 5 ja 6
luvussa sekä 7 luvun 21 §:n 2 momentissa,
22 ja 24 §:ssä säädetään.

Rangaistus yksityisyyden suojasta työelä-
mässä annetun lain rikkomisesta säädetään
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun
lain 24 §:ssä.

3 a §

Viittaukset rangaistussäännöksiin

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta, tie-
tomurrosta, salakatselusta, salakuuntelusta,
viestintäsalaisuuden loukkauksesta, salassapi-
torikoksesta ja virkarikoksista säädetään ri-
koslaissa.
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5 §

Sopimuksen enimmäiskesto

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tehdä työ-
markkinatoimenpidettä koskevan sopimuksen
siksi ajaksi, jonka toimenpiteen tavoitteena
olevan työmarkkinavalmiuksien edistämisen
arvioidaan kestävän. Sopimuksen tai sopi-
musten yhteenlaskettu kesto ei kuitenkaan
saa ylittää:

1) saman järjestäjän toimenpiteessä kuutta
kuukautta;

2) työelämävalmennuksessa ja työharjoit-
telussa 12 kuukautta.

Työelämävalmennuksen enimmäiskeston
laskenta aloitetaan uudelleen alusta, kun hen-
kilö on ollut enimmäiskeston täytyttyä yh-
denjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuu-
kautta. Työharjoittelun enimmäiskeston las-
kenta aloitetaan uudelleen alusta, kun henkilö
on ollut enimmäiskeston täytyttyä yhdenjak-
soisesti työttömänä vähintään kolme kuu-
kautta.

9 luku

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan
omaehtoinen opiskelu

2 §

Yleiset edellytykset ja etuudet

Työnhakijalla, joka on täyttänyt 25 vuotta
ja joka opiskelee omaehtoisessa koulutuk-
sessa, on oikeus työttömyysetuuteen työttö-
myysturvalaissa säädetyin edellytyksin, jos:
— — — — — — — — — — — — —

3) opiskelusta on sovittu työllistymissuun-
nitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitel-
massa 4 §:ssä säädetyllä tavalla; ja
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Sopiminen opiskelusta työllistymis-
suunnitelmassa

Tuettavasta opiskelusta on sovittava työl-
listymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa
suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Tuettavasta opiskelusta voidaan sopia työl-

listymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa
suunnitelmassa opintojen alkamisen jälkeen,
jos siihen on painava syy tai jos työnhakija
on aloittanut opinnot työsuhteen aikana.

7 §

Opintojen seuranta ja keskeytyminen

Työ- ja elinkeinotoimisto seuraa työnhaki-
jan opintojen etenemistä työllistymissuunni-
telmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa
sovitulla tavalla.

Jos työnhakija ei etene opinnoissaan riittä-
västi tai laiminlyö ilmoittaa työ- ja elinkeino-
toimistolle opintojen etenemisestä työllisty-
missuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suun-
nitelmassa sovitulla tavalla, työ- ja elinkeino-
toimisto päättää, ettei työnhakijan omaeh-
toista opiskelua voida enää tukea työttömyy-
setuudella. Oikeus työttömyysetuuteen
lakkaa tällöin ajankohdasta, josta työnhakijan
opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi
tai jona työnhakijan olisi tullut ilmoittaa työ-
ja elinkeinotoimistolle opintojen etenemi-
sestä.
— — — — — — — — — — — — —

10 luku

Ylläpitokustannusten korvaaminen

1 §

Liikkuvuusavustus

— — — — — — — — — — — — —
Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää

muuttokustannusten korvaukseksi enintään
700 euroa, jos työnhakija siirtyy työhön työs-
säkäyntialueensa ulkopuolelle ja:

1) hän kuuluu 5 a luvun 2 §:n mukaisesti
muutosturvan piiriin; tai
— — — — — — — — — — — — —

11 luku

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö

7 §

Työnantajan tiedonsaantioikeus

Työnantajalla on oikeus saada salassapito-
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säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä maksutta työ- ja
elinkeinotoimistolta työsopimuslain 6 luvun
6 §:ssä säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi
tieto siitä, onko työnantajan yksilöimä hen-
kilö työnhakijana työ- ja elinkeinotoimis-
tossa.

13 luku

Muutoksenhaku

3 §

Muutoksenhaku työnantajapalvelujen
epäämistä ja työnantajan rahoitusvastuuta

koskevaan päätökseen

Työ- ja elinkeinotoimiston 4 luvun 7 §:n
3 momentissa ja 5 a luvun 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään.

Työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä
ratkaistu tai valitusviranomainen hallintolain-
käyttölain 32 §:n nojalla toisin määrää.

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Lain 7 luvun 3 §:n 4 momentin 2 a kohta
on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Sen nojalla myönnettyä palkkatukea voidaan
maksaa enintään 31 päivään joulukuuta 2011.

Lain 7 luvun 3 §:n 4 momentin 2 b kohta
tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, ja
se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.
Sen nojalla myönnettyä palkkatukea voidaan
maksaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa laadittuun
työnhakusuunnitelmaan, yksilöityyn työnha-
kusuunnitelmaan, uudistettuun yksilöityyn
työnhakusuunnitelmaan ja työllistymisohjel-
maan sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
työllistymissuunnitelmasta.

Jos 5 a luvun 2 §:n 1 momentissa säädetyt
edellytykset muutosturvan piiriin kuulumi-
selle ovat täyttyneet ennen tämän lain voi-
maantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa ollutta 5 a luvun 2 §:n
2 momenttia siltä osin kuin se koskee pyyn-
nön esittämistä.

