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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työmarlddnatuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 75/1996 vp laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta. Eduskunnalle on
sosiaali- ja terveysvaliokunta antanut asiasta
mietintönsä n:o 12/1996 vp.
Eduskunta edellyttää, että työvoimatoimistoille taataan mahdollisuudet antaa nuorille
tavanomaista enemmän yksilökohtaista neuvontaa ja ohjausta koulutusvalinnoissaan
työtehtäviä uudelleen suuntaamalla, koulutuksella ja tarvittaessa lisäresursseja varaamaila.

Eduskunta edellyttää, että työ- ja opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön on yhteistoiminnassa järjestettävä seuranta lainmuutoksen vaikutuksista työllisyyskoulutuksen laatuun, nuorten toimeentuloon
ja työmarkkinoille sijoittumiseen.
Eduskunta edellyttää, että kiirehditään erityisesti alle 20-vuotiaiden opintososiaalisiin
etuoksiin liittyvien epäkohtien korjaamista.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
työmarlddnatuesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/93) 15 §:n
3 momentti, 22 a § ja 24 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 3 momentti ja
22 a § 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1705/95), seuraavasti:
15 §
22 a §
Työmarkkinatuen rajoitukset
Omavastuuaika

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan
18-24-vuotiaaseen henkilöön, joka on ilman hyväksyttävää syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä tai 2 luvussa tarkoitetusta koulutuksesta, työharjoittelusta, työkokeilusta tai
kuntoutuksesta taikka kieltäytynyt, eronnut
tai jättänyt hakeutumatta hänelle soveltuvaan '
ammatilliseen koulutukseen, jonka ajalta
opiskelija saa koulutuksessa olevalle kuuluvat sosiaaliset edut.
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Työmarkkinatukea maksetaan sen jälkeen,
kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä viisi työpäivää enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tältä viiden päivän
omavastuuajalta ei makseta työmarkkinatu1
kea.
'
Omavastuuaika katsotaan hankituksi myös,
kun lyhennettyä työviikkoa tai osa-aikatyötä
tekevän työntekijän työttömyysturvalain
17 §:ssä tarkoitettua työttömyysaikaa on ker-
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tynyt yhteensä viittä työttömyyspäivää vastaava aika.
Omavastuuaikaan luetaan myös ne päivät,
jotka henkilö työttömyyden alkamisen jälkeen on ollut työkyvytön saamatta siltä ajalta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
tai muuta vastaavaa lakisääteistä korvausta
taikka työnantajalta sairausajan palkkaa.
Omavastuuaika on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona se on kokonaan hankittu. Alkavan kalenterivuoden aikana uutta
omavastuuaikaa ei edellytetä:
1) niin kauan kuin henkilö yhdenjaksoisesti on edelleen työttömänä ja saa työmarkkinatukea;
2) kun omavastuuaika ajoittuu kahdelle
kalenteri vuodelle;
3) kun omavastuuaika on kalenterivuoden
päättyessä täyttynyt ilman, että työmarkkinatuen maksu on vielä alkanut;
4) kun oikeus työmarkkinatukeen alkaa
uudelleen 14 päivän kuluessa edellisen työmarkkinatukioikeuden päättymisestä; tai
5) kun henkilö on saanut työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettua etuutta ja palaa uudelleen työttömäksi
työnhakijaksi 14 päivän kuluessa edellä tarkoitetun etuuden päättymisen jälkeen.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1996
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24 §
Työmarkkinatuen tarveharkinta
Edellä 23 §:ssä tarkoitetun täysimääräisen
työmarkkinatuen kuukautta kohden lasketusta määrästä vähennetään huoltovelvollisella
50 prosenttia siitä 1 ja 2 momentin mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylittää
5 040 markkaa kuukaudessa. Yksinäisenä
henkilöllä vähennetään vastaavasti 75 prosenttia siitä 1 ja 2 momentin mukaisesti
määrätystä tulojen osasta, joka ylittää 1 500
markkaa kuukaudessa. Huoltovelvollisen
tulorajaa korotetaan 630 markalla jokaisen
huolettavan alle 18-vuotiaan lapsen osalta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan työmarkkinatukeen, joka
kohdistuu aikaan lain voimaantulosta alkaen.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

