
Valtioneuvoston asetus
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012
—————

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain (xx/2012) nojalla:

1 luku

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen 
hankkiminen

1 §

Julkisia työvoima- ja yrityspalveluja hankki-
va viranomainen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
vastaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen 
hankinnasta. Työ- ja elinkeinotoimisto voi 
hankkia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
määräämissä rajoissa. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset sekä työ- ja elinkeino-
toimistot voivat myös yhdessä suorittaa han-
kintoja.

2 §

Työvoimakoulutusta koskevan tarjouspyyn-
nön sisältö

Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista an-
netussa laissa (348/2007) ja valtioneuvoston 
asetuksessa (614/2007) säädetään tarjous-
pyynnön sisällöstä, työvoimakoulutusta kos-
kevaan tarjouspyyntöön tulee sisältyä koulu-
tuksen hinnan ja laadun välisen suhteen arvi-
oimiseksi tarvittava erittelypyyntö sekä il-
moitus siitä, että:

1) hankintaan sovelletaan työ- ja elinkei-
noministeriön vahvistamia yleisiä hankinta-
ehtoja koulutushankinnoista;

2) tarjouksesta tulee käydä ilmi opiskelijan 
oikeusaseman perusteet;

3) hankintahintaan sisällytetään koulutus-
aikaisten oppimateriaalien ja opetusvälinei-
den hinta.

Hankintahintaan ei sisällytetä asiakirjojen 
saamiseen tai lunastamiseen välittömästi liit-
tyviä kustannuksia tai asiakirjoista viran-
omaisille suoritettavia maksuja, jos kyseessä 
on lupa, lisenssi tai muu vastaava asiakirja, 
jota koulutuksen tavoitteena olevassa amma-
tissa toimiminen edellyttää.

Jos tarkoituksena on hankkia työvoimakou-
lutusta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelus-
ta annetun lain (xxx/2012) 5 luvun 7 §:ssä 
tarkoitettuna koulutuksen yhteishankintana, 
tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi työnanta-
jan, yrittäjäksi aikovan henkilön toimeksian-
tajan tai yrittäjyysoikeudet luovuttavan yri-
tyksen osallistuminen koulutushankintaan.

3 §

Koulutuksen yhteishankinnasta päättäminen 
ja hankintasopimus

Jos työvoimakoulutusta hankitaan koulu-
tuksen yhteishankintana, työnantaja, yrittä-
jäksi aikovan henkilön toimeksiantaja tai 
yrittäjyysoikeudet luovuttava yritys saa osal-
listua tarjousten vertailuun ja arviointiin. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai 
työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen tar-
jouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Koulutuksen hankintasopimus voidaan tar-
vittaessa tehdä useammassa vaiheessa.
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2 luku

Työllistymissuunnitelma ja sitä korvaava 
suunnitelma

4 §

Työllistymissuunnitelman ja sitä korvaavan 
suunnitelman rakenne

Työllistymissuunnitelma ja sitä korvaava 
suunnitelma muodostuvat kartoituksesta ja 
toimintasuunnitelmasta. Kartoitus sisältää 
työnhakijan arvioidun palvelutarpeen ja yh-
teenvedon työnhakijan tilanteesta. Toiminta-
suunnitelmaan merkitään yhteenveto työnha-
kijan tavoitteista sekä yksilöidyt sovitut toi-
met ja palvelut tavoitteen saavuttamiseksi, 
toimien ja palveluiden aikataulu sekä seuran-
tatapa.

5 §

Työllistymissuunnitelman ja sitä korvaavan 
suunnitelman hyväksyminen ja arkistointi

Suunnitelman osapuolet hyväksyvät työl-
listymissuunnitelman tai sitä korvaavan 
suunnitelman toimintasuunnitelmaosion. 
Työnhakija hyväksyy suunnitelman sähköi-
sesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa tai 
allekirjoittamalla suunnitelman. Jos suunni-
telma hyväksytään allekirjoittamalla, allekir-
joitettu suunnitelma annetaan työnhakijalle. 
Työ- ja elinkeinotoimiston kappale hyväksy-
tään ja arkistoidaan sähköisesti työ- ja elin-
keinotoimiston asiakastietojärjestelmään. Jos 
kunnan edustaja on osallistunut suunnitelman 
laatimiseen, kunnalla on pyynnöstä oikeus 
saada kopio suunnitelmasta.

3 luku

Työnvälitys Suomesta ulkomaille ja ulko-
mailta Suomeen

6 §

Kansainvälinen työnvälitys sopimusvaltiosta 
Suomeen tai Suomesta sopimusvaltioon

Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 
3 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
työnvälityspalveluja työnhakijalle, joka ha-
keutuu työhön Suomeen valtiosta, jonka kan-
salaisilla on Suomea velvoittavien työvoiman 
vapaata liikkuvuutta koskevien kansainvälis-
ten sopimusten perusteella oikeus saapua 
Suomeen hakemaan työtä ja ottaa sitä vas-
taan ilman työ- ja elinkeinotoimiston työ-
voimapoliittista harkintaa (sopimusvaltio), tai 
joka hakeutuu Suomesta työhön sopimusval-
tioon.