Ennen tämän lain voimaantuloa sovittuihin
työmarkkinatoimenpiteisiin sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
palkkatukea koskeviin päätöksiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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L a k i
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työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 1 ja

5 § sekä 6 §:n 1 momentti ja 11 luvun 2 §:n 5 momentin 5 kohta, sellaisena kuin niistä on
8 luvun 1 § laissa 307/2004,

muutetaan 1 luvun 3 §, 5 §:n 1 momentin 9, 10 ja 10 a kohta sekä 9 §, 2 luvun 1 §, 11 §:n
1 momentti, 14 §, 17 §:n 1 momentti ja 18—21 §, 5 luvun 10 §:n 2 momentti, 6 luvun 11 §:n
1 momentti ja 3 momentin johdantokappale, 7 luvun 11 §, 8 luvun 2 §:n 2 momentti, 3
momentin 2 kohta ja 5 momentti, 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 4 a §:n 1 momentin 2
kohta ja 2 momentti, 6 §:n 3 momentti ja 7 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 11 luvun 2 §:n 3
momentti, 4 momentin 11, 16 ja 17 kohta sekä 5 momentin 3 kohta ja 4 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 § ja 2 luvun 18 § osaksi laissa 459/2005, 1 luvun 5 §:n
1 momentin 9 kohta ja 8 luvun 4 a §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti laissa 1217/2005,
1 luvun 5 §:n 1 momentin 10 kohta laissa 970/2003 ja 10 a kohta mainitussa laissa 459/2005
sekä 1 luvun 9 § osaksi laissa 1053/2008, 2 luvun 1 § osaksi mainitussa laissa 459/2005 ja
laissa 344/2009, 2 luvun 11 §:n 1 momentti, 8 luvun 4 §:n 2 momentti ja 11 luvun 2 §:n
3 momentti laissa 1560/2009, 2 luvun 20 § mainitussa laissa 459/2005 ja laissa 548/2006,
5 luvun 10 §:n 2 momentti ja 7 luvun 11 § laissa 1188/2009, 6 luvun 11 §:n 1 momentti ja
3 momentin johdantokappale laissa 1252/2006 ja 11 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 1199/2009,
sekä

lisätään 2 lukuun uusi 1 a ja 18 a §, 7 lukuun uusi 12 § sekä 11 luvun 2 §:n 4 momenttiin
uusi 18 kohta seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

Etuuden saajan yleiset oikeudet ja
velvollisuudet

Työnhakijalla on oikeus työllistymissuun-
nitelmaan siten kuin julkisesta työvoimapal-
velusta annetussa laissa (1295/2002) sääde-
tään.

Etuuden saajan yleisenä velvollisuutena on
hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta, antaa
työ- ja elinkeinotoimistolle ammatillista
osaamistaan, työhistoriaansa, koulutustaan ja
työkykyään koskevat tiedot ja selvitykset, to-

teuttaa yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston
kanssa laadittua työllistymissuunnitelmaa
sekä tarvittaessa hakeutua ja osallistua työl-
listymistään edistäviin palveluihin ja toimen-
piteisiin.

5 §

Määritelmät

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

9) työssäolovelvoitteella työssä- tai koulu-
tuksessaoloa, joka edellytetään ennen kuin
työttömyysetuutta voidaan maksaa toistuvan
8 kohdassa tarkoitetun työhaluttomuutta

HE 274/2009
TyVM 3/2010
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osoittavan menettelyn jälkeen, taikka työssä-
tai koulutuksessaoloa taikka osallistumista
työllistymistä edistävään palveluun, joka
edellytetään ennen kuin työmarkkinatukea
voidaan maksaa työttömyysajalta 8 luvun
2 §:n 3 momentissa, 4 a §:ssä tai 6 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun menettelyn jälkeen;

10) työllistymissuunnitelmalla julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain mukaista
työ- ja elinkeinotoimiston yhdessä työnhaki-
jan kanssa laatimaa suunnitelmaa;

10 a) työllistymissuunnitelmaa korvaavalla
suunnitelmalla kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa (189/2001) tarkoitettua akti-
vointisuunnitelmaa ja maahanmuuttajien ko-
touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetussa laissa (493/1999) tarkoi-
tettua kotoutumissuunnitelmaa;
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Työssäkäyntialue

Henkilön työssäkäyntialue ulottuu 80 kilo-
metrin etäisyydelle hänen tosiasiallisesta
asuinpaikastaan. Jos muuhun arvioon ei ole
aihetta, henkilön tosiasiallisena asuinpaik-
kana pidetään hänen työhallinnon asiakaspal-
velun tietojärjestelmään merkittyä osoitet-
taan.

2 luku

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset
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 ja 4 luvun
1 §: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 työvoimapal-
velusta annetussa laissa säädetyllä tavalla:

1) on rekisteröity työnhakijaksi työhallin-
non asiakaspalvelun tietojärjestelmään;

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

3) asioi työ- ja elinkeinotoimistossa toimis-
ton edellyttämällä tavalla.

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

1 a §

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 työmarkkinatukeen tämän lain mu-
kaisesti vain, jos hänellä on rajoittamaton
oikeus ansiotyöhön pysyvän oleskeluluvan,
pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EY-oleskeluluvan tai perhesiteen pe-
rusteella myönnetyn jatkuvan oleskeluluvan
perusteella.

Muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla
henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalainen,
on oikeus työttömyyspäivärahaan tämän lain
mukaisesti vain, jos hänellä on oikeus ansio-
työhön muun kuin tilapäisen oleskeluluvan
perusteella.

11 §

Työmarkkinoilta poissaolo

Työnhakijalla, joka on ollut työttömäksi
työnhakijaksi rekisteröitymistä välittömästi
edeltäneiden kuuden kuukauden aikana työ-
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markkinoilla vähemmän kuin kuusi viikkoa
eikä voi esittää pätevää syytä poissaololleen,
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän
ajalta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautu-
misesta lukien. Työnhakijan katsotaan olleen
työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssä-
oloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt
yritystoiminnassa tai omassa työssä taikka
ollut 10 luvun 1 §:n 2 momentin 1—5 koh-
dassa tarkoitetussa työllistymistä edistävässä
palvelussa tai ollut työttömänä työnhakijana
työ- ja elinkeinotoimistossa.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Alueellinen liikkuvuus

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä
vastaanottamasta hänen työssäkäyntialueel-
taan tarjottua työtä, jos hänen päivittäisen
työmatkansa kesto ylittäisi kokoaikatyössä
keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä
keskimäärin kaksi tuntia.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä
vastaanottamasta hänen työssäkäyntialueensa
ulkopuolelta tarjottua työtä, jos:

1) työpaikkaan olisi työ- ja elinkeinotoi-
miston arvion mukaan saatavissa sellaisia so-
pivia työntekijöitä, joiden työssäkäyntialu-
eella avoin työpaikka sijaitsee;

2) työ ei ole pysyväisluonteista toimeentu-
lon turvaavaa kokoaikatyötä;

3) uudella paikkakunnalla ei ole saatavissa
työnhakijalle ja hänen perheelleen sopivaa
asuntoa;

4) työn vastaanottamista on työnhakijan
kielitaito huomioon ottaen pidettävä kohtuut-
tomana; tai

5) työnhakijalla on painava henkilökohtai-
nen syy olla vastaanottamatta kyseistä työtä.

