
LUONNOS 9.3.2018

Lakiehdotukset

1.

Laki
julkisista rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lain (   /    ) 16
§:n 1 momentissa tarkoitetuista maakunnallisina kasvupalveluina järjestettävistä palveluista,
joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta ja
tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä (julkiset rekrytointi- ja osaamisen
kehittämispalvelut).

Mitä tässä laissa säädetään maakunnasta, sovelletaan kasvupalvelujen järjestämisestä
Uudenmaan maakunnassa annetussa laissa (    /   ) tarkoitettuun kuntayhtymään.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asiakkaalla tämän lain mukaisia palveluja hakevaa tai saavaa luonnollista henkilöä

(henkilöasiakas) ja oikeushenkilöä;
2) työnhakijalla henkilöasiakasta, jonka työnhaku on voimassa siten kuin 8 ja 9 §:ssä

säädetään;
3) työttömällä työnhakijaa, joka ei tee kokoaikaisesti työtä yhdenjaksoisesti yli kahta

viikkoa tai opiskele päätoimisesti;
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4) palveluntuottajalla yhteisöä, säätiötä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka tuottaa
tässä laissa tarkoitettua palvelua tai jonka tehtävänä on asiakkaan palveluprosessiin liittyvien
toimien hoitamisen;

5) työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla työnhakijan palvelutarpeen
edellyttämien julkisten rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalvelujen ja muiden
kasvupalvelujen sovittamista yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tai Kansaneläkelaitoksen
kuntoutuspalvelujen kanssa työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi;

6) työllistymissuunnitelmalla maakunnan tai palveluntuottajan yhdessä työnhakijan kanssa
laatimaa suunnitelmaa taikka monialaisena yhteistyönä laadittua suunnitelmaa (monialainen
työllistymissuunnitelma);

7) työllistymissuunnitelman korvaavalla suunnitelmalla kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa (189/2001) tarkoitettua aktivointisuunnitelmaa ja kotoutumisen edistämisestä
annetussa laissa (  /   ) tarkoitettua kotoutumissuunnitelmaa.

3 §

Tehtävien antaminen palveluntuottajalle

Maakunta voi antaa tämän lain 16 §:n 2 momentissa ja 17 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
palvelujen tuottamisen sekä 4 ja 10 - 13 §:ssä tarkoitetut asiakkaan palveluprosessiin liittyvät
toimet palveluntuottajan hoidettavaksi noudattaen, mitä alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista annetussa laissa säädetään palveluntuottajan valinnasta tai hyväksymisestä.
Maakunta voi antaa palveluntuottajalle oikeuden ohjata työnhakijoita 24 §:ssä tarkoitettuun
työkokeiluun ja oikeuden tehdä työkokeiluun liittyvän 27 §:ssä tarkoitetun sopimuksen.

4 §

Palvelujen tarjoaminen

Julkisia rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluja tarjotaan asiakkaiden omatoimisesti
käytettävinä palveluina ja henkilökohtaisena palveluna. Ellei tässä laissa toisin säädetä,
julkiset rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Julkisten rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalvelujen tarjoaminen perustuu maakunnan tai
palveluntuottajan yhdessä asiakkaan kanssa tekemään arvioon asiakkaan tarvitsemista
palveluista, joilla parhaiten edistetään osaavan työvoiman saatavuutta ja henkilöasiakkaan
työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä myös
digitaalisesti. Palvelutarpeen arviointiin voi sisältää työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja sekä
muita asiantuntija-arviointeja.

Maakunnan tai palveluntuottajan on ohjattava asiakas osallistumaan tai hakeutumaan
palvelutarpeen mukaisiin palveluihin. Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää maakunnan
järjestämiä muita palveluja tai muun viranomaisen tai toimijan järjestämisvastuulla olevia
palveluja, maakunnan tai palveluntuottajan on tarvittaessa ohjattava asiakas palvelujen piiriin
yhteistyössä muun palvelun järjestäjän tai tuottajan kanssa.

5 §

Käyntiasioinnin järjestäminen
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Maakunnan tulee järjestää alueelleen riittävä määrä palvelupisteitä, joissa henkilöasiakkaat
voivat aloittaa työnhaun sekä saada työllistymiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta
henkilökohtaisesti.

  Maakunnan tulee järjestää alueelleen yhteistyössä alueensa kuntien sekä nuorille palveluja
tarjoavien toimijoiden kanssa riittävä määrä palvelupisteitä, joissa alle 30-vuotiaat nuoret
voivat asioida ilman ajanvarausta ja saada opiskelumahdollisuuksiin, työllistymiseen ja
elämänhallintaan liittyvää neuvontaa, ohjausta ja palveluja. Maakunta, kunta ja muut
toimintaan osallistuvat toimijat sopivat toimintaan liittyvien kustannusten jaosta.

Maakunnan tulee järjestää alueelleen yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa riittävä
määrä palvelupisteitä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi.
Työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun voi osallistua myös kunta sekä muita
toimijoita. Maakunta, Kansaneläkelaitos ja monialaiseen yhteispalveluun osallistuvat muut
toimijat sopivat yhteispalvelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jaosta.

Jos kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa vastaa 1 §:n 2 momentissa
tarkoitettu kuntayhtymä, poiketen siitä, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, kuntayhtymä
järjestää 2 momentissa tarkoitetun palvelun yhteistyössä Uudenmaan maakunnan ja alueen
kuntien sekä nuorille palveluja tarjoavien toimijoiden kanssa ja 3 momentissa tarkoitetun
palvelun yhteistyössä Uudenmaan maakunnan ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

6 §

Tasapuolisuus sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

Julkisten rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalvelujen tarjoamisessa noudatetaan
tasapuolisuutta ja puolueettomuutta, eikä työriita ei vaikuta palvelun tarjoamiseen.
Työnhakijalle on kuitenkin kerrottava työriidasta työtarjouksen yhteydessä.

