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EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2004 vp
Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun
1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n
muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE
44/2004 vp).

Valiokuntakäsittely
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut
asiasta mietinnön (TyVM 3/2004 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002)
3 luvun 7 § ja 4 luvun 1 §:n 2 momentti seuraavasti:
3 luku
Työvoimatoimiston palvelujen perusteet
7§
Ulkomaalaisen rekisteröinti työnhakijaksi
Niiden valtioiden kansalaiset, joilla Suomea
velvoittavien, työvoiman vapaata liikkuvuutta
koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella on oikeus saapua Suomeen hakemaan työtä ja tehdä ansiotyötä ilman työvoimatoimiston
työvoimapoliittista harkintaa, rekisteröidään
tässä laissa säädetyllä tavalla työnhakijaksi, jollei näistä sopimuksista muuta johdu.
Jollei Suomea velvoittavista kansainvälisistä
sopimuksista muuta johdu, muut ulkomaan kanHE 44/2004 vp
TyVM 3/2004 vp

salaiset ja kansalaisuutta vailla olevat rekisteröidään tässä laissa säädetyllä tavalla työnhakijaksi, jos heillä on oikeus ansiotyöhön myönnetyn
jatkuvaluonteisen oleskeluluvan nojalla eikä
oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia.
4 luku
Työnvälityspalvelut
1§
Työnvälitys
— — — — — — — — — — — — — —
Työnvälityspalveluja järjestettäessä ja kehitettäessä otetaan huomioon työvoiman yli mai-
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den rajojen tapahtuvan liikkuvuuden aiheuttamat tarpeet. Työnvälityspalveluna annetaan tietoja Suomessa työskentelevältä ulkomaalaiselta
edellytettävistä luvista ja niiden myöntämisen
edellytyksistä, joista säädetään ulkomaalaislaissa ( /2004). Työnvälityksestä Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen sekä kansainvälisestä harjoittelusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200 .
Ulkomaalaisen, jonka oikeus ansiotyöhön
Suomessa määräytyy 22 päivänä helmikuuta
1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) mukaan, työnhakijaksi rekisteröintiin sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 1 § seuraavasti:
8 luku
Työmarkkinatuen erityiset työvoimapoliittiset rajoitukset
1§
Ulkomaalainen
Henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalainen,
on oikeus työmarkkinatukeen tämän lain mukaisesti, jos hänellä on rajoittamaton oikeus ansiotyöhön Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen perusteella taikka pysyvän oleskelulu-
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van tai perhesiteen perusteella myönnetyn jatkuvaluonteisen oleskeluluvan nojalla.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
200 .
Ulkomaalaiseen, jonka oikeus ansiotyöhön
Suomessa määräytyy 22 päivänä helmikuuta
1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) mukaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