Työ- ja elinkeinoviranomainen tarjoaa jul-
kisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun 
lain 3 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 
työnvälityspalveluja työnantajalle, joka etsii 
työntekijää 1 momentissa tarkoitetusta sopi-
musvaltiosta työhön Suomeen tai Suomesta 
työhön sopimusvaltioon.

7 §

Kansainvälinen työnvälitys muusta kuin so-
pimusvaltiosta Suomeen tai Suomesta muu-

hun kuin sopimusvaltioon

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tarjota työn-
välityspalveluja työnantajalle, joka etsii työn-
tekijää muusta kuin 6 §:ssä tarkoitetusta so-
pimusvaltiosta työhön Suomeen, jos palvelu-
jen tarjoaminen on tarkoituksenmukaista 
työvoiman saatavuuden kannalta.

Jos työnantaja etsii työntekijää Suomesta 
työhön muuhun kuin 6 §:ssä tarkoitettuun 
sopimusvaltioon, työ- ja elinkeinoviranomai-
nen voi erityisestä syystä julkaista ja välittää 
tietoja avoimeksi ilmoitetusta työpaikasta.
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4 luku

Valmennuksen ja kokeilun enimmäiskesto

8 § 

Valmennuksen ja koulutuskokeilun enim-
mäiskesto

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain 4 luvun 4 §:ssä tarkoitetun val-
mennuksen kesto on 12 kuukauden aikana 
enintään:

1) 20 päivää, kun kyse on työnhakuval-
mennuksesta;

2) 40 päivää, kun kyse on uravalmennuk-
sesta;

3) 50 tuntia, kun kyse on työhönvalmen-
nuksesta.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun koulu-
tuskokeilun kesto on kerrallaan enintään 
10 päivää.

5 luku

Työvoimakoulutuksen opiskelijavalinta

9 §

Työvoimakoulutukseen hakeminen

Työvoimakoulutukseen haetaan sähköisesti 
siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Työ-
voimakoulutukseen voi hakea myös työ- ja 
elinkeinoministeriön lomakkeella, joka jäte-
tään allekirjoitettuna työ- ja elinkeinotoimis-
toon.

Jos koulutus toteutetaan koulutuksen yh-
teishankintana ja koulutus järjestetään pää-
asiassa tietyn yrityksen palveluksessa oleville 
työntekijöille tai vuokratyöntekijöille, työ-
voimakoulutukseen haetaan käyttämällä työ-
ja elinkeinoministeriön vahvistamaa ryhmä-
hakemuslomaketta, vastaavat tiedot sisältä-
vää muuta lomaketta taikka sähköistä menet-
telyä.

Työvoimakoulutukseen hakevan on pyyn-
nöstä toimitettava hakemuksensa liitteeksi 
opiskelijavalinnan ja koulutuksen suorittami-
sen kannalta tarpeelliset lisäselvitykset ja to-
distukset.

10 §

Opiskelijoiden valinta työvoimakoulutukseen

Opiskelijavalinnasta vastaavan työ- ja elin-
keinotoimiston tulee varmistaa, että hakija 
täyttää koulutuksen yleiset ja kullekin koulu-
tukselle erikseen asetetut muut pääsyvaati-
mukset.

Opiskelijavalinnassa voidaan käyttää työ-
ja elinkeinohallinnon ulkopuolisia asiantunti-
joita, haastatteluja sekä soveltuvia testimene-
telmiä.

Jos koulutus toteutetaan koulutuksen yh-
teishankintana, koulutuksen rahoittamiseen 
osallistuva työnantaja, yrittäjäksi aikovan 
henkilön toimeksiantaja tai yrittäjyysoikeu-
det luovuttava yritys voi osallistua opiskeli-
javalintaan valintaryhmän jäsenenä.

11 §

Valintapäätös

Valintapäätöksen tekee hankintasopimuk-
sessa nimetty työ- ja elinkeinotoimisto. Va-
lintapäätöksestä tulee ilmetä:

1) koulutukseen hakeneet;
2) valinnan perusteet ja valintamenettely;
3) valituksi tulleet, varasijoille valitut ja 

valitsematta jääneet hakijat;
4) perustelut valitsematta jättämiselle.
Jos kyse on koulutuksesta, johon on haettu 

9 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ryhmäha-
kemuksella, hankintasopimuksessa nimetty 
työ- ja elinkeinotoimisto vahvistaa valinnan 
hyväksymällä hakemuksen.

12 §

Valintapäätöksestä ilmoittaminen

Valinnan tehnyt työ- ja elinkeinotoimisto 
ilmoittaa päätöksestä hakijan lisäksi hake-
muksen lähettäneelle työ- ja elinkeinotoimis-
tolle sekä tiedon koulutukseen hyväksytyistä 
ja varasijoille valituista myös koulutuspalve-
lujen tuottajalle.

Hylätylle hakijalle annettavan päätöksen 
tulee sisältää tieto hakijoiden kokonaismää-
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rästä, perustelu valitsematta jättämiselle ja li-
sätietojen antajan yhteystiedot.