Työnhakijalle ja hänen perheelleen sopi-
vana pidetään asuntoa, johon muuttaminen ei
merkittävästi huononna asuinolosuhteita ja
josta aiheutuvat kustannukset eivät merkittä-
västi vähennä työnhakijan käytettävissä ole-
via tuloja. Asunnon on oltava työnhakijan ja
hänen perheensä käytettävissä viimeistään
silloin, kun työnhakija ottaa vastaan työn
työssäkäyntialueensa ulkopuolelta, tai viipy-
mättä sen jälkeen.

Painavana henkilökohtaisena syynä pide-
tään työnhakijan puolison työtä tai yrittäjätoi-
mintaa, joka on perheen toimeentulon kan-
nalta välttämätöntä, omaa, puolison tai lasten
paikkakuntaan sidottua opiskelua tai koulun-
käyntiä, lähisukulaisen tai muun läheisen
henkilön huoltamista, omaa tai lähisukulaisen
terveydentilaa tai muuta näihin rinnastettavaa
syytä, jollaisena voidaan pitää hankittua
asuntoa.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä ot-
tamasta vastaan työtä ulkomailta, ei kuiten-
kaan sellaisessa valtiossa, jossa hän hakee
työtä ja hänelle maksetaan tältä ajalta työttö-
myyspäivärahaa Suomea sitovan kansainväli-
sen säädöksen perusteella.

17 §

Pätevä syy koulutuksesta kieltäytymiseen tai
eroamiseen

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä tai
erota koulutuksesta, jos se ei ole tai kyseisen
ammattialan työ ei olisi hänen terveydenti-
lansa ja työkykynsä huomioon ottaen hänelle
sopivaa. Työnhakijalla on pätevä syy erota
koulutuksesta menettämättä oikeuttaan työt-
tömyysetuuteen, jos koulutuksen järjestäjä
olennaisesti laiminlyö vastuutaan koulutuk-
seen osallistuvan työturvallisuudesta tai kou-
lutus olennaisesti poikkeaa koulutus- tai ope-
tussuunnitelmasta.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen
saapumatta jääminen

Työnhakijalla, joka jättää saapumatta työl-
listymissuunnitelman tai sitä korvaavan suun-
nitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen,
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 15 päivän
ajalta saapumatta jäämisestä lukien. Oikeus
etuuteen palautuu kuitenkin aikaisintaan siitä
päivästä, jona työllistymissuunnitelma tai sitä
korvaava suunnitelma on laadittu tai tarkis-
tettu, jollei suunnitelman laatimisen tai tar-
kistamisen viivästyminen johdu työ- ja elin-
keinotoimiston toiminnasta.

1220 N:o 313



Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos työnhakijan saapumatta jääminen johtuu
sairaudesta, tapaturmasta tai henkilöstä itses-
tään riippumattomasta syystä taikka jos saa-
pumatta jäämiselle on muu hyväksyttävä syy.
Korvauksetonta määräaikaa ei aseteta myös-
kään silloin, kun työnhakija on etukäteen il-
moittanut työ- ja elinkeinotoimistolle ole-
vansa estynyt saapumasta työllistymissuunni-
telman tai sitä korvaavan suunnitelman laati-
mis- tai tarkistamistilaisuuteen ja työ- ja elin-
keinotoimisto hyväksyy työnhakijan esittä-
män syyn tilaisuuden järjestämiseksi
myöhemmin.

18 a §

Työllistymissuunnitelman laatimisesta
kieltäytyminen

Jos työnhakija ilman pätevää syytä kieltäy-
tyy työllistymissuunnitelman tai sitä korvaa-
van suunnitelman laatimisesta tai tarkistami-
sesta taikka muulla kuin 18 §:ssä tarkoitetulla
menettelyllään aiheuttaa, ettei suunnitelmaa
voida laatia tai tarkistaa, hänellä ei ole oi-
keutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta
kieltäytymisestä lukien.

19 §

Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäy-
tyminen ja palvelun keskeyttäminen

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta palvelusta kieltäyty-
misestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä
kieltäytyy työ- ja elinkeinotoimiston tarjo-
amasta työllistymissuunnitelmaan tai sitä
korvaavaan suunnitelmaan sisältyvästä:

1) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 8 luvussa tarkoitetusta työkokeilusta tai
työelämävalmennuksesta;

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 6 luvussa tarkoitetusta työ- ja koulutus-
kokeilusta; tai

3) maahanmuuttajan kotoutumistoimenpi-
teestä.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä
1 momentissa mainitusta työllistymistä edis-

tävästä palvelusta, jos palvelu järjestetään hä-
nen työssäkäyntialueensa ulkopuolella tai jos
hänellä on muu tähän rinnastettava syy.

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä
keskeyttää tai joutuu omasta syystään kes-
keyttämään 1 momentissa mainitun palvelun,
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän
ajalta keskeytymisestä lukien.

Työnhakijalla on pätevä syy keskeyttää
1 momentissa mainittu palvelu, jos palvelun
järjestäjä olennaisesti laiminlyö vastuutaan
palveluun osallistuvan työturvallisuudesta tai
laiminlyö noudattaa toimenpiteestä tehdyn
sopimuksen ehtoja.

20 §

Työllistymissuunnitelman toteuttaminen

Työttömällä työnhakijalla, joka ilman päte-
vää syytä omalla menettelyllään olennaisesti
laiminlyö toteuttaa työllistymissuunnitel-
maansa tai sitä korvaavaa suunnitelmaansa,
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän
ajalta. Aika lasketaan siitä päivästä, jona työ-
voimaviranomainen on todennut laiminlyön-
nin.