Julkisia rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluja tarjottaessa, kehitettäessä sekä niistä
tiedotettaessa on aktiivisesti edistettävä yhdenvertaisuuden toteutumista sekä sukupuolten
välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla.

7 §

Valinnanvapaus

Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja maakunnan osoittamien palveluntuottajien
joukosta, jos asiakkaan palvelutarvetta vastaavaa palvelua tuottaa useampi palveluntuottaja.
Palveluntuottajan vaihtamiseen sovelletaan, mitä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
annetun lain 27 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Maakunnan on huolehdittava, että asiakkaiden saatavilla on tietoa palveluntuottajista ja että
asiakas saa tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta palveluntuottajan valinnassa. Jos henkilöasiakas
ei käytä valinnanvapauttaan, maakunnan on osoitettava hänelle palveluntuottaja.

2 luku
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Työnhakijan palveluprosessi

8 §

Työnhaun käynnistäminen

Henkilöasiakkaan työnhaku käynnistyy sinä päivänä, kun hänet rekisteröidään työnhakijaksi
kasvupalvelun asiakastietojärjestelmään. Työnhaun käynnistämistä pyydetään sähköisesti
siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa tai henkilökohtaisesti siltä maakunnalta, jonka
asiakkaaksi henkilöasiakas haluaa rekisteröityä.  Työnhakijaksi rekisteröiminen edellyttää, että
henkilöasiakas ilmoittaa maakunnalle työtarjouksia ja muita yhteydenottoja varten
postiosoitteensa ja mahdolliset muut yhteystietonsa, joiden avulla hänet voidaan viivytyksettä
tavoittaa.

Niiden valtioiden kansalaiset, joilla on Suomea velvoittavien, työvoiman vapaata
liikkuvuutta koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella oikeus saapua Suomeen
hakemaan työtä ja tehdä ansiotyötä ilman maakunnan työvoimapoliittista harkintaa,
rekisteröidään 1 momentissa säädetyllä tavalla työnhakijoiksi, jollei näistä sopimuksista
muuta johdu.

Jollei Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu, muut ulkomaan
kansalaiset ja kansalaisuutta vailla olevat rekisteröidään 1 momentissa säädetyllä tavalla
työnhakijoiksi, jos heillä on oikeus ansiotyöhön myönnetyn oleskeluluvan nojalla eikä
oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia.

Jos henkilöasiakasta ei voida rekisteröidä työnhakijaksi, maakunta antaa päätöksen
työnhakijaksi rekisteröimisen epäämisestä.

9 §

Työnhaun voimassaolon päättyminen ja uudelleen käynnistäminen

Työnhaun voimassa olo päättyy, jos työnhakija:
1) ilmoittaa maakunnalle, ettei hän enää halua pitää työnhakuaan voimassa;
2) ei osallistu hänelle tarjottuihin työkyvyn tutkimuksiin ja arviointeihin, jotka maakunnan

arvion mukaan ovat välttämättömiä hänen palvelutarpeensa selvittämiseksi.
Ulkomaalaisen työnhakijan työnhaun voimassaolo päättyy myös, jos hän ei enää täytä 8 §:n

2 tai 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä ulkomaalaisen rekisteröimiselle työnhakijaksi.
Työnhaun voimassa olon päätyttyä työnhaun voi käynnistää uudelleen siten kuin 8 §:ssä

säädetään. Jos työnhaun voimassa olo on päättynyt 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
menettelyn johdosta, työnhaun uudelleen käynnistäminen edellyttää lisäksi, että
henkilöasiakas työnhaun käynnistämistä pyytäessään sitoutuu osallistumaan työkyvyn
tutkimuksiin ja arviointeihin.

10 §

Työnhakijan informointi
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Maakunnan tai palveluntuottajan on informoitava työnhakijaa työnhaun käynnistämisen
yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen työnhakuun liittyvistä seikoista, hänelle tarjolla olevista
rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista, työnhaun voimassaolon edellytyksistä sekä
muutosturvasta.

Maakunnan tai palveluntuottajan on lisäksi informoitava työnhakijaa tarvittaessa hänen
työllistymistään edistävistä muista palveluista, työttömyysetuuden hakemisesta sekä
velvollisuuksista, jotka ovat työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä.

11 §

Työnhakijan palvelutarpeen arviointi

Maakunnan tai palveluntuottajan tulee arvioida työnhakijan palvelutarve kahden viikon
kuluessa työnhaun alkamisesta. Työnhakijan palvelutarve tulee arvioida uudestaan
tarvittaessa, kuitenkin viimeistään, kun työttömyys on edellisen palvelutarpeen arvioinnin
jälkeen kestänyt yhtäjaksoisesti kolme kuukautta.

 Ensimmäisen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään työnhakijan omat työtä ja
osaamisen kehittämistä koskevat tavoitteet, työnhakijan ammattitaito, työkyky, työnhakutaidot
ja muut työllistymiseen vaikuttavat seikat sekä tehdään arvio työttömän työnhakijan
valmiuksista työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä työttömyyden pitkittymisen
todennäköisyydestä.

12 §

 Työllistymissuunnitelma

Työttömällä työnhakijalla ja muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla on oikeus
työllistymissuunnitelmaan. Maakunta tai palveluntuottaja laatii tai tarkistaa
työllistymissuunnitelman yhdessä työnhakijan kanssa 11 §:ssä tarkoitetun palvelutarpeen
arvioinnin yhteydessä, ellei sen laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Maahanmuuttajan
oikeudesta kotoutumissuunnitelmaan säädetään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja
työttömän työnhakijan oikeudesta aktivointisuunnitelmaan kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa.