Koulutuspalvelun tuottaja lähettää valituil-
le kutsun ja muun koulutuksen aloittamiseen 
liittyvän tarpeellisen aineiston, ellei hankin-
tasopimuksessa ole sovittu toisin.

6 luku

Palkkatuki 

13 §

Palkkatuen myöntämisen edellytykset eräissä 
tapauksissa

Poiketen siitä, mitä julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 2 §:n 
3 momentin 2 kohdassa säädetään, työnanta-
jalle voidaan myöntää:

1) palkkatukea, vaikka työnantaja saa oppi-
sopimuksen perusteella maksettavaa koulu-
tuskorvausta;

2) palkkatukea korkeimpana korotettuna 
palkkatukena, vaikka työnantaja saa Raha-
automaattiyhdistyksen avustusta tai veikka-
usvaroista maksettavaa avustusta tuella pal-
kattavan henkilön palkkauskustannuksiin.

Palkkatuen myöntäminen oppisopimuksen 
perusteella edellyttää, että asianomainen kou-
lutustarkastaja on antanut lausunnon koulu-
tuksen soveltuvuudesta oppisopimuskoulu-
tuksena suoritettavaksi.

14 §

Palkkatuen myöntäminen usealle työnanta-
jalle

Palkkatukea voidaan myöntää ja maksaa 
saman työntekijän palkkaamiseksi useam-
malle työnantajalle samanaikaisesti edellyt-
täen, että tuella palkattavan työaika palkan-
maksukautta vastaavana ajanjaksona on yh-
teensä vähintään 85 prosenttia alan säännölli-
sestä työajasta. Korkein korotettu palkkatuki 
voidaan kuitenkin myöntää ja maksaa, vaikka 
työaika palkanmaksukautta vastaavana ajan-
jaksona on lyhyempi kuin 85 prosenttia alan 
säännöllisestä työajasta.

15 §

Korkein korotettu palkkatuki

Rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, 
jota ei pidetä julkisesta työvoima- ja yritys-
palvelusta annetun lain 7 luvun 5 §:ssä tar-
koitettuna elinkeinotoimintaa harjoittavana 
työnantajana, voidaan maksaa korkeimpana 
korotettuna palkkatukena enintään tuella pal-
katun palkkauskustannukset. Muulle työnan-
tajalle elinkeinotoimintaa harjoittavaa työn-
antajaa lukuun ottamatta voidaan maksaa 
korkeimpana korotettuna palkkatukena enin-
tään tuella palkatulle maksettava palkka en-
nen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja 
verojen pidätystä.

Korkein korotettu palkkatuki ei yhdessä 
oppisopimuskoulutuksesta maksettavan kou-
lutuskorvauksen, Raha-
automaattiyhdistyksen avustuksen, veikkaus-
varoista maksettavan avustuksen tai muiden 
palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien 
kanssa saa ylittää 1 momentin mukaista 
enimmäismäärää.

Vähennys korkeinta korotettua palkkatukea 
maksettaessa tehdään ensisijaisesti tuen lisä-
osasta, jos myönnetty tuki ylittää 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun enimmäismäärän.

16 §

Palkkatuen hakeminen ja maksaminen

Palkkatuki maksetaan jälkikäteen työnanta-
jan valinnan mukaan kuukauden, kahden 
kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. 
Palkkatukea koskeva maksatushakemus on 
toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle kahden kuukauden kuluessa 
maksatusjakson päättymisestä.

17 §

Valtion virastolle tai laitokselle osoitetun 
määrärahan käytön seuranta

Valtion viraston ja laitoksen tulee tehdä ka-
lenterikuukausittain ilmoitus työllisyysmää-
rärahojen käytöstä niillä palkattujen henki-
löiden palkkauskustannuksiin ja muihin työn 
järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. 
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Kuukausi-ilmoitus on toimitettava työ- ja 
elinkeinotoimistolle kuukauden kuluessa sen 
jakson päättymisestä, johon käytetyt työlli-
syysmäärärahat ovat kohdistuneet.

7 luku

Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehit-
tämispalvelut 

18 §

Starttirahan hakeminen ja maksaminen

Starttirahaa maksetaan niiltä päiviltä, joina 
starttirahaa saava henkilöasiakas työskente-
lee yrityksessään.

Starttiraha maksetaan jälkikäteen kuukau-
sittain. Starttirahaa koskeva maksatushake-
mus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle kahden kuukauden ku-
luessa maksatusjakson päättymisestä. 

19 §

Valtion rahoitusosuus yritystoiminnan kehit-
tämispalvelusta

Valtion rahoitusosuus pk-yritykselle tarjot-
tavan yritystoiminnan kehittämispalvelun to-
teutuneista kustannuksista on:

1) 80 prosenttia, kun kyse on asiantuntija-
palvelusta pk-yrityksen kehittämistarpeiden 
arvioimiseksi tai kehittämissuunnitelman laa-
timiseksi;

2) 75 prosenttia, kun kyse on asiantuntija-
palvelusta pk-yritykselle laaditun kehittämis-
suunnitelman toteuttamisen tukemiseksi tai 
asiantuntijapalvelusta pk-yritysten verkostoi-
tumisen tukemiseksi;

3) 70 prosenttia, kun kyse on pk-yritykselle 
tarjottavasta koulutuspalvelusta.

