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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 223/1998 vp laiksi työttömyysturvalain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunnalle on sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
3411998 vp.
Eduskunta toteaa, että työttömyysturvalain
määräys, jonka mukaan työvoimapoliittiseen
aikuiskoulutukseen osallistuminen on rinnastettu työssäoloon 16 viikon ajalta, on vuodenvaihteessa raukeamassa. Eduskunta pitää
tärkeänä, että mainittu koulutus palvelisi
mahdollisimman hyvin koulutettavien työl-

listymistä ja että halukkuus hakeutua työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ei vähene.
Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän,
miten edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja työttömyysturvalakia tulisi kehittää,
jotta koulutus nykyistä paremmin palvelisi
työllistymismahdollisuuksia ottaen huomioon
myös työssäoloehdon merkityksen koulutukseen hakeutumiselle, ja ryhtyvän asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 25 § ja
29 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin niistä on 25 § laissa 140111997, sekä
lisätään lakiin uusi 16 b §, 19 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 153711993, väliaikaisesti
uusi 7 momentti ja lakiin uusi 29 a § seuraavasti:
4luku
Ansioon suhteutetun päivärahan
saamisen erityisedellytykset

16 b §
Merialalla työskentelevän oikeus ansioon
suhteutettuun päivärahaan ( lisävakuutus)
Suomessa asuvalla työntekijällä, joka tekee
merimieslaissa (423/1978) tarkoitettua työtä
ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa, on oikeus ansioon
suhteutettuun työttömyyspäivärahaan tämän
lain palkansaajaa koskevien säännösten mukaisesti, jos työttömyyskassa, jonka jäsen
290016

hän on, on sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistamin ehdoin ja perustein järjestänyt
lisä vakuutuksen. Lisävakuutuksen rahoitukseen sovelletaan työttömyysetuoksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 2 luvun
valtionosuutta koskevia säännöksiä. Muilta
osin lisävakuutuksen rahoituksesta vastaa
asianomainen työttömyyskassa.
Sen estämättä, mitä lain 23 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus vahvistaa edellä
1 momentissa tarkoitettuna lisävakuutuksena
maksettavan etuuden suuruus ja määräytymisperusteet. Täysi määrä ei kuitenkaan saa
olla suurempi, mitä laissa säädetään ansioon
suhteutetun työttömyyspäivärahan suuruudesta.

19 §

panon valvonnassa tarvittavia tietoja.

Sovitellun päivärahan kesto
29 a §
Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuihin
enimmäismääriin ei kuitenkaan lueta vuodelta 1999 maksettuja soviteltuja päivärahoja.

25 §

Etuuksien korotus
Tämän lain 22 ja 24 §:ssä säädettyjä markkamääriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten
sitomisesta elinkustannusindeksiin annetussa
laissa (348/1956) säädetään. Markkamäärää
tarkistetaan täysin markoin siten, että ylimenevä osa jätetään lukuun ottamatta.
29 §

Etuudensaajarekisteri
Etuudensaajarekisteri on asianomaisen ministeriön pysyvä henkilörekisteri työttömyysturvan toimeenpanon valvontaan, työttömyysetuuksien tilastointiin sekä työttömyysetuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi.
Rekisteriin saadaan kerätä ja tallentaa työttömyysetuuksien maksatusjärjestelmissä olevia tarpeellisia tietoja työttömyyskassojen
maksamia etuuksia saaneista henkilöistä,
näille maksetuista etuuksista ja niiden maksuperusteista.
Etuudensaajarekisteristä poistetaan tiedot
silloin, kun tieto on todettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi.

Oikeus saada eräitä tietoja
Asianomaisella ministeriöllä on oikeus
saada tämän lain toimeenpanosta huolehtiviita viranomaisilta, verohallitukselta, kansaneläkelaitokselta, etuuksia maksaviita rahalaitoksilta ja työttömyyskassailta lain toimeen-
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1999.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

