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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi
marlddnatuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 17211995 vp laiksi työmarkkinatuesta
annetun lain muuttamisesta. Eduskunnalle on
sosiaali- ja terveysvaliokunta antanut asiasta
mietintönsä n:o 24/1995 vp.
Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii
lain työvoima- ja koulutuspoliittisten tavoit-

työ-

teiden toteutumisesta, voimavarojen riittävyydestä ja oikeasta ohjautumisesta sekä
seuraa sen vaikutuksia kansantalouteen, valtiontalouteen ja yksilöiden taloudelliseen
asemaan sekä yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia ennen kaikkea nuoriin.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
työmarlddnatuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/93) 3 §:n 2
momentti, 6 §:n 3 momentti, 11 ja 15 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §, 18 §:n 1 momentti, 21 §,
23 §:n 2 momentti, 27 §ja 34 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 15 §ja 34 §:n 1 momentti 22 päivänäjoulukuuta 1994 annetussa
laissa (1320/94), sekä
lisätään 10 §:ään uusi 2 momentti ja 4 lukuun uusi 22 a § seuraavasti:
3 §

6 §

V iranomaiset

Työharjoittelu

Kansaneläkelaitos huolehtii tämän lain mukaisten etuuksien myöntämisestä, maksamisesta ja takaisinperinnästä. Jäljempänä
11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen etuuksien
osalta noudatetaan kuitenkin, mitä niistä
erikseen säädetään.

Työharjoittelun järjestäjä vastaa työharjoitteluun osallistuvan työturvallisuudesta niin
kuin työturvallisuuslaissa (299/58) ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/93)
sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään
ja nuorten työntekijäin suojelusta annetun
lain (669/67) nojalla on säädetty tai määrätty.
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Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen
osallistuminen
Työmarkkinatuen saajalle maksetaan korvausta koulutusaikaisista matka- ja muista
ylläpitokustannuksista (ylläpitokmvaus) sekä
majoittumiskustannuksista (majoituskorvaus)
siten kuin asetuksella säädetään. Ylläpito- ja
majoituskorvaukseen sovelletaan lisäksi, mitä niistä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) säädetään.

HE 172/1995 vp
Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan
18- ja 19-vuotiaaseen henkilöön, joka on
ilman hyväksyttävää syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä tai 2 luvussa tarkoitetusta koulutuksesta, työha~joittelusta, työkokeilusta tai
kuntoutuksesta taikka kieltäytynyt, eronnut
tai jättänyt hakeutumatta hänelle soveltuvaan
ammatilliseen koulutukseen, jonka ajalta
opiskelija saa koulutuksessa olevalle kuuluvan sosiaaliset edut.
Työmarkkinatuen saamisedellytyksistä on
muutoin voimassa, mitä työttömyysturvalain
5 ja 5 a §:ssä työttömyyspäivärahasta säädetään, jollei 2 luvun säännöksistä muuta johdu.

11§

Ammatinvalinnanohjaus-ja
kuntoutustoimenpiteet

16 §

Odotusaika
Kun työmarkkinatuen saaja osallistuu työvoimatoimiston osoittamiin, työvoimapalvelulaissa (1005/93) ja työvoimapalveluasetuksessa (1251193) tarkoitettuihin soveltuvuuden, koulutus- ja työkokeiluvaihtoehtojen
selvittämiseksi tai työhönsijoituksen tukemiseksi järjestettäviin terveydellisiin ja muihin
tutkimuksiin, työ- ja koulutuskokeiluihin tai
tutustumiskäynteihin ammatillisissa oppilaitoksissa, työkokeiluihin tai työhön valmennukseen, hänen toimeentulonsa turvataan
työmarkkinatuella.
Työmarkkinatuen saajalle maksetaan matkakustannusten ja ylimääräisten työkokeilukustannusten korvausta 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden ajalta siten kuin työvoimapalvelulaissa (1005/93) ja asetuksessa
työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista
(1253/93) niistä säädetään.

Edellä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle henkilölle maksetaan työmarkkinatukea sen jälkeen, kun hän työvoimatoimistoon ilmoittauduttuaan tai ilmoittautumistaan edeltävän
kahden vuoden tarkastelujakson aikana on
ollut yhteensä viisi kuukautta työssä, itsenäisenä yrittäjänä tai työttömänä työnhakijana
työvoimatoimistossa taikka 2 luvussa tarkoitetussa työharjoittelussa, koulutuksessa, työkokeilussa tai työhallinnon järjestämässä
kuntoutuksessa. Tätä rajoitusta ei sovelleta
henkilöön, joka on tullut työmarkkinoille
valmistuttuaan ammattiin oppilaitoksesta tai
suorittanut ammattitutkintolaissa tarkoitetun
tutkinnon.