20 §

Pk-yritykselle tarjottavien asiantuntijapalve-
luiden enimmäiskesto

Asiantuntijapalvelua pk-yritykselle laadi-
tun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tu-
kemiseksi tarjotaan enintään 15 päivää kol-
men vuoden aikana.

Pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi 
tarjottavan asiantuntijapalvelun enimmäis-
kesto on kunkin verkostoitumishankkeeseen 
osallistuvan pk-yrityksen osalta enintään 
15 päivää kolmen vuoden aikana.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kol-
men vuoden tarkastelujakso alkaa siitä, kun 
yritys on ensimmäisen kerran saanut asian-
tuntijapalvelua.

8 luku

Kulukorvaus 

21 §

Kulukorvauksen määrä

Jos palvelun pääasiallinen järjestämispaik-
ka sijaitsee työnhakijan työssäkäyntialueella, 
palvelu katsotaan kokonaisuudessaan järjes-
tetyksi työnhakijan työssäkäyntialueella.

Jos palvelun pääasiallinen järjestämispaik-
ka sijaitsee työnhakijan työssäkäyntialueen 
ulkopuolella, palvelu katsotaan kokonaisuu-
dessaan järjestetyksi työnhakijan työssäkäyn-
tialueen ulkopuolella.

Jos palvelulla ei ole pääasiallista järjestä-
mispaikkaa, palvelu katsotaan järjestetyksi 
työnhakijan työssäkäyntialueella tai sen ul-
kopuolella sen mukaan, missä työnhakija 
kulloinkin tosiasiallisesti osallistuu palve-
luun.

22 §

Kulukorvaus Pohjoiskalotin koulutussäätiön 
järjestämässä koulutuksessa

Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestä-
mään työvoimakoulutukseen osallistuvalle 
työnhakijalle, joka asuu koulutuksen aikana 
Suomessa, maksetaan kulukorvausta enintään 
viideltä päivältä kalenteriviikossa.

23 §

Kulukorvauksen maksamiseen liittyvät ilmoi-
tukset ja tiedot

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa 
työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitoksel-
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le julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momentissa tar-
koitetun kulukorvauksen maksamiseksi:

1) osallistuuko työnhakija palveluun työs-
säkäyntialueellaan, sen ulkopuolella vai työs-
säkäyntialueellaan, mutta kotikuntansa ulko-
puolella;

2) työvoimakoulutuksen, julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 lu-
vussa tarkoitetun työttömyysetuudella tuetun 
työnhakijan omaehtoisen opiskelun sekä ko-
toutumisen edistämisestä annetun lain 
(1386/2010) 22—24 §:ssä tarkoitetun omaeh-
toisen opiskelun aikaiset lomajaksot;

3) työnhakuvalmennuksen, uravalmennuk-
sen ja kokeilun osallistumispäivät;

4) jos työkokeiluun osallistuva alle 25-
vuotias työnhakija ei ole suorittanut ammatil-
lista koulutusta, tieto siitä.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot työttömyyskassal-
le ja Kansaneläkelaitokselle elektronisen lin-
jasiirron avulla.

24 §

Työ- ja elinkeinotoimistolta haettava kulu-
korvaus ja korvauksen maksaminen

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu kulukorvaus maksetaan jälkikäteen 
kuukausittain. Kulukorvausta on haettava 
työ- ja elinkeinotoimistolta kuukauden kulu-
essa maksatusjakson päättymisestä.

9 luku

Palveluihin ja asiantuntija-arvionteihin 
liittyvät harkinnanvaraiset taloudelliset 

etuudet

25 §

Korvattavat matkat ja muuttokustannukset

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää kor-
vausta seuraavien Suomessa tehtyjen edesta-
kaisten matkojen matka- ja yöpymiskustan-
nuksista:

1) matka työhaastatteluun tai työsopimuk-
sen tekemiseksi, jos työ kestää vähintään 
kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vä-
hintään 18 tuntia viikossa;

2) matka työvoimakoulutuksen valintatilai-
suuteen tai soveltuvuuskokeeseen;

3) matka oppilaitokseen tai olosuhteisiin 
tutustumiseksi, jos henkilöasiakkaan vamma 
tai sairaus edellyttää mahdollisuutta tutustua 
oppilaitoksen soveltuvuuteen ja esteettömyy-
teen ennen työvoimakoulutuksen aloittamis-
ta;

4) matka palvelun järjestäjän luo kokeilusta 
sopimiseksi; 

5) matka asiantuntija-arviointiin osallistu-
miseksi;

6) matka työ- ja elinkeinotoimistoon työl-
listymissuunnitelman tai sitä korvaavan 
suunnitelman laatimiseksi tai tarkistamiseksi 
taikka henkilökohtaisen ammatinvalinta- ja 
uraohjauksen saamiseksi, jos kysymyksessä 
on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 10 luvun 1 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu henkilöasiakas.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää kor-
vausta muuttokustannuksista, jotka aiheutu-
vat asuinirtaimiston muutosta Suomen alu-
eella, jos työ kestää vähintään kuusi kuukaut-
ta ja työaika on keskimäärin vähintään 
18 tuntia viikossa. Muuttokustannusten kor-
vauksen edellytyksenä on, että muutto on ta-
pahtunut kuuden kuukauden kuluessa työsuh-
teen alkamisesta.

