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Vastaus kirjalliseen kysymykseen työnhakijan matka- ja majoituskorvauksista sekä lastenhoidon korvauksista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Krista Mikkosen /vihr näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 202/2015 vp:
Mitä hallitus aikoo työvoimapalveluiden uudistuksen yhteydessä tai muussa yhteydessä
tehdä, jotta perusteluissa mainitut työllistymistä edistävät toimenpiteet ovat muidenkin
työnhakijoiden kuin työttömiksi katsottavien työnhakijoiden käytettävissä?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Matka- ja yöpymiskustannusten korvauksista säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetussa laissa (916/2012). Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista työttömälle työnhakijalle, joka hakee työhön. Kustannusten korvaamisen
edellytyksenä on, että korvaamista on pidettävä tarkoituksenmukaisena työvoiman saatavuuden
ja työttömän työllistymisen kannalta . Kustannusten korvaamisesta on säädetty tarkemmin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1073/2012).
Matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen käytetään valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan
tarkoitettuja työllisyysmäärärahoja. Työnhakuun liittyvien matka- ja yöpymiskustannusten korvaaminen on katsottu perustelluksi rajata niiden työnhakijoiden tukemiseen, joiden taloudellisen
tuen tarve on arvioitu suurimmaksi. Em. perusteella matka- ja yöpymiskustannuksia korvataan
työttömille työnhakijoille, joilla on työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettu velvollisuus
työn vastaanottamiseen, mutta joiden taloudelliset mahdollisuudet liikkumiseen ovat heikot.
Palkkatyössä olevat saavat palkkaa, minkä vuoksi heillä ei ole katsottu olevan taloudellisen tuen
tarvetta uuteen työhön hakeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä työllistyvien tai päätoimisesti opiskelevien (ml. työttömyysetuudella tuettu
omaehtoinen opiskelu) työnhakuun liittyvien matkojen tukemista ei pidetä työvoimapoliittisesti
tarkoituksenmukaisena. Esimerkiksi opiskelijat hakeutuvat yleensä ns. kesätyöpaikkoihin, jotka
täyttyvät ilman matkakustannusten korvaamistakin. Yritystoiminnan, oman työn tai opintojen
päätyttyä myös em. henkilöille voidaan korvata muiden edellytysten täyttyessä työhön hakeutumisesta aiheutuvia kustannuksia.
Matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen ei ole estettä lasta kotona hoitaneelle vanhemmalle, joka on siirtymässä työelämään. Tällöin edellytetään, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ennen työnhakumatkaa ja että hänet voidaan katsoa julkisesta
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työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti työttömäksi. Lasta kotona hoitava vanhempi on em. lain mukaan työtön, mikäli hänellä ei ole voimassa olevaa työsuhdetta eikä hän
työllisty työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa
työssä eikä hän ole päätoiminen opiskelija.
Työhön hakeutumiskustannuksina ei korvata työhaastattelun tai työsopimuksen tekemisen ajaksi
lastenhoidon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Työnhakuun liittyvien kustannusten korvaamista koskevat säännökset uudistettiin vuoden 2013 alusta lukien, jolloin kustannusten korvaamisen tarkoituksenmukaisuus viimeksi arvioitiin. Hallituksella ei ole suunnitteilla laajentaa
työnhakuun liittyvien matka- ja muuttokustannusten korvaamista työttömien työnhakijoiden
lisäksi muihin