Työllistymissuunnitelma perustuu työnhakijan omiin työtä tai koulutusta koskeviin
tavoitteisiin ja arvioituun palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen
tavoitteista sekä työnhakijan palvelutarpeen mukaisista rekrytointi- ja osaamisen
kehittämispalveluista sekä muista työllistymistä edistävistä palveluista. Suunnitelmassa
voidaan sopia myös muista työnhakijan osaamista, työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä
lisäävistä palveluista tai työkyvyn tai terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi työllistymissuunnitelmassa sovitaan suunnitelman
toteutumisen seurannasta. Jos maakunta tai palveluntuottaja edellyttää muuta selvitystä kuin
työnhakijan oman ilmoituksen suunnitelman toteuttamisesta, tämä ehto on kirjattava
suunnitelmaan.

13 §

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
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Jos maakunta tai palveluntuottaja arvioi, että työnhakijalla on työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun tarve, työnhakijan palvelutarve on arvioitava monialaisesti ja
palvelutarpeen mukaiset palvelut on sovitettava yhteen monialaisena yhteistyönä.
Työllistymistä edistävään monialaiseen palvelukokonaisuuteen voi kuulua myös kunnan tai
muun viranomaisen tai toimijan järjestämiä palveluja.

Työnhakijalle laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan 12 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettujen seikkojen lisäksi työnhakijan palvelutarpeen mukaisista sosiaali-,
terveys- ja kuntoutuspalveluista. Suunnitelmassa sovitaan myös suunnitelman tekemiseen
osallistuvien vastuista suunnitelman seurannassa.

Maakunnan tai palveluntuottajan on arvioitava työnhakijan tarve työllistymistä edistävään
monialaiseen yhteispalveluun viimeistään, kun:

1) alle 25-vuotias työnhakija on ollut yhtäjaksoisesti työtön kuusi kuukautta;
2) 25 vuotta täyttänyt työnhakija on ollut yhtäjaksoisesti työtön 12 kuukautta; tai
3) työnhakija on saanut 300 päivää työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettua

työmarkkinatukea lukuun ottamatta mainitussa laissa tarkoitetun työllistymistä edistävän
palvelun ajalta maksettua työmarkkinatukea.

14 §

Työttömän työnhakijan velvollisuudet

Työttömän työnhakijan yleisenä velvollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta.
Työtön työnhakija on myös velvollinen osallistumaan palvelutarpeensa arvioimiseen sekä
työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen.
Lisäksi työttömän työnhakijan tulee huolehtia siitä, että hänen maakunnalle ja
palveluntuottajalle ilmoittamansa postiosoite ja muut mahdolliset yhteystiedot ovat ajan
tasalla.

Työtön työnhakija, jonka kanssa on laadittu työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava
suunnitelma, on velvollinen toteuttamaan suunnitelmaansa sekä hakeutumaan ja osallistumaan
suunnitelmassa sovittuihin palveluihin, jotka tukevat hänen työnhakuaan ja edistävät hänen
työmarkkinavalmiuksiaan ja työllistymistään. Työtön työnhakija on lisäksi velvollinen
suunnitelmassa sovitussa määräajassa ja tavalla ilmoittamaan maakunnalle tai
palveluntuottajalle, miten hän on toteuttanut suunnitelmaa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien vastaisen menettelyn vaikutuksesta
henkilön oikeuteen saada työttömyysetuutta säädetään työttömyysturvalaissa

15 §

Maakunnan ja palveluntuottajan velvollisuudet

Maakunnan on tarjottava työtä ja koulutusta sekä järjestettävä työllistymissuunnitelmaan tai
sitä korvaavaan suunnitelmaan sisältyviä palveluja käytettävissä olevien määrärahojen
rajoissa. Maakunnan on myös seurattava työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan
suunnitelman toteutumista ja osaltaan huolehdittava palveluprosessin etenemisestä.

Jos maakunta on antanut työnhakijan palveluprosessiin liittyvät tehtävät palveluntuottajan
hoidettavaksi, palveluntuottajan on omalta osaltaan huolehdittava palveluprosessin
etenemisestä.  Palveluntuottaja vastaa niistä tässä laissa palveluntuottajalle säädetyistä
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tehtävistä, jotka liittyvät palveluntuottajan tuottamiin palveluihin tai palveluprosessiin
liittyviin toimiin. Lisäksi palveluntuottaja vastaa niistä muista tehtävistä, jotka
työttömyysturvalain nojalla liittyvät palveluntuottajan tuottamiin palveluihin ja toimiin.

3 luku

Rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalvelut

16 §

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalveluilla edistetään uusien työmahdollisuuksien syntymistä sekä työvoiman
kysynnän ja tarjonnan kohtaamista siten, että avoimet työpaikat täyttyvät ja työtä hakevat
saavat työtä nopeasti.

Maakunnan järjestämiin rekrytointipalveluihin kuuluu tiedon välittäminen osaavan
työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, rekrytointiin ja työnhakuun liittyvä neuvonta ja
ohjaus sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovittaminen. Lisäksi maakunta voi
järjestää muita rekrytointia ja työnhakua tukevia palveluja.

Kansainvälisestä työnvälityksestä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen
alueella säädetään työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures),
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen
tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja N:o 1296/2013 muuttamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/589. Muusta kansainvälisestä
työnvälityksestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

17 §

Osaamisen kehittämispalvelut

Osaamisen kehittämispalveluilla edistetään henkilöasiakkaiden mahdollisuuksia saada työtä,
säilyttää työpaikka sekä valmiuksia toimia yrittäjänä parantamalla heidän osaamistaan.
Osaamisen kehittämispalveluilla edistetään myös osaavan työvoiman saatavuutta, uuden
yritystoiminnan syntymistä sekä yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.