26 §

Matka-, yöpymis- ja muuttokustannusten 
korvausperuste

Matkakustannusten korvausperuste 
25 §:ssä tarkoitetuissa matkoissa on matka 
kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla. Matka-
kustannukset korvataan kokonaan siltä osin 
kuin ne ylittävät 9 euroa.

Matkan pituutta määriteltäessä matka kat-
sotaan alkaneeksi työttömän työnhakijan to-
siasiallisesta asuinpaikasta. Jos muuhun arvi-
oon ei ole aihetta, henkilön tosiasiallisena 
asuinpaikkana pidetään hänen työ- ja elin-
keinotoimiston asiakastietojärjestelmään 
merkittyä osoitettaan.



7

Yöpymiskustannukset korvataan aiheutu-
neiden kustannusten perusteella, kuitenkin 
enintään 80 euroa vuorokaudessa.

Muuttokustannukset korvataan aiheutunei-
den kustannusten perusteella, kuitenkin enin-
tään 700 euroa.

27 §

Matka-, yöpymis- ja muuttokustannusten 
korvauksen hakeminen ja maksaminen

Matka- ja yöpymiskustannusten korvausta 
on haettava työ- ja elinkeinotoimistolta kuu-
kauden kuluessa matkan päättymisestä ja 
muuttokustannusten korvausta kuukauden 
kuluessa muutosta. Työ- ja elinkeinotoimisto 
voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi ko-
konaan tai osittain ennakkona.

28 §

Työolosuhteiden järjestelytuella korvattavat 
kustannukset

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työ-
olosuhteiden järjestelytukea enintään 4000 
euroa henkilöä kohden seuraaviin kustannuk-
siin:

1) työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan 
olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin, jotka ovat 
välttämättömiä vammasta tai sairaudesta ai-
heutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämi-
seksi;

2) uuden työvälineen tai kalusteen hankin-
takustannuksiin, jos hankintakustannukset 
ovat 1 kohdassa tarkoitettuja muutoskustan-
nuksia pienemmät.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työ-
olosuhteiden järjestelytukea korvaamaan toi-
sen työntekijän antamaa apua enintään 
20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukau-
den ajan. Työolosuhteiden järjestelytukea 
maksetaan toteutuneiden tuntien perusteella 
20 euroa tunnilta.

Jos työnantaja on hakenut työolosuhteiden 
järjestelytukea työssä olevan työntekijän 
vammasta tai sairaudesta aiheutuviin 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin kustannuksiin, tuen 
myöntämisen edellytyksenä on, että työnan-

taja osallistuu kustannusten rahoittamiseen 
kohtuulliseksi katsottavalla määrällä.

Työnantajan on toimitettava työ- ja elin-
keinotoimistolle tarpeelliset selvitykset työ-
olosuhteiden järjestelytuen tarpeen arvioimi-
seksi.

29 §

Työolosuhteiden järjestelytuen hakeminen ja 
maksaminen

Työolosuhteiden järjestelytukea 28 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin 
on haettava työ- ja elinkeinotoimistolta kuu-
kauden kuluessa muutostyön tekemisestä tai 
työvälineen taikka kalusteen hankinnasta. 
Työ- ja elinkeinotoimisto voi hyväksyä työ-
olosuhteiden järjestelytuen maksettavaksi 
kokonaan tai osittain ennakkona.

Työolosuhteiden järjestelytuki korvaamaan 
toisen työntekijän antamaa apua maksetaan 
jälkikäteen kuukausittain. Työolosuhteiden 
järjestelytukea koskeva maksatushakemus on 
toimitettava kahden kuukauden kuluessa 
maksatusjakson päättymisestä.

10 luku

Työllistämisvelvoite ja kunnalle myönnet-
tävä lisätuki 

30 §

Kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdolli-
suudesta informointi 

Työ- ja elinkeinotoimiston on kerrottava 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-
tun lain 11 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulle henkilölle, että hänellä on oikeus:

1) työllistymistä edistävään kuntoutukseen; 
2) työllistymistä edistävään työvoimakou-

lutukseen; tai
3) tarvittaessa kunnan järjestämään työnte-

komahdollisuuteen, jos hänelle soveltuvaa 
työvoimakoulutusta tai kuntoutusta ei voida 
järjestää.
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31 §

Työllistämismenettely

Työ- ja elinkeinotoimiston on ilmoitettava 
työllistämisvelvolliselle kunnalle tämän työl-
listämisvelvollisuudesta. Työllistämisilmoi-
tuksesta tulee käydä ilmi työllistämisvelvoit-
teen peruste, työllistettävän koulutus ja työ-
kokemus sekä muut työllistämisen kannalta 
tarpeelliset tiedot.

