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työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 8 §:n 6 ja 7 momentti sekä 2 luvun 2 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 8 §:n 6 momentti laissa 361/2010 ja 7 momentti laissa
636/2004 sekä 2 luvun 2 § laissa 1001/2012, ja

lisätään 1 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 636/2004, 1330/2004 ja 361/2010,
uusi 8 momentti ja 1 lukuun uusi 8 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

8 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on

Suomessa asuvalla työttömällä työnhakijalla.
Suomessa asuminen ratkaistaan asumiseen
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamisesta annetun lain (1573/1993) 3, 3 a, 4
ja 10 §:n mukaan. Jos kysymys on oikeudesta
työttömyyskassan maksamaan etuuteen, työt-

tömyyskassan on tarvittaessa ennen päivära-
haa koskevan päätöksen antamista pyydet-
tävä Kansaneläkelaitoksen päätös siitä,
asuuko henkilö Suomessa.

Jos työttömään työnhakijaan sovelletaan
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte-
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston
asetusta (ETY) N:o 1408/71, jäljempänä sosi-
aaliturva-asetus, tai sosiaaliturvajärjestel-
mien yhteensovittamisesta annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
883/2004, jäljempänä perusasetus, taikka
pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta (SopS
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136/2004), määräytyy oikeus työttömyyspäi-
värahaan sosiaaliturva-asetuksen, perusase-
tuksen tai pohjoismaisen sosiaaliturvasopi-
muksen perusteella.

Työttömällä työnhakijalla, joka ei ole Suo-
men kansalainen eikä asu Suomessa, on oi-
keus työttömyyspäivärahaan, jos;

1) häneen ei sovelleta sosiaaliturva-ase-
tusta, perusasetusta tai pohjoismaista sosiaali-
turvasopimusta;

2) hän on ollut Suomessa yhdenjaksoisen
oleskelunsa aikana työssä vähintään kuusi
kuukautta; ja

3) hän edelleen jatkaa oleskeluaan Suo-
messa.

8 a §

Työttömyyspäivärahan maksaminen
haettaessa työtä toisesta valtiosta

Työtön työnhakija, joka on perusasetuksen
64 artiklassa tarkoitetulla tavalla mennyt toi-

seen valtioon hakeakseen sieltä työtä, on oi-
keutettu saamaan toisessa valtiossa tapahtu-
van työnhaun ajalta työttömyyspäivärahaa
enintään kolmen kuukauden ajan.

2 luku

Etuuden saamisen yleiset työvoima-
poliittiset edellytykset

2 §

Ulkomaalaista koskeva rajoitus

Henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalai-
nen, ei ole oikeutta työmarkkinatukeen, jos
hänellä on oikeus ansiotyöhön tilapäisen
oleskeluluvan perusteella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Tätä lakia sovelletaan 30 päivänä joulu-
kuuta 2013 ja sen jälkeen tehtävään työhön.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013
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