Maakunnan järjestämiin osaamisen kehittämispalveluihin kuuluu ammatinvalinta- ja
uraohjaus sekä kasvupalvelukoulutus. Lisäksi maakunta voi järjestää muita henkilöasiakkaan
osaamista kartoittavia ja kehittäviä palveluja. Maakunta tai palveluntuottaja voi ohjata
henkilöasiakkaan työkokeiluun työpaikalle noudattaen, mitä 24 - 28 §:ssä säädetään.

18 §

Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Ammatinvalinta- ja uraohjauksella tuetaan henkilöasiakasta ammatinvalinnassa,
ammatillisessa kehittymisessä, työllistyvyyden edistämisessä, työelämään sijoittumisessa,
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urasuunnitelman teossa ja elinikäisessä oppimisessa. Psykologisten arviointimenetelmien
käyttäminen ammatinvalinta- ja uraohjauksessa edellyttää asiakkaan suostumusta.

19 §

 Kasvupalvelukoulutus

Maakunta järjestää kasvupalvelukoulutuksena ammatillista osaamista ja valmiuksia lisäävää
koulutusta, yrittäjyyskoulutusta ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain (  /   ) 17 §:ssä
tarkoitettua kotoutumiskoulutusta. Maakunta ei kuitenkaan voi järjestää koulutusta, jonka
tavoitteena on tutkinnon tai sen osan suorittaminen.

20 §

Opiskelijavalinta

 Opiskelijoiden valitsemisesta kasvupalvelukoulutukseen päättää maakunta.
Opiskelijaksi voidaan valita henkilöasiakas, joka on soveltuva koulutukseen ja jolla on

maakunnan toteama koulutustarve. Ammatillista osaamista ja valmiuksia lisäävään
koulutukseen ja yrittäjyyskoulutukseen valittavalta edellytetään lisäksi, että henkilö on
soveltuva tehtäviin, joihin koulutus antaa valmiuksia. Alle 20-vuotias voidaan valita
ammatillista osaamista ja valmiuksia lisäävään koulutukseen vain, jos koulutuksen
suorittaminen ei ole mahdollista tai muutoin tarkoituksenmukaista omaehtoisena opiskeluna.

Opiskelijoiden valintamenettelystä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
asetuksella.

21 §

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus saada koulutuksen toteutussuunnitelman mukaista opetusta ja
ohjausta sekä oikeus suorittaa opintoja koulutuksen keston ajan.

Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissaan koulutuksen
toteutussuunnitelman mukaisesti.

 Kasvupalvelukoulutukseen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain:
1) 80 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön;
2) 84 §:ssä säädetään huumausainetestauksesta;
3) 85 §:ssä säädetään kurinpidosta ja 86 §:ssä säädetään kurinpidosta asuntolassa;
4) 87 §:ssä säädetään häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistamisesta;
5) 88 §:ssä säädetään kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja

tuomioistuimen ratkaisuun;
6) 93 §:n 3 – 6 momentissa säädetään menettelystä kurinpitoasiassa
7) 95 §:ssä säädetään opiskelijan salassapitovelvollisuudesta;
8) 12 luvussa säädetään muutoksenhausta koulutuksen järjestäjän päätökseen.
Edellä 3 momentissa mainittua lakia sovellettaessa koulutuspalvelun tuottajaan sovelletaan,

mitä mainitussa laissa säädetään koulutuksen järjestäjästä.
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22 §

Koulutukseen liittyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen

Kasvupalvelukoulutukseen voi sisältyä osaamisen hankkimista työpaikalla käytännön
työtehtävien yhteydessä (työssäoppiminen). Työssäoppimisjakson aikana opiskelija ei ole
työsuhteessa työssäoppimisjakson järjestäjänä toimivaan työnantajaan eikä koulutuspalvelun
tuottajaan, elleivät opiskelija ja työssäoppimisjakson järjestäjä ole toisin sopineet. Jos
työssäoppiminen on sovittu toteutettavaksi työsuhteessa, 2 ja 3 momentin säännöksiä ei
sovelleta.

Koulutuspalvelun tuottaja, työssäoppimisjakson järjestäjä ja opiskelija tekevät
työssäoppimisjaksosta määräaikaisen kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen ja
koulutuspalvelun tuottajan tehtäviin sovelletaan, mitä 26 §:ssä säädetään työkokeilusta
tehtävästä sopimuksesta ja maakunnan tehtävistä. Sopimuksessa on lisäksi sovittava
ohjauksesta vastaavasta opettajasta sekä ohjauksen toteuttamistavasta ja kestosta.

Työssäoppimisjakson järjestäjä vastaa opiskelijan työturvallisuudesta työssäoppimisjakson
aikana noudattaen mitä työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään.

23 §

Koulutuksen yhteishankinta

Kasvupalvelukoulutus voidaan toteuttaa yhdessä työnantajan, yrittäjäksi aikovan henkilön
toimeksiantajan tai yrittäjyysoikeudet luovuttavan yrityksen kanssa siten, että tämä osallistuu
koulutuksen rahoittamiseen (koulutuksen yhteishankinta), kun koulutus järjestetään:

1) määrätyn työnantajan palvelukseen tuleville tai palveluksessa oleville työntekijöille
taikka vuokratyöntekijöille; tai

2) yrittäjäksi aikovalle, jolla olisi harvalukuisia toimeksiantajia tai jonka on tarkoitus
harjoittaa yritystoimintaa hankkimalla yrittäjyysoikeudet toiselta yritykseltä.