Työllistämisilmoitus on tehtävä viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen työttömyysturvalain 
(1290/2002) 6 luvun 7 §:ssä säädetyn päivä-
rahakauden enimmäisajan päättymistä.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjes-
tettävästä työstä tehdään määräaikainen työ-
sopimus, jonka työntekijä saa päättää kesken 
sopimuskauden siirtyäkseen uuteen palvelus-
suhteeseen.

32 §

Kunnalle myönnettävä lisätuki

Kunnan on toimitettava työ- ja elinkeino-
toimiston hyväksyttäväksi selvitys julkisesta 
työvoima- ja palvelusta annetun lain 11 lu-
vun 4 §:n mukaisen lisätuen maksamista var-
ten kultakin vuosineljännekseltä. 

11 luku

TY-neuvottelukunta

33 §

TY-neuvottelukunnan tehtävät ja kokoontu-
minen

TY-neuvottelukunnan tehtävänä on tukea 
alueellisesti:

1) työstä työhön –periaatteen toteutumista;
2) elinkeino- ja työelämän jatkuvaa uusiu-

tumista;
3) koko työvoimapotentiaalin saamista 

käyttöön.
Edellä 1 momentissa säädettyjen tehtävien 

täyttämiseksi neuvottelukunta:

1) sopii toimintamalleista, joiden avulla 
työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voi-
daan hallita;

2) antaa työvoiman saatavuuden turvaami-
seksi ja työllisyyden edistämiseksi tehtävä-
alaansa liittyviä lausuntoja viranomaisille ja 
muille tahoille;

3) seuraa työ- ja elinkeinotoimistolle ase-
tettujen tavoitteiden toteutumista sekä arvioi 
työ- ja elinkeinotoimiston toiminnan vaikut-
tavuutta ja laatua.

Neuvottelukunta sopii vuosittain alustavas-
ta työsuunnitelmasta. Neuvottelukunta ko-
koontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

34 §

TY-neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnan jäsenenä on työ- ja elin-
keinotoimiston johtaja. Jos työ- ja elinkeino-
toimiston yhteydessä toimii useita neuvotte-
lukuntia, jäsenenä voi olla muukin työ- ja 
elinkeinotoimiston virkamies.

Työ- ja elinkeinotoimisto nimittää neuvot-
telukuntaan enintään yhdeksän muuta jäsentä 
ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäse-
nen. Kuusi jäsentä, joista puolet edustaa 
työnantajia ja yrittäjiä ja puolet työntekijöitä, 
sekä heidän varajäsenensä nimitetään kes-
keisten työelämän järjestöjen esityksestä. 
Yksi jäsen ja hänen varajäsenensä nimitetään 
alueen kuntien esityksestä. Lisäksi työ- ja 
elinkeinotoimisto voi nimittää neuvottelu-
kuntaan enintään kaksi alueen muita keskei-
siä toimijoita edustavaa jäsentä ja heidän va-
rajäsenensä.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pu-
heenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi ei saa 
valita työ- ja elinkeinotoimiston edustajaa.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimi-
kausi on vuosi tai, jos neuvottelukunnan toi-
mikautta on jäljellä tätä vähemmän, neuvot-
telukunnan toimikauden jäljellä oleva osa.

Neuvottelukunta voi käyttää apunaan asi-
antuntijoita. Neuvottelukunnalla on työ- ja 
elinkeinotoimiston määräämä sihteeri.



9

35 §

Kokouspalkkiot ja kustannusten korvaaminen

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, vara-
puheenjohtajalle ja muille jäsenille, varajäse-
nille, asiantuntijoille ja sihteerille suoritetaan 
matkakustannusten korvausta valtion virka-
miesten matkakustannusten korvaamisesta 
tehdyn virkaehtosopimuksen mukaisesti ja 
palkkiota neuvottelukunnan työstä valtiova-
rainministeriön suosituksen mukaisesti.

12 luku

Yksityiset työvoimapalvelut

36 §

Yksityisiä työvoimapalveluja koskeva tieto-
jenantovelvollisuus

Yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan 
on pyynnöstä annettava työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle tiedot:

1) työhön välitettyjen henkilöiden määrästä 
ammattiryhmittäin;

2) vuokrattujen henkilöiden määrästä ja 
vuokratyösuhteiden keskimääräisestä kestos-
ta;

3) työnvälityspalveluja käyttäneiden ja 
työvoimaa vuokranneiden asiakkaiden mää-
rästä; 

4) muista tarjoamistaan työnhakuun liitty-
vistä palveluista.

Yksityisten työnvälityspalvelujen tarjoajia 
edustava yhteisö voi sopimuksesta toimittaa 
1 momentissa tarkoitetut tiedot yksityisten 
työvoimapalvelujen tarjoajien puolesta

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle sen 
tarkemmin määräämällä tavalla. Työ- elin-
keinoministeriö julkaisee tietoja koskevan 
yhteenvedon määräajoin.

37 §

Yhteistyö 

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee yh-
dessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työ- ja 
elinkeinoviranomaisten ja yksityisten työ-

voimapalvelujen välistä yhteistyötä ja 36 
§:ssä säädettyä tietojenantovelvollisuuden 
toimeenpanoa koskevat asiat.