17§
15 §

Työmarkkinatuen rajoitukset

Työvoimapoliittisista toimenpiteistä
kieltäytyminen

Työmarkkinatukeen ei ole oikeutta henkilöllä, joka ei ole täyttänyt 17 vuotta.
Työmarkkinatukeen ei
ole oikeutta
17-vuotiaalla henkilöllä, joka ei ole valmistunut ammattiin oppilaitoksesta tai suorittanut ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitettua tutkintoa. Rajoitusta ei sovelleta sinä
aikana, kun henkilö osallistuu 2 luvussa tarkoitettuun koulutukseen, työharjoitteluun,
työkokeiluun tai työhallinnon järjestämään
kuntoutukseen.

Henkilöllä, joka toistuvasti kieltäytyy työvoimatoimiston tarjoamista 6 ja 11 §:ssä
tarkoitetuista taikka muista kohtuullisiksi
katsottavista työllistymistä edistävistä toimenpiteistä, ei ole oikeutta työmarkkinatukeen kuuden viikon ajalta. Määräaika lasketaan siitä päivästä, jona kieltäytyminen on
tapahtunut. Henkilöllä on aina oikeus kieltäytyä työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävästä työharjoittelusta menettämättä
oikeuttaan työmarkkinatukeen.
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3

Velvollisuus osallistua koulutukseen

tavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan tuki korotettuna lapsikorotuksella, jonka
suuruus on 40 prosenttia työttömyysturvalain
24 §:ssä säädetystä lapsikorotuksesta.

Henkilö, joka ilman pätevää syytä kieltäytyy menemästä hänelle soveltuvaan 10 §:ssä
tarkoitettuun koulutukseen tai koulutukseen,
jonka ajalta hänellä on oikeus tämän lain
tasoisiin etuuksiin, tai joka aloitettuaan koulutuksen ilman pätevää syytä on eronnut tai
omasta syystään erotettu tällaisesta koulutuksesta, ei ole oikeutettu työmarkkinatukeen
kuuden viikon ajalta. Määräaika lasketaan
koulutuksesta kieltäytymisestä, eroamisesta
tai erottamisesta lukien.

27 §

Työmarkkinatuen kesto
Työmarkkinatuki on kestoltaan rajoittamaton. Työ-, omavastuu- ja työmarkkinatukipäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona
saa olla yhteensä enintään viisi.

21 §

Oikeus työmarkkinatukeen odotus-, määrätai omavastuuajan kuluessa
34 §
Työmarkkinatukea maksetaan sen estämättä, mitä 16-19 §:ssä ja jäljempänä
22 a §:ssä säädetään, siltä ajalta, jona henkilö odotus-, määrä- tai omavastuuaikana on 2
luvussa tarkoitetussa koulutuksessa, työharjoittelussa, työkokeilussa tai kuntoutuksessa.

4luku
Työmarkkinatuen suuruus ja kesto
22 a §

Omavastuuaika
Työmarkkinatukea ei makseta viiden päivän omavastuuajalta. Työmarkkinatukeen
mitä
työttömyysturvalain
sovelletaan,
12 §:ssä työttömyyspäivärahan omavastuuajasta säädetään.
23 §

Työmarkkinatuen määrä
Työmarkkinatuen saajalle, jolla on huollet-

Työvoimapoliittinen lausunto
Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta
antaa kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle lausunnon 13-14 §:ssä, 15 §:n 2-4
momentissa, 16-22 §:ssä, 25 §:n 3 momentissa ja 26 §:n 2 momentissa säädettyjen työmarkkinatuen edellytysten täyttymisestä.
Lausunto annetaan 15 §:n 4 momentissa säädetyistä edellytyksistä ainoastaan siltä osin
kuin työmarkkinatukeen sovelletaan, mitä
työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 3 ja
10 kohdassa sekä 2 ja 6 momentissa ja
5 a §:ssä työttömyyspäivärahasta säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Lakia sovelletaan työmarkkinatukeen, joka
kohdistuu aikaan lain voimaantulosta alkaen.
Lain 16, 21 ja 22 a §:ää sovelletaan, jos
henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi tämän lain voimassa ollessa. Lain
17 ja 18 §:ää sovelletaan, jos työvoimapoliittisista toimenpiteistä kieltäytyminen tai
koulutuksesta kieltäytyminen, eroaminen tai
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erottaminen on tapahtunut tämän lain voimassa ollessa.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1995

HE 17211995 vp

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