Jos työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu yrittäjä osallistuu 1 momentissa
tarkoitettuun koulutukseen, maakunnan rahoittamaan osuuteen yrittäjän koulutuksesta
sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU) N:o 1407/2013,
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annettua komission asetusta (EU) N:o 1408/2013
tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annettua komission asetusta (EU) N:o
717/2014.

 Jos koulutus toteutetaan yhdessä elinkeinotoimintaa harjoittavan työnantajan kanssa siten,
että koulutukseen osallistuu työnantajan tehtävissä työskenteleviä henkilöitä ja koulutuksen
tavoitteena on, että työntekijät jatkavat työnantajan tehtävissä koulutuksen jälkeen,
maakunnan rahoittamaan osuuteen sovelletaan tiettyjen tukimuotojen toteamisesta
sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua
komission asetusta (EU) N:o 651/2014. Edellä tarkoitettua koulutusta ei voida järjestää
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työnantajan kanssa, joka on valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18
kohdassa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai jota koskee 1 artiklan 4 kohdan a
alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton
perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille
soveltumattomaksi.

Koulutuksen yhteishankinnan maksuosuuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 luku

Työkokeilu

24 §

Työkokeiluun ohjaaminen

Maakunta tai palveluntuottaja voi ohjata henkilöasiakkaan työkokeiluun työpaikalle
ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi tai työmarkkinoille paluun tukemiseksi.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, maakunta, kunta,
kuntayhtymä, muu yhteisö, säätiö tai valtion virasto tai laitos, johon henkilöasiakas ei ole
työsuhteessa 26 §:ssä tarkoitettua sopimusta tehtäessä.

25 §

Työkokeilun enimmäiskesto

Työkokeilun kesto on enintään 12 kuukautta, josta enintään kuusi kuukautta samalla
järjestäjällä, tai, jos työkokeilun järjestäjänä on kunta tai maakunta, enintään kuusi kuukautta
samoissa tehtävissä.

Työkokeilun enimmäiskeston laskenta aloitetaan uudelleen alusta, kun henkilö on ollut
yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta tai kun alle 25-vuotias on ollut
enimmäiskeston täytyttyä yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään kolme kuukautta.

26 §

Työkokeilua koskevat rajoitukset

Henkilöasiakasta ei ohjata työkokeiluun, jos:
1) työkokeilusta aiheutuisi sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten tai

yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua;
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2) kysymys on sellaisista tehtävistä, joiden suorittamiseksi työkokeilun järjestäjä edellyttää
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 6 §:ssä tarkoitetun
huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä, eikä henkilöasiakas halua esittää
mainittua todistusta;

3) kysymys on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
(504/2002) mukaisista tehtävistä, eikä henkilöasiakas halua ottaa vastaan tällaisia tehtäviä;

4) kokeilu alkaisi kahden viikon kuluessa yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta kestäneen
työkokeilun päättymisestä, jollei henkilöasiakas toisin pyydä.

Palveluntuottaja voi ohjata henkilöasiakkaan työkokeiluun itselleen vain, jos
palveluntuottajan toimimisesta työkokeilun järjestäjänä sovittu maakunnan ja
palveluntuottajan välisessä sopimuksessa.

27 §

 Sopimus työkokeilusta

Henkilöasiakas, työkokeilun järjestäjä sekä maakunta tai palveluntuottaja tekevät
työkokeilusta määräaikaisen kirjallisen sopimuksen, josta tulee käydä ilmi:

1) työkokeilun tavoitteet;
2) työkokeilun suoritusaika ja -paikka;
3) työkokeilun päivittäinen kesto, joka voi olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan tuntia,

sekä ajoittuminen;
4) työkokeilun viikoittainen kesto, joka voi olla enintään viisi päivää, sekä ajoittuminen;
5) tehtävät, joita työkokeiluun osallistuva suorittaa työkokeilun aikana;
6) työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta työpaikalla vastaava henkilö;
7) työttömyysetuuden maksaja, jolle työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava poissaoloista;
8) ehto, jonka mukaan kokeilun järjestäjän tulee työkokeilun päätyttyä antaa maakunnalle tai

palveluntuottajalle arvio henkilöasiakkaan soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle, sekä,
jos työkokeilu on järjestetty työmarkkinoille paluun tukemiseksi, työelämävalmiuksien ja
osaamisen kehittämistarpeista.

Maakunta tai palveluntuottaja voi asettaa sopimuksessa työkokeilun järjestäjälle työkokeilun
toteuttamisen tai siihen osallistuvan kannalta tarpeellisia ehtoja. Työkokeilun järjestäjä ei voi
siirtää sopimuksesta johtuvia velvoitteita muulle taholle.

Työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava työkokeiluun osallistuvan henkilöasiakkaan nimi
sekä 1 momentin 1 – 6 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 2 momentin perusteella asetetut ehdot
luottamusmiehelle tai muulle henkilölle, joka edustaa työkokeilun järjestäjän palveluksessa
olevia työntekijöitä.

28 §

Oikeusasema sekä vastuu työturvallisuudesta ja tietosuojasta

Työkokeiluun osallistuva ei ole työsuhteessa työkokeilun järjestäjään eikä maakuntaan tai
palveluntuottajaan.