13 luku

Tukien ja korvausten hakeminen, myön-
täminen ja maksaminen

38 §

Useaa vuotta koskevat päätökset 

Jos työ- ja elinkeinotoimisto tai elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus tekee julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain tai 
tämän asetuksen nojalla useaa vuotta koske-
van päätöksen tuen tai korvauksen myöntä-
misestä, palvelun hankkimisesta tai työlli-
syysmäärärahojen osoittamisesta tai myön-
tämisestä eikä valtion talousarviossa ole 
osoitettu valtuutta tai siirtomäärärahaa tällai-
sen päätöksen tekemiseksi, päätös on tehtävä 
ehdolla, että tarvittavat määrärahat ovat käy-
tettävissä.

Päätökseen ei oteta edellä 1 momentissa 
tarkoitettua ehtoa, jos kyse on julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 
11 luvussa tarkoitetusta työllistämis- tai 
aluevelvoitteesta.

14 luku

Työllisyyspoliittinen avustus 

39 §

Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus ja 
tuettava toiminta 

Työllisyyspoliittisella avustuksella järjes-
tettävällä toiminnalla parannetaan työttömien 
työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja 
edistetään heidän työllistymistään. Avustusta 
voidaan myöntää toimintaan, jossa työttömil-
le työnhakijoille järjestetään ja kehitetään 
työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä nii-
hin liittyviä palveluja ja toimintamalleja.

Avustusta voidaan lisäksi myöntää sosiaa-
lisista yrityksistä annetun lain (1351/2003) 
3 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoitukses-
sa.
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Avustuksen myöntävä viranomainen voi 
avustusta myönnettäessä asettaa avustuksen 
tarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeelli-
sia ehtoja.

40 §

Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, 
säätiölle, kunnalle ja kuntayhtymälle. Lisäksi 
avustusta voidaan myöntää yhteisölle sosiaa-
lisen yrityksen perustamiseen ja sen toimin-
nan vakiinnuttamiseen, sekä yhteisölle, jonka 
tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityk-
sen perustamismahdollisuuksia.

41 §

Avustuksen myöntäminen sosiaaliseen yritys-
toimintaan

Avustus myönnetään de minimis -tukena 
yhteisölle, jonka tarkoituksena on sosiaalisen 
yrityksen perustaminen tai vakiinnuttaminen 
taikka sosiaalisen yrityksen perustamismah-
dollisuuksien selvittäminen.

42 §

Avustuksen myöntämisen ja käytön rajoituk-
set

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyt-
tää:

1) elinkeinotoimintaan liittyviin kustan-
nuksiin;

2) julkisina työvoima- ja yrityspalveluina 
tuotettaviin palveluihin;

3) sellaisten palvelujen tuottamiseen tai 
hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä 
on lain mukaan velvollinen järjestämään;

4) investointeihin ja irtaimen käyttöomai-
suuden hankintamenoihin; 

5) vuokrakustannuksiin.

43 §

Avustuksen määrä

Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan 
myöntää enintään 100 prosenttia avustuksen 

myöntävän viranomaisen hyväksymistä ko-
konaiskustannuksista.

Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisöl-
le, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaali-
sen yrityksen perustamismahdollisuuksia, lu-
kuun ottamatta kuntaa ja kuntayhtymää, 
avustusta voidaan myöntää enintään 75 pro-
senttia avustuksen myöntävän viranomaisen 
hyväksymistä kokonaiskustannuksista. 

Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voi-
daan myöntää enintään 50 prosenttia avus-
tuksen myöntävän viranomaisen hyväksy-
mistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen tukitasosta ja määrästä päätet-
täessä otetaan huomioon avustettavan toi-
minnan sisältö sekä toiminnan kohderyh-
mään kuuluvien henkilöiden määrä ja henki-
lökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve. Lisäksi 
voidaan ottaa huomioon avustettavasta toi-
minnasta saatavat tulot.

44 §

Kunnalle ja kuntayhtymälle eräissä tapauk-
sissa myönnettävän avustuksen määrä

Kunnalle tai kuntayhtymälle, joka osallis-
tuu vähintään 500 päivältä työttömyysetuutta 
työttömyyden perusteella saaneiden tai yhtä-
jaksoisesti 12 kuukautta työttöminä työnhaki-
joina olleiden palvelutarpeen arviointiin, pal-
veluprosessin suunnitteluun ja seurantaan, ja 
joka koordinoi tässä pykälässä tarkoitettujen 
työttömien työnhakijoiden palvelujen järjes-
tämistä alueellaan, avustusta voidaan myön-
tää enintään 75 prosenttia avustuksen myön-
tävän viranomaisen hyväksymistä kokonais-
kustannuksista. 

