EV 144/2006 vp — HE 138/2006 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2006 vp
Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10
luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun
7 §:n muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta
(HE 138/2006 vp).

Valiokuntakäsittely
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut
asiasta mietinnön (TyVM 9/2006 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002)
5 a luvun 1 §:n 3 momentti ja 10 luvun 1 §,
sellaisena kuin niistä on 5 a luvun 1 §:n 3 momentti laissa 458/2005, seuraavasti:
5 a luku

10 luku

Muutosturva ja siihen liittyvä työllistymisohjelma

Ylläpitokustannusten korvaaminen

1§
Muutosturva
— — — — — — — — — — — — — —
Muutosturvaan liittyvistä erityisistä etuuksista säädetään 9 luvun 2 §:ssä ja 10 luvun 1 §:n 3
momentin 1 kohdassa sekä työttömyysturvalaissa.

HE 138/2006 vp
TyVM 9/2006 vp

1§
Liikkuvuusavustus
Alueellisen liikkuvuuden tukemiseksi työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle työnhakijalle
voidaan myöntää liikkuvuusavustusta.
Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää matkakustannusten korvaukseksi, jos työnhakija hakee tai siirtyy työhön työssäkäyntialueensa ulkopuolelle. Liikkuvuusavustusta matkakustannusten korvaukseksi voidaan myöntää myös koulu-
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laiselle ja opiskelijalle oppilaitoksen loma-aikana tapahtuvaa työtä varten.
Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää muuttokustannusten korvaukseksi enintään 700
euroa, jos työnhakija siirtyy työhön työssäkäyntialueensa ulkopuolelle ja:
1) hänellä on 5 a luvun 2 §:n nojalla oikeus
työllistymisohjelmaan; tai

2) hän on työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:ssä
tarkoitettu työmarkkinatukeen oikeutettu.
Liikkuvuusavustuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 9 luvun 7 §,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 1217/2005, seuraavasti:
9 luku
Työmarkkinatuen määrä ja kesto
7§
Työmarkkinatuen kesto
Työmarkkinatuki on kestoltaan rajoittamaton.
Matka-avustus voidaan määrätä maksettavaksi enintään neljän kuukauden ajan työsuhteen al-
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kamisesta lukien, kuitenkin enintään työsuhteen
ajan. Matka-avustus maksetaan viideltä päivältä
viikossa sen estämättä, mitä 3 luvun 2 §:ssä säädetään etuuspäivien määrästä viikossa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