Työnhakijalla on pätevä syy olla toteutta-
matta työllistymissuunnitelmaansa tai sitä
korvaavaa suunnitelmaansa siltä osin kuin
hänellä olisi oikeus kieltäytyä ottamasta vas-
taan vastaavaa työvoimaviranomaisen tarjoa-
maa työtä, koulutusta tai työllistymistään
edistävää palvelua 12—19 §:n nojalla.

21 §

Toistuva kieltäytyminen

Jos työnhakija toistuvasti ilman pätevää
syytä kieltäytyy vastaanottamasta 12 §:ssä
tarkoitettua työtä tai menemästä 16 §:ssä tar-
koitettuun koulutukseen tai hänen tätä vastaa-
vasta toistuvasta menettelystään muutoin voi-
daan päätellä, ettei hän halua ottaa vastaan
työtä, osallistua koulutukseen tai työllisty-
mistään edistäviin palveluihin taikka hakeu-
tua ammatilliseen koulutukseen 8 luvun
2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, hänellä ei ole
oikeutta työttömyysetuuteen ennen kuin hän
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on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä,
työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tai
harjoittanut omaehtoisesti tämän luvun 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuja päätoimisia opin-
toja vähintään kolme kuukautta (työssäolo-
velvoite).

5 luku

Työttömyyspäivärahan saamisen
edellytykset

10 §

Työssäoloehdon voimassaolo

— — — — — — — — — — — — —
Henkilön katsotaan olleen työmarkkinoilla,

jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa
työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai
omassa työssä taikka on ollut 10 luvun 1 §:n
2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitetussa
työllistymistä edistävässä palvelussa tai on
ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkei-
notoimistossa. Henkilöllä katsotaan olleen
hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissa-
ololle sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen,
asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoi-
misten opintojen, apurahakauden, lapsen syn-
tymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai
muun näihin verrattavan syyn johdosta.
— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

11 §

Työssäoloajan laskeminen

Edellä 3 a ja 9 §:ssä tarkoitettu työssäolo-
aika lasketaan työntekijän eläkelain
(395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkela-
kien alaisten ansioiden perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 3 a §:ssä tarkoitettua työssäoloaikaa
laskettaessa työhön rinnastettavana aikana

otetaan lisäksi huomioon sellainen täysi ka-
lenterikuukausi:
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Työmarkkinatukea koskevat yleiset
säännökset

11 §

Omavastuuajan voimassaolo

Omavastuuaika on voimassa sen kalenteri-
vuoden loppuun, jona se on kokonaan han-
kittu.

Alkavan kalenterivuoden aikana uutta
omavastuuaikaa ei edellytetä:

1) niin kauan kuin henkilö yhdenjaksoi-
sesti saa työmarkkinatukea;

2) kun omavastuuaika ajoittuu kahdelle ka-
lenterivuodelle;

3) kun omavastuuaika on täyttynyt kalen-
terivuoden päättyessä ilman, että työmarkki-
natuen maksu on vielä alkanut;

4) kun oikeus työmarkkinatukeen alkaa
uudelleen 14 päivän kuluessa edellisen työ-
markkinatukioikeuden päättymisestä; tai

5) kun henkilö on saanut 3 luvun 4 §:n
5 kohdassa tarkoitettua kuntoutusetuutta tai
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa ja
palaa uudelleen työttömäksi työnhakijaksi
14 päivän kuluessa edellä tarkoitetun etuuden
päättymisen jälkeen.

12 §

Työmarkkinatuen kesto

Työmarkkinatuki on kestoltaan rajoittama-
ton.

Matka-avustus voidaan määrätä maksetta-
vaksi enintään neljän kuukauden ajan työsuh-
teen alkamisesta lukien, kuitenkin enintään
työsuhteen ajan. Matka-avustus maksetaan
viideltä päivältä viikossa sen estämättä, mitä
3 luvun 2 §:ssä säädetään etuuspäivien mää-
rästä viikossa.
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8 luku

Työmarkkinatuen erityiset työvoima-
poliittiset rajoitukset

2 §

Ammatillista koulutusta vailla oleva nuori

— — — — — — — — — — — — —
Poiketen 1 momentista oikeus työmarkki-

natukeen on 18—24-vuotiaalla ammatillista
koulutusta vailla olevalla nuorella, jolle ei
hänen aktiivisesta työnhaustaan ja koulutuk-
seen hakeutumisestaan huolimatta ole kyetty
järjestämään työtä, koulutusta tai 10 luvun
1 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettua
työllistymistä edistävää palvelua. Työmarkki-
natukioikeuden säilyttäminen edellyttää, että
hän on halukas ottamaan vastaan työtä, kou-
lutusta ja osallistumaan 10 luvun 1 §:n 2 mo-
mentin 1—5 kohdassa tarkoitettuihin työllis-
tymistä edistäviin palveluihin sekä aktiivi-
sesti ja jatkuvasti hakeutuu soveltuvaan
1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen.

Ammatillista koulutusta vailla olevalla
nuorella ei ole oikeutta saada työmarkkinatu-
kea työttömyysajalta, jos hän ilman pätevää
syytä on:
— — — — — — — — — — — — —

2) kieltäytynyt työharjoittelusta, työkokei-
lusta tai julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain 6 luvussa tarkoitetusta työ- ja koulu-
tuskokeilusta tai keskeyttänyt tällaisen palve-
lun; taikka
— — — — — — — — — — — — —

Pätevään syyhyn kieltäytyä työharjoitte-
lusta tai keskeyttää se sovelletaan, mitä 2
luvun 19 §:ssä säädetään pätevästä syystä
kieltäytyä työelämävalmennuksesta ja työko-
keilusta tai keskeyttää ne.