Työkokeiluun osallistuvaan sovelletaan:
1) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986) ja yhdenvertaisuuslakia

(1325/2014);
2) työaikalain (605/1996) 28 §:n säännöksiä päivittäisistä lepoajoista sekä 35 §:n säännöksiä

työvuoroluettelosta;
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3) yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2
momenttia, 5 §:n 1, 2 ja 4 momenttia, 6 §:ää, 7 §:n 1–3 momenttia, 9, 10, 14 ja 15 §:ää, 5 ja 6
lukua, 21 §:n 2 momenttia sekä 22 ja 24 §:ää;

4) työturvallisuuslakia sekä, mitä nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/1993)
säädetään työturvallisuudesta;

5) mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden
tehtävässään saamien tietojen salassapidosta erikseen säädetään.

Sovellettaessa 2 momentissa mainittuja lakeja työkokeilun järjestäjä rinnastetaan
työnantajaan ja työkokeiluun osallistuva työntekijään.

Rangaistus työturvallisuusrikkomuksesta säädetään työturvallisuuslain 63 §:ssä,
työaikarikkomuksesta työaikalain 42 §:ssä, yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain
rikkomisesta kyseisen lain 24 §:ssä sekä rangaistus syrjinnästä, työsyrjinnästä,
kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta, henkilörekisteririkoksesta,
tietomurrosta, salakatselusta, viestintäsalaisuuden loukkauksesta, salassapitorikoksesta ja
virkarikoksista rikoslaissa (39/1889).

29 §

Muu työpaikalla järjestettävä palvelu

Jos muuhun palveluun kuin kasvupalvelukoulutukseen sisältyy työpaikalla järjestettäviä
jaksoja, joiden aikana henkilöasiakas osallistuu työtehtävien suorittamiseen olematta
työsuhteessa, palveluun sovelletaan, mitä 24 - 28 §:ssä säädetään työkokeilusta. Työkokeilun
ja edellä tarkoitettujen työpaikalla järjestettävien jaksojen yhteenlaskettu kesto voi olla
enintään 12 kuukautta.

5 luku

Työllistämisvelvoite

30 §

Oikeus palveluun tai työntekomahdollisuuteen

  Maakunta turvaa työnhakijalle mahdollisuuden työllistymistä edistävään kuntoutukseen,
kasvupalvelukoulutukseen tai ammatillisesta koulutuksesta annetun laissa tarkoitettuun
työvoimakoulutukseen, jos hänen oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy
enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

  Maakunta turvaa 60 vuotta täyttäneelle työnhakijalle mahdollisuuden
työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun tai palkkatuettuun
työhön muun työnantajan kuin kunnan palveluksessa, jos työnhakijan oikeus palkansaajan
työttömyyspäivärahaan päättyisi enimmäisajan takia. Työllistymistä edistävä palvelu tai
palkkatuettu työ on järjestettävä siten, että palvelu tai työ alkaa ennen enimmäisajan
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täyttymistä ja työnhakija täyttää työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon
palvelun tai työn päättyessä.

  Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä
hänelle voida järjestää soveltuvaa kuntoutusta, palvelua tai palkkatuettua työtä muun kuin
kunnan palveluksessa 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, hänen kotikuntansa on
maakunnan osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus (työllistämisvelvoite).
Kunnan on järjestettävä työntekomahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn
työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttyessä.

31 §

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettävä työ

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettävän työn tulee olla alan säännöllisen työajan
mukaista kokoaikatyötä. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalle järjestetään hänen
työkykyään vastaavaa työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täyttävää
osa-aikatyötä.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettävän työn tulee olla kestoltaan sellainen, että
työnhakija täyttää työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon.
Työssäoloehdon tarkastelujakson kuluessa tehty työssäoloehtoon luettava työ ja
osallistuminen työssäoloehtoon luettavaan työllistymistä edistävään palveluun vähentävät
työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettävän työn kestoa.

Kunnan oikeudesta saada palkkatukea työntekijästä, jonka se on työllistämisvelvoitteen
nojalla työllistänyt, säädetään alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta
annetussa laissa.

Työllistämisvelvoitteen toimeenpanosta ja siihen liittyvistä ilmoituksista säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

32 §

Työllistämisvelvoitteen rajoitukset ja lakkaaminen

Jos työnhakija on jättämällä hakematta työttömyyspäivärahaa tai muutoin saanut aikaan sen,
ettei työttömyyspäivärahan enimmäisaika ole täyttynyt ennen 30 §:n 1 momentissa tarkoitettua
57 vuoden ikää, 30 §:ää ei sovelleta.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos:
1) työntekomahdollisuuteen oikeutettu ilman työttömyysturvalain 2 a luvussa tarkoitettua

pätevää syytä kieltäytyy hänelle osoitetusta työkykyyn nähden sopivasta
työllistämisvelvoitteen nojalla tarjotusta työstä;

2) työ, johon työnhakija on osoitettu, keskeytyy työnhakijasta johtuvasta syystä; tai
3) työntekomahdollisuuteen oikeutetulle ei voida työnhaun voimassaolon päätyttyä järjestää

työtä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työllistämisvelvoite on tullut voimaan.

6 luku

Erinäiset säännökset
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33 §

Muutosturva

Maakunta, työnantaja ja työntekijät toteuttavat yhteistyönä muutosturvan toimintamallia,
jonka avulla pyritään edistämään irtisanotun, lomautetun tai määräaikaisessa työsuhteessa
olevan työttömäksi jäävän työntekijän mahdollisimman nopeaa uudelleen työllistymistä.