45 §

Avustuksen suhde muuhun valtionrahoituk-
seen

Avustus ei saa yhdessä samoihin kustan-
nuksiin maksetun valtion muun rahoitustuen 
kanssa ylittää avustuksen myöntävän viran-
omaisen hyväksymiä kokonaiskustannuksia. 
Valtion rahoitustueksi katsotaan avustuksen 
enimmäismäärää arvioitaessa valtion talous-
arvion määrärahasta ja talousarvion ulkopuo-
lisesta valtion hallinnoimasta rahastosta mak-
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settu valtionosuus ja -avustus, korkolain 
(633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista kor-
koa alemmalla korolla myönnettyyn lainaan 
sisältyvä korkoetu sekä muun lainan korkoon 
kohdistuva korkotuki.

46 §

Avustuksen kesto

Avustusta voidaan myöntää enintään kol-
men vuoden ajaksi kerrallaan. Sosiaaliselle 
yritykselle voidaan yritystoiminnan käynnis-
tämis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin myön-
tää avustusta vain ajaksi, jonka yritystoimin-
nan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ar-
vioidaan kestävän. 

47 §

Avustuksenhakumahdollisuudesta tiedotta-
minen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tulee tiedottaa sopivalla tavalla mahdolli-
suudesta hakea avustusta ja hakemismenette-
lystä sekä antaa tietoja avustuksen myöntä-
misen yleisistä edellytyksistä ja avustuksen 
ehdoista.

48 §

Avustuksen hakeminen 

Avustushakemuksesta tulee käydä ilmi 
toiminnan sisältö ja tavoitteet, kustannusar-
vio ja rahoitussuunnitelma. Hakemuksesta 
tulee lisäksi käydä ilmi arvio avustettavasta 
toiminnasta saatavista tuloista, rahoitussuun-
nitelman toteuttamiseen liittyvät jo tehdyt 
päätökset, selvitys samoihin kustannuksiin 
liittyvästä mahdollisesta muusta valtionrahoi-
tuksesta sekä muut avustuksen myöntämisen 
ja hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeelli-
set tiedot. 

49 §

Avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus. Avustuksen myöntämi-

sen edellytyksenä on, että se työ- ja elinkei-
notoimisto, jonka toimialueella toiminta to-
teutetaan, puoltaa avustuksen myöntämistä.

50 §

Avustuksen ennakko

Avustusta voidaan maksaa ennakkona. En-
nakko on enintään 50 prosenttia kullekin 
maksujaksolle kohdistuvasta avustuksesta.
Työttömien perustamalle rekisteröidylle yh-
distykselle voidaan maksaa kunkin avustus-
jakson koko avustus ennakkona.

51 §

Avustuksen maksaminen

Avustus tai, jos avustusta on maksettu en-
nakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan 
maksujaksoittain jälkikäteen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle toimitetun 
maksatushakemuksen perusteella. Maksatus-
hakemuksen tulee perustua toteutuneisiin 
kustannuksiin.

Maksujakso on muiden kuin työttömien pe-
rustaman rekisteröidyn yhdistyksen osalta 
kolme kalenterikuukautta, jollei avustuksen 
myöntämispäätöksessä ole muuta määrätty. 
Työttömien perustaman rekisteröidyn yhdis-
tyksen osalta maksujakso on kalenterikuu-
kausi.

Maksatushakemus on toimitettava elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kah-
den kuukauden kuluessa sen maksujakson 
päättymisestä, jota hakemus koskee. Ennak-
koa koskeva maksatushakemus on toimitet-
tava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle hyvissä ajoin ennen sen maksujak-
son alkua, johon ennakko kohdistuu. Maksa-
tushakemuksessa avustuksen saajan on selvi-
tettävä kustannukset, joiden avustuksen saaja 
arvioi erääntyvän maksettaviksi seuraavan 
maksujakson aikana.

52 §

Kirjanpito

Muu avustuksen saaja kuin sosiaalinen yri-
tys on velvollinen pitämään avustettavasta 
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toiminnasta kirjanpitolain (1336/1997) mu-
kaista, erillistä kirjanpitoa, jollei avustettavan 
toiminnan rahoituksen tilinpitoa esitetä yhtei-
sön tai säätiön kirjanpidossa omilla tileillään 
ja valvontaa ole mahdollista suorittaa ilman 
vaikeuksia.

Jos avustuksen saaja on 1 momentin mu-
kaisesti velvollinen pitämään erillistä kirjan-
pitoa, avustettavan toiminnan koko kirjanpito 
ja siihen liittyvät tositteet on säilytettävä niin, 
että ne on helppo tarkastaa. Kirjanpitoaineis-
ton säilyttämisestä säädetään kirjanpitolain 
2 luvun 10 §:ssä.

53 §

Seuranta ja valvonta

Avustuksen saajan tulee vuosittain avus-
tuksen myöntämistä koskevassa päätöksessä 

asetetussa määräajassa toimittaa selvitys 
avustetusta toiminnasta ja avustuksen käytös-
tä asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle.

54 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013. Sen 19 ja 20 § tulevat kuiten-
kin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 
2014. Asetuksen 44 § on voimassa 31 päi-
vään joulukuuta 2015.

Asetuksen 44 §:n nojalla myönnettyä työl-
lisyyspoliittista avustusta voidaan maksaa 
enintään 31 päivään maaliskuuta 2016.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Ylitarkastaja Tiina Korhonen
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