3 §

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos julkisesta työvoimapalvelusta annetun

lain 5 luvun mukaisessa työllistymissuunni-
telmassa tai kuntouttavasta työtoiminnasta
annetun lain 3 luvun mukaisessa aktivointi-
suunnitelmassa on sovittu 1 momenttia laa-
jemmasta koulutukseen hakeutumisesta, ak-

tiivisena ja jatkuvana koulutukseen hakeutu-
misena pidetään suunnitelman toteuttamista.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Odotusaika

— — — — — — — — — — — — —
Odotusaika täyttyy, kun työnhakija on

työttömäksi työnhakijaksi rekisteröidyttyään
ollut yhteensä viisi kuukautta työssäoloehdon
täyttävässä työssä, yrittäjänä tai työttömänä
työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa
taikka 10 luvun 1 §:n 2 momentin 1—5 koh-
dassa tarkoitetussa työllistymistä edistävässä
palvelussa.
— — — — — — — — — — — — —

4 a §

Työmarkkinatukioikeuden lakkauttaminen

Henkilön, joka on saanut työttömyytensä
perusteella työmarkkinatukea vähintään
500 päivältä tai jonka oikeus työttömyyspäi-
värahaan on päättynyt 6 luvun 7 tai 9 §:ssä
tarkoitetun enimmäisajan täyttymisen vuoksi
ja joka työttömyyspäivärahaoikeuden päätty-
misen jälkeen on saanut työmarkkinatukea
työttömyytensä perusteella vähintään
180 päivältä, oikeus saada työmarkkinatukea
työttömyysajalta lakkautetaan, jos hän:
— — — — — — — — — — — — —

2) kieltäytyy ilman pätevää syytä julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvussa
tarkoitetusta työkokeilusta, työelämävalmen-
nuksesta tai työharjoittelusta, josta on sovittu
hänen kanssaan laaditussa työllistymissuun-
nitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitel-
massa;
— — — — — — — — — — — — —

Henkilöllä, jonka oikeus työttömyysaikai-
seen työmarkkinatukeen on lakkautettu 1 mo-
mentin mukaisesti, on uudelleen oikeus saada
työmarkkinatukea työttömyysajalta sen jäl-
keen, kun hän on ollut työssäoloehdon täytty-
mistä laskettaessa huomioon otettavassa
työssä, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa
koulutuksessa tai 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetussa työllistymistä edistävässä palve-
lussa vähintään viisi kuukautta.
— — — — — — — — — — — — —
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6 §

Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä
kieltäytyminen ja keskeyttäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos henkilön toistuvasta 2 momentissa tar-

koitetusta menettelystä on pääteltävissä, ettei
hän halua osallistua kuntouttavasta työtoi-
minnasta annetussa laissa tarkoitettuihin toi-
menpiteisiin, hänellä ei ole oikeutta työmark-
kinatukeen ennen kuin hän on ollut vähintään
kolme kuukautta työssäoloehdon täyttävässä
työssä tai työvoimapoliittisessa aikuiskoulu-
tuksessa tai alle 25-vuotiaana 2 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa koulutuksessa (työssäolo-
velvoite).

7 §

Pätevä syy kuntouttavasta työtoiminnasta
kieltäytymiseen tai sen keskeyttämiseen

Pätevä syy kuntouttavasta työtoiminnasta
kieltäytymiseen tai sen keskeyttämiseen on
henkilöllä, joka:
— — — — — — — — — — — — —

4) osallistuu 10 luvun 1 §:n 2 momentin
1—5 kohdassa tarkoitettuun työllistymistä
edistävään palveluun.
— — — — — — — — — — — — —

11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

2 §

Velvollisuus tietojen antamiseen

— — — — — — — — — — — — —
Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu

sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oi-
keuteen saada etuutta tai pienentää etuuden
määrää, hänen tulee viipymättä ilmoittaa
muutoksesta työttömyysetuuden maksajalle.
Jäljempänä 4 §:ssä tarkoitettuja olosuhteita
koskevasta muutoksesta etuuden saajan tulee
viipymättä ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimis-
tolle.

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja olosuh-
teiden muutoksia, joita koskevat tiedot työt-

tömyysetuuden saajan on välittömästi ilmoi-
tettava etuuden maksajalle, ovat:
— — — — — — — — — — — — —

11) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työllisty-
mistä edistävän palvelun päättyminen;
— — — — — — — — — — — — —

16) huollettavina olevat lapset;
17) muu vastaava muutos olosuhteissa;
18) päivät, joina työttömyysetuuden saaja

on osallistunut 10 luvun 1 §:n 2 momentin
3—6 kohdassa tarkoitettuun työllistymistä
edistävään palveluun.

Työmarkkinatuen saajan on lisäksi ilmoi-
tettava työttömyysetuuden maksajalle seuraa-
vat itseään, puolisoaan ja perhettään koskevat
tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset:
— — — — — — — — — — — — —

3) vanhemman tai vanhempien 7 luvun
6 §:ssä tarkoitetut tulot, jos henkilö on 7 lu-
vun 9 §:ssä tarkoitettu henkilö;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Työvoimapoliittinen lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoima-
poliittisen lausunnon 2 luvussa, 7 luvun 2 ja
3 §:ssä ja 11 §:n 2 momentissa, 8 luvussa,
10 luvun 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa,
3 §:ssä ja 5 §:n 1 ja 3 momentissa sekä
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5
a luvun 2 §:n 1—3 momentissa säädetyistä
edellytyksistä ja 9 luvun 3 §:n 2—4 momen-
tissa tarkoitetusta todisteellisesta keskeytymi-
sestä sekä 5—7 §:ssä säädetyistä edellytyk-
sistä. Työvoimapoliittisessa lausunnossa on
todettava työllistymistä edistävän palvelun si-
sältyminen työnhakijan kanssa laadittuun
työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan
suunnitelmaan sekä muutosturvan piiriin
kuuluminen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Tässä laissa tarkoitettuun työnhakijan me-
nettelyyn, joka on tapahtunut ennen tämän
lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa kesken ole-
van työllistymistä edistävän palvelun tai
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muun palvelun ajalta maksettavaan ylläpito-
korvaukseen sovelletaan säännöksiä, jotka
olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.