Muutosturvan toteuttamiseksi maakunnan tehtävänä on kartoittaa yhdessä työnantajan ja
henkilöstön edustajien kanssa irtisanomistilanteessa palvelujen tarve, sovittaa palvelut yhteen
työnantajan kustantaman valmennuksen tai koulutuksen kanssa sekä varata riittävät resurssit ja
varautua tarpeellisiin toimenpiteisiin saatuaan työnantajalta yhteistoiminnasta yrityksissä
annetun lain (334/2007) 48 §:ssä, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa annetun lain (449/2007) 8 §:ssä tai yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
annetun lain (1233/2013) 24 §:ssä säädetyn ilmoituksen. Maakunnan tehtävänä on myös
avustaa työnantajia mainittujen lakien mukaisten työllistymistä edistävien
toimintasuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa julkisten rekrytointi- ja
osaamispalvelujen osalta.

34 §

Vakuutusturva

Maakunnan on vakuutettava työkokeiluun, kasvupalvelukoulutukseen tai muuhun tämän
lain perusteella järjestettävään palveluun osallistuva työtapaturma- ja ammattitautilain
(459/2015) 3 §:n 1 momentin mukaisella vakuutuksella sekä ryhmävastuuvakuutuksella.
Maakunta voi siirtää vakuuttamisen palveluntuottajan tehtäväksi.

Maakuntaan tai palveluntuottajaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa
säädetään työnantajasta, ja palveluun osallistuvaan, mitä mainitussa laissa säädetään
työntekijästä. Poiketen siitä, mitä mainitun lain 58 ja 59 §:ssä säädetään, päiväraha on 1/360
vuosityöansiosta.

35 §

Palvelun keskeyttäminen

Maakunta tekee päätöksen:
1) kasvupalvelukoulutuksen keskeyttämisestä, jos opiskelija on luvatta poissa koulutuksesta

yhdenjaksoisesti viisi koulutuspäivää, ei etene opinnoissaan 21 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla tai muutoin on ilmeistä, etteivät koulutukselle asetetut tavoitteet täyty;

2) työkokeilun tai muun tässä laissa tarkoitetun palvelun kuin kasvupalvelukoulutuksen
keskeyttämisestä, jos henkilöasiakas on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi
osallistumispäivää tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät palvelulle asetetut
tavoitteet täyty.

Työkokeilun järjestäjä ja palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan maakunnalle 1
momentissa tarkoitettujen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä

Maakunta voi tehdä päätöksen palvelun keskeyttämisestä myös muusta painavasta syystä
kuin 1 momentissa tarkoitettujen syiden vuoksi. Työkokeilusopimuksen osapuolilla on oikeus
purkaa työkokeilua koskeva sopimus ilmoittamalla siitä muille osapuolille. Sopimuksen
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purkaminen ei kuitenkaan saa perustua laissa kiellettyyn syrjintäperusteeseen tai muuhun
epäasialliseen syyhyn.

36 §

Tiedonsaanti

Maakunnalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta tässä laissa
tarkoitettujen palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi välttämättömät tiedot valtion,
maakunnan ja kunnan viranomaiselta, Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskassalta,
palveluntuottajalta sekä työkokeilun järjestäjältä.

Palveluntuottajalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta maakunnalta
ja muulta 1 momentissa mainituilta tahoilta henkilöasiakasta koskevat tiedot, jotka ovat
välttämättömiä tässä laissa tarkoitetun palvelun tuottamiseksi tai palveluntuottajalle annetun
tehtävän hoitamiseksi.

Työnantajalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä maksutta maakunnalta työ- ja virkasuhdetta koskevissa laeissa säädetyn
irtisanotun työntekijän ja viranhaltijan takaisin ottamista koskevan velvollisuuden
täyttämiseksi tieto siitä, onko työnantajan yksilöimä henkilö työnhakijana siten kuin 8 §:ssä
säädetään.

 Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä
muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.

37 §

Työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun liittyvä tiedonsaanti

Maakunnan viranomaisilla, palveluntuottajalla ja Kansaneläkelaitoksella on oikeus
salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan maksutta tiedot, jotka ovat välttämättömiä
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi. Tietojensaantioikeus
koskee myös sellaisia työttömän sosiaalista tilannetta sekä terveydentilaa ja työ- ja
toimintakykyä koskevia tietoja, joilla on vaikutusta työttömän työllistymiseen ja jotka ovat
välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi työttömälle.

38 §

Työnhakua koskevien tietojen julkaiseminen

Työnhakijasta julkaistaan työnhaun alkaessa työnhakua ja rekrytointia tukevassa
kasvupalvelun verkkopalvelussa työnhaun ja rekrytoinnin kannalta tarpeelliset tiedot
työnhakijan ammatillisesta osaamisesta ja työnhakutoiveista. Tiedot on julkaistava muodossa,
josta työnhakija ei ole tunnistettavissa.
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Muiden kuin edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen julkaiseminen tai luovuttaminen
työnantajalle edellyttää työnhakijan suostumusta. Työnhakijan terveydentilaa koskevia tietoja
saa luovuttaa työnantajalle vain työnhakijan nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.

7 luku

Muutoksenhaku

39 §

Oikaisuvaatimus ja valitus

Maakunnan tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä
maakunnalta siten kuin hallintolain (434/2003) 7 a luvussa säädetään. Palveluntuottajan tämän
lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea oikaisua edellä tarkoitetulla tavalla maakunnalta,
jonka palveluntuottajasta on kyse.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää
valitusluvan.

Poiketen siitä, mitä 1ja 2 momentissa säädetään, kasvupalvelukoulutuksen opiskelijavalintaa
koskevaan maakunnan päätöksen ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa valittaa, jos päätös
koskee opiskelijoiden valitsemista 23 §:ssä tarkoitettuun yhteishankintakoulutukseen tai
opiskelijavalintaa koskeva päätös perustuu koulutustarpeen arviointiin. Maakunnan ratkaisuun
olla tarjoamatta asiakkaalle rekrytointipalveluja, ammatinvalinta- ja uraohjausta, työkokeilua
tai muuta tämän lain perusteella järjestettyä palvelua, ei myöskään saa vaatia oikaisua eikä
siitä saa valittaa.

40§

Valitusoikeus työnhakijaksi rekisteröimisen epäämisestä

Poiketen siitä, mitä 40 §:n 2 momentissa säädetään, 8 §:ssä tarkoitetusta työnhakijaksi
rekisteröimisen epäämistä koskevassa asiassa oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakunnan päätökseen vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla.

Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle maakunnalle 30 päivän kuluessa siitä,
kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Maakunnan on 30 päivän kuluessa valitusajan
päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lausuntonsa asianomaisen muutoksenhakuelimen
käsiteltäväksi.

41 §

 Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus päätöksen täytäntöönpanoon
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Maakunnan tai palveluntuottajan tämän lain nojalla tekemä päätös voidaan panna täytäntöön
siitä tehdystä oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huolimatta, jollei oikaisuvaatimusta
käsittelevä maakunta tai valitusviranomainen toisin määrää.

8 luku

Voimaantulo

42 §

 Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä    kuuta 20   .

43 §

Kumottavat säädökset

   Tällä lailla kumotaan laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja laki
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014).

44 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaan tuloa laadittuun työllistymissuunnitelmaan sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, siihen saakka kunnes työnhakijan
palvelutarve on arvioitu tämän lain mukaisesti.

Valmennukseen, kokeiluun ja työvoimakoulutukseen [sekä niiden ajalta henkilöasiakkaalle
maksettaviin etuuksiin] sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
jos palvelu on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa. Ennen tämän lain voimaantuloa
järjestetyn työkokeilun kesto luetaan 24 §:n 1 momentissa tarkoitettuun työkokeilun
enimmäiskestoon, ellei enimmäiskesto 24 §:n 2 momentin mukaan ala uudelleen.

Tämän lain voimaan tulessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan:
1) työolosuhteiden järjestelytukeen, jos tuen perusteena oleva kustannus on syntynyt ennen

tämän lain voimaan tuloa;
2) kunnalle myönnettävään lisätukeen työllistämisestä, joka on tapahtunut ennen tämän lain

voimaan tuloa edellyttäen, että kunta on hakenut lisätukea viimeistään [x päivänä x kuuta
2020];

3) työllisyyspoliittiseen avustukseen, jos kyse on toiminnasta, jonka tukemisesta
työllisyyspoliittisella avustuksella on päätetty ennen tämän lain voimaantuloa.
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Kunnan työllistämisvelvoitteen perusteella järjestämään työhön sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos työ on alkanut ennen tämän lain voimaan
tuloa.

Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain nojalla tekemän päätöksen muutoksenhakuun sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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3.

Laki
yksityisistä työnvälityspalveluista

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maakunnasta riippumattomiin yksityisen tai oikeushenkilön
tarjoamiin työnvälityspalveluihin ja muihin työnhakuun liittyviin palveluihin sekä työvoiman
vuokraukseen (yksityiset työnvälityspalvelut).

2 §

Tasapuolisuus ja alaikäisen työvoiman tarjoamiskielto

Yksityisiä työnvälityspalveluja tarjoavien on noudatettava tasapuolisuutta.
Alaikäistä työvoimaa ei saa tarjota työhön, johon sen ottaminen on nuorista työntekijöistä

annetun lain (998/1993) mukaan kiellettyä.

3 §

Työnvälityksen maksukielto

Yksityisiä työnvälityspalveluja tarjoavat eivät saa periä työtä hakevalta luonnolliselta
henkilöltä maksua työnvälityksestä, kun on kyse työnhakijaksi rekisteröimisestä, avoimia
työpaikkoja koskevasta tiedon välittämisestä ja hakemiseen liittyvästä neuvonnasta eikä
muista toimista, jotka tähtäävät työnhakijan ja avoimen työpaikan yhteensovittamiseen.
Maksua ei saa periä myöskään vuokratyöntekijältä vastineeksi toimeksiantojen järjestämisestä
käyttäjäyrityksissä tai siitä, että työntekijä tekee työsopimuksen työsopimuslain 1 luvun 7
§:ssä tarkoitetun käyttäjäyrityksen kanssa tai solmii siihen työsuhteen toimeksiannon päätyttyä
kyseisessä käyttäjäyrityksessä.

Työnvälityksen maksukielto ei koske toimintaa, jossa muu kuin vuokratyötä välittävä
yksityinen työnvälityspalvelu, työnhakijan nimenomaisen toimeksiannon perusteella etsii
työtä hakevalle henkilölle muita työmahdollisuuksia kuin 1 momentissa tarkoitettuja avoimia
paikkoja tai valmentaa henkilöä työnhaussa. Maksukielto ei koske myöskään toimintaa, jossa
suomalaisille nuorille ulkomailla ja ulkomaisille nuorille Suomessa tarjotaan perheessä
tapahtuvaa kotityötä vastaan mahdollisuus oleskeluun ulkomailla (au pair -asemaan
välittäminen).

Seuraamuksesta työnvälityksen maksukiellon rikkomisesta säädetään rikoslain (39/1889) 47
luvun 6 §:ssä.

4 §



20

Tietojenantovelvollisuus

Työ- ja elinkeinoministeriöllä ja maakunnalla on yksityisten työnvälityspalvelujen
seuraamiseksi oikeus saada yksityisiä työnvälityspalveluja tarjoavilta tai niitä edustavalta
yhteisöltä yksityisiä työnvälityspalveluja koskevia tietoja. Valtioneuvoston asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä annettavista tiedoista sekä säädetään tietojen käsittelystä ja
muusta yhteistyöstä.

6§

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuuta 20   .