Lain 6 luvun 11 §:n 1 momenttia ja 3
momentin johdantokappaletta sekä 7 luvun
11 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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L a k i

N:o 314

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain

(189/2001) 3 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale, 5 §, 8 §:n 1 momentin 3 kohta ja
3 ja 5 momentti sekä 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale laissa
1293/2002, 5 § osaksi mainitussa laissa 1293/2002 sekä 10 § osaksi mainitussa laissa
1293/2002 ja osaksi laissa 1272/2009, seuraavasti:

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan aktivointisuunnitel-
man laatimiseen ja kuntouttavan työtoimin-
nan järjestämiseen työttömälle alle 25-vuoti-
aalle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toi-
meentulotukea saavalle:

1) jolle on laadittu julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 5 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettu työllistymissuunnitelma ja joka on työt-
tömyyden perusteella saanut työmarkkinatu-
kea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 ka-
lenterikuukauden aikana;

2) jolle on laadittu julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 5 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettu työllistymissuunnitelma ja joka on saa-
nut työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n mukai-
sen työttömyyspäivärahakauden ajan työttö-
myyspäivärahaa; taikka

3) jolle on tehty julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen
toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden
aikana perustunut työttömyyden johdosta
maksettuun toimeentulotukeen.

Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointi-
suunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen työttömälle
25 vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oi-
keutetulle tai toimeentulotukea saavalle, jolle
on aiemmin laadittu julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 5 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettu työllistymissuunnitelma ja:
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Aktivointisuunnitelman laatiminen

Työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta ovat
velvolliset laatimaan aktivointisuunnitelman
yhteistyössä 3 §:ssä tarkoitetun henkilön
kanssa. Aktivointisuunnitelma on uudistet-
tava siihen saakka, kun henkilö täyttää työttö-
myysturvalain 5 luvun 3 tai 7 §:ssä tarkoite-
tun työssäoloehdon.

Työ- ja elinkeinotoimisto on velvollinen
viipymättä saatuaan asiasta tiedon Kansan-
eläkelaitokselta aloittamaan toimenpiteet ak-
tivointisuunnitelman laatimiseksi henkilölle,
joka täyttää 3 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan
tai 2 momentin 1 tai 2 kohdan edellytykset.

HE 274/2009
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Kunta on velvollinen viipymättä aloitta-
maan toimenpiteet aktivointisuunnitelman
laatimiseksi henkilölle, joka täyttää 3 §:n
1 momentin 3 kohdan tai 2 momentin 3 koh-
dan edellytykset.

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ennen toi-
menpiteiden aloittamista varmistua, että hen-
kilön kanssa on tehty julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 5 luvun 3 §:n mukainen
työllistymissuunnitelma. Kunnan tulee ennen
toimenpiteiden aloittamista varmistua, että
työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt henkilön
kanssa julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 5 luvun 3 §:n mukaisen työllistymissuun-
nitelman tai että työ- ja elinkeinotoimisto on
varannut tämän lain 3 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetulle henkilölle tilaisuuden jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitettuun työnhakijan haastat-
teluun. Jos työllistymissuunnitelmaa ei ole
voitu tehdä tai tilaisuutta työnhakijan haastat-
teluun varata sen johdosta, ettei henkilö ole
ollut rekisteröitynä työttömäksi työnhaki-
jaksi, kunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin ak-
tivointisuunnitelman laatimiseksi.

Aktivointisuunnitelman kestosta, muutta-
misesta ja keskeytyneen suunnitelman jatka-
misesta sovitaan kunnan, työ- ja elinkeinotoi-
miston ja henkilön kesken. Asiakkaalla on
mahdollisuus käyttää apunaan tukihenkilöä
aktivointisuunnitelman laadinnassa ja uudis-
tamisessa.

Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta tekee
päätöksen siitä, onko suunnitelma katsottava
keskeytyneeksi. Suunnitelma voidaan katsoa
keskeytyneeksi kuukauden kuluttua siitä, kun
henkilö on työllistynyt työhön tai yritystoi-
mintaan taikka aloittanut ammattiin tai tut-
kintoon johtavat päätoimiset opinnot. Ennen
keskeytyspäätöksen tekemistä työ- ja elinkei-
notoimiston tai kunnan on kuultava henkilöä.

8 §

Suunnitelman sisältö

Aktivointisuunnitelmaan merkitään:
— — — — — — — — — — — — —

3) arvio aikaisempien työllistymissuunni-
telmien ja kunnan tekemien henkilöä koske-
vien suunnitelmien toteutumisesta; sekä
— — — — — — — — — — — — —

Jos työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ettei
henkilölle voida viimeistään kolmen kuukau-
den kuluessa tarjota työtä tai työllistymistä
edistäviä toimenpiteitä, aktivointisuunnitel-
maan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta.
— — — — — — — — — — — — —

Aktivointisuunnitelman allekirjoittavat
työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Velvollisuus osallistua aktivointisuunni-
telman laatimiseen ja kuntouttavaan

työtoimintaan

Henkilöllä, joka täyttää 3 §:ssä säädetyt
edellytykset, on velvollisuus osallistua akti-
vointisuunnitelman laatimiseen yhdessä työ-
ja elinkeinotoimiston ja kunnan kanssa.

Aktivointisuunnitelman laatimistilaisuu-
teen saapumatta jäämiseen sekä kieltäytymi-
seen osallistumasta aktivointisuunnitelman
laatimiseen ja siihen merkittyyn kuntoutta-
vaan työtoimintaan sovelletaan, mitä työttö-
myysturvalain 2 luvun 18 ja 18 a §:ssä sekä
8 luvun 6 §:ssä ja toimeentulotuesta annetun
lain 10 §:n 1, 3 ja 4 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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L a k i

N:o 315

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päi-

vänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1215/2005, seuraavasti:

11 §

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on Suo-
messa asuvalla maahanmuuttajalla, joka on
työtön ja rekisteröity julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 3 luvun 5 §:n mukaisesti
työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestel-
mään tai joka saa toimeentulotuesta annetun

lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.
Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma
korvaa julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetun työllistymis-
suunnitelman.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Anni Sinnemäki
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 316

Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien
vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella

sijaitsevien kylien vesihuollon parantami-
seksi Ramallah’ssa 8 päivänä huhtikuuta
2010 Suomen tasavallan hallituksen ja pales-
tiinalaishallinnon välillä tehty sopimus tulee
voimaan 8 päivänä toukokuuta 2010, niin
kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopi-
muksen 30 päivänä maaliskuuta 2010.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä tou-

kokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

(Sopimus on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriössä, joka antaa siitä myös tietoja
suomeksi ja ruotsiksi)

1229

4 /51



Tasavallan presidentin asetus

N:o 317

Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Pariisissa 20 päivänä lokakuuta 2009 Suo-

men tasavallan hallituksen ja Gibraltarin hal-
lituksen välillä veroasioita koskevista tie-
doista tehty, eduskunnan 10 päivänä helmi-
kuuta 2010 hyväksymä ja tasavallan presi-
dentin 5 päivänä maaliskuuta 2010 hyväk-
symä sopimus, jonka hyväksymistä koskevat
nootit on vaihdettu 6 päivänä huhtikuuta
2010, tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta
2010 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista

tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 5 päivänä maaliskuuta 2010 annettu,
myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osal-
taan hyväksymä laki (151/2010) tulee voi-
maan 6 päivänä toukokuuta 2010.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä tou-

kokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 49/2010)
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Valtioneuvoston asetus

N:o 318

luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja
ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010 annetun valtioneuvoston

asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen
ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010 18 päivänä maaliskuuta 2010
annetun valtioneuvoston asetuksen (174/2010) 2 §:n 6 momentti seuraavasti:

2 §

Tukikelpoinen peltoala vuonna 2010

— — — — — — — — — — — — —
Luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötuki-

järjestelmään tai molempiin näistä järjestel-
mistä sitoutumaton viljelijä, joka on alle 40-
vuotiaana saanut sukupolvenvaihdoksella tai
koko tilan hallinnan siirrolla 1 päivänä tam-
mikuuta 2005 tai sen jälkeen ja viimeistään
30 päivänä huhtikuuta 2010 hallintaansa
luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijär-
jestelmään tai molempiin näistä järjestelmistä
sitoutumattoman alle 65-vuotiaan viljelijän
hallinnassa olleen tilan, voi hakea tämän tilan

peltoalaa tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnon-
haittakorvauksessa ja maatalouden ympäris-
tötuessa. Samassa yhteydessä tukikelpoisuus
voidaan myöntää myös viljelijän hallinnassa
olevalle muulle tukikelvottomalle peltoalalle
edellyttäen, että hän on ilmoittanut tämän
alan peltona vuonna 2009 vuosittaisella
pinta-alatukien hakulomakkeella.

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Juha Palonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 319

patoturvallisuudesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään 26 päivänä kesäkuuta 2009 annetun patoturvallisuuslain (494/2009) nojalla:

1 §

Pätevyysvaatimukset

Padon suunnittelijalla on oltava soveltuva
koulutus sekä riittävä asiantuntemus ja koke-
mus vastaavien rakenteiden suunnittelusta.

Padon käytöstä vastaavalla henkilökun-
nalla on oltava riittävä perehtyneisyys padon
turvallisuuteen vaikuttaviin olosuhteisiin,
käyttöön ja turvajärjestelmiin.

2 §

Vesistöpadon hydrologinen mitoitus

Vesistöpato mitoitetaan virtaamalle, joka
aiheuttaa padolla suurimman juoksutustar-
peen. Mitoitus esitetään tätä virtaamaa vas-
taavan tulvan (mitoitustulva) vuotuisena to-
dennäköisyytenä tai toistuvuutena.

Vesistöpadon mitoitustulvana käytetään
tulvaa, joka esiintyy:

1) 1-luokan padolla 0,02 – 0,01 prosentin
todennäköisyydellä eli keskimäärin kerran
5 000 – 10 000 vuodessa;

2) 2-luokan padolla 0,2 – 0,1 prosentin
todennäköisyydellä eli keskimäärin kerran
500 – 1 000 vuodessa;

3) 3-luokan padolla 1 – 0,2 prosentin to-
dennäköisyydellä eli keskimäärin kerran
100 – 500 vuodessa.

Vesistöpato mitoitetaan siten, että mitoi-
tustulvan aikana padotusaltaan vedenkorkeus

ei ylitä padon turvallista vedenkorkeutta, kun
padon juoksutuskapasiteetti ilman voimalai-
toksen koneistovirtaamia on käytössä.

3 §

Muun padon hydrologinen mitoitus

Vesistöpadon hydrologista mitoitusta käy-
tetään soveltuvin osin myös muiden patojen
hydrologiseen mitoitukseen.

Tulvapenkereen hydrologinen mitoitus
tehdään tulvasuojelun tarpeen mukaan.

4 §

Padon yleiset tekniset turvallisuus-
vaatimukset

Padon rakenteen vakavuuden sekä raken-
neosien toiminnan ja mitoituksen on oltava
riittäviä varmistamaan padon turvallisuus
kaikissa käyttötilanteissa.

Padon juoksutusluukkujen ja muiden käyt-
tölaitteiden on oltava toimintavarmoja. Padon
juoksutusluukkujen käyttämiseen on oltava
varanostojärjestelmä tai -suunnitelma.

Padolle on oltava toimivat kulkuyhteydet.
Mahdollisuus padon huoltoon on suunnitel-
tava ja tarpeen mukaan varmistettava myös
tulva- ja pato-onnettomuustilanteissa. Padolla
ei saa olla kasvillisuutta tai padon rakentee-
seen kuulumattomia aineita tai esineitä, jotka
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aiheuttavat vaaraa padon rakenteelle tai hait-
taa padon kunnossapidolle tai tarkkailulle.

Padon omistajan on toimitettava patotur-
vallisuusviranomaiselle padon suunnitelmat,
joista ilmenee, miten padon tekniset turvalli-
suusvaatimukset toteutetaan ja miten padon
käyttöönottoon liittyvä veden tai muun pado-
tun aineen nosto tapahtuu. Padon omistajan
on järjestettävä patoturvallisuusviranomai-
selle mahdollisuus todeta teknisten turvalli-
suusvaatimusten toteutuminen padon raken-
nustyön eri vaiheissa.

5 §

Erityiset tekniset turvallisuusvaatimukset
1- ja 2-luokan padoille

Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, 1- ja 2-
luokan padon korkeuden on oltava riittävä
padon turvallisuuden varmistamiseksi kai-
kissa käyttötilanteissa.

1- ja 2-luokan maapadon harjan on oltava
koko pituudeltaan liikennöintikelpoinen.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske
tulvapenkereitä.

6 §

Vahingonvaaraselvitys

Vahingonvaaraselvityksessä:
1) kuvataan veden tai muun padotun ai-

neen leviäminen padon sortuessa kohdista,
joissa sortumasta aiheutuu suurin vahingon-
vaara;

2) määritetään padon sortumisesta aiheutu-
van tulvan suurin peittävyys (patosortuman
tulvavaara);

3) selvitetään patosortuman tulvavaaran
alueella olevat vahinkokohteet;

4) arvioidaan vahinkokohteille veden tai
muun padotun aineen virtauksesta, syvyy-
destä tai aineen laadusta johtuen aiheutuva
vahinko.

Jos padon luokan selvittämiseksi tai turval-
lisuussuunnitelman ja pelastustoimen suunni-
telman laatimiseksi on tarpeen, tulva-aallon
eteneminen on selvitettävä tarvittavin laskel-
min esimerkiksi maastomallin avulla.

7 §

Padon turvallisuussuunnitelma

Padon turvallisuussuunnitelmassa esitetään
padon omistajan:

1) toimenpiteet häiriötilanteissa onnetto-
muuden ehkäisemiseksi sekä vahinkojen eh-
käisemiseksi ja rajoittamiseksi padolla;

2) toimenpiteet ihmisten, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseksi onnettomuudelta;

3) toimenpiteet onnettomuudesta ilmoitta-
miseksi.

Suunnitelmassa esitetään myös onnetto-
muuden torjuntaan varattava materiaali ja ka-
lusto sekä käytettävissä oleva henkilöstö.

Jätepadon turvallisuussuunnitelmassa esi-
tetään lisäksi padotun aineen laatu, vaaraa
aiheuttavat ominaisuudet, määrä, pitoisuudet,
kulkeutuminen ja muuttuminen sekä muut
padon erityispiirteet.

8 §

Tarkkailuohjelma

Tarkkailuohjelmassa esitetään padon tark-
kailun aikavälit, tarkkailtavat kohteet ja tark-
kailuun liittyvät toimenpiteet erikseen padon
käyttöönoton ja käytön ajalle.

Tarkkailuohjelmassa esitetään myös, miten
padon tarkkailua tehostetaan tulvien, rankka-
sateiden, kovien tuulien ja muiden vastaavien
erityisten rasitusten aikana.

9 §

Padon turvajärjestelyt

Padon käytön turvallisuus tulee varmistaa
1- ja 2- luokan padoilla:

1) järjestelyillä padon käytön varmistami-
seksi häiriötilanteessa;

2) varoitus- ja muilla järjestelyillä vesistö-
padon juoksutuksista padon ylä- ja alapuo-
lella oleskeleville aiheutuvan vaaran torjumi-
seksi;

3) tarpeen mukaan järjestelyillä vahingon-
teosta tai ilkivallasta aiheutuvan vaaran torju-
miseksi.

Padon omistajan on laadittava, pidettävä
ajan tasalla ja toimitettava patoturvallisuusvi-
ranomaiselle kuvaus turvajärjestelyistä, jos
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nämä eivät käy ilmi muista patoturvallisuus-
viranomaiselle toimitetuista asiakirjoista.

10 §

Tietojärjestelmään toimitettavat tiedot

Padon omistajan tulee toimittaa tietojärjes-
telmään:

1) patoa koskevat lupa- ja muut viran-
omaisten päätökset;

2) tiedot padon hydrologisesta mitoituk-
sesta;

3) padon suunnitteluasiakirjat, joista ilme-
nevät padon teknisten turvallisuusvaatimus-
ten toteuttaminen patoa rakennettaessa sekä
padon muutos- ja korjaustöissä;

4) padon tarkkailuohjelma;
5) vahingonvaaraselvitys, jos se on padolle

laadittava;
6) turvallisuussuunnitelma, jos se on pa-

dolle laadittava;
7) kuvaus turvajärjestelyistä, jos se on pa-

dolle laadittava;
8) määräaikaistarkastusten aineisto;
9) padolle laaditut kuntoarviot.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Leena Westerholm
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 320

poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin,
sellaisena kuin se on laissa 430/2007, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee poronhoitovuodelta
2010/2011 maksettavasta eläinkohtaisesta tu-
esta annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(108/2010) tarkoitetun tuen hakemista.

2 §

Tuen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu tukihakemus

on toimitettava sille elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle tai sen kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueel-
la hakijan paliskunta sijaitsee.

Tukea on haettava ruokakunnittain teh-
dyllä kirjallisella hakemuksella.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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Liite Saamenkielinen käännös 
 
 
 
 

Nr 320                     SDK/SÄHKÖINEN PAINOS
 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus 

boazodoallojagis 2010/2011 máksit oaivvilduvvon ealliguovdasaš doarjaga ohcamis  

Addojuvvon Helssegis cuoŋománu 29. beaivve 2010 
————— 

 
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo eana- ja šaddogárdedo-

alu riikkadási doarjagiin juovlamánu 28. beaivve 2001 addojuvvon lága (1559/2001) 25 §:a  
3 momeantta, dakkárin go dat lea lágas 430/2007, vuođul: 
 

1 § 

Heivehansuorgi 

Dát ásahus guoská boazodoallojagis 
2010/2011 máksit oaivvilduvvon ealliguov-
dasaš doarjagis addojuvvon stáhtaráđi ása-
husas (108/2010) oaivvilduvvon doarjaga 
ohcamii.  
 

2 § 

Doarjaga ohcan 

Dán ásahusas oaivvilduvvon doarjjaohca-
muš galgá doaimmahuvvot dan ealáhus-, joh-

talus- ja birasguovddážii dahje dan gieldda 
dálonguovloealáhuseiseváldái, man doaib-
maguovllus ohcci bálggus lea.  

Guhtege dállodoallu ohcá doarjaga čálalaš 
ohcamušain.  
 
 

3 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui miessemánu 5. 
beaivve 2010.  

 

 
Helssegis cuoŋománu 29. beaivve 2010 

 
Eana- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila 

 
 

Boarráset hálddahusčálli Juha Vanhatalo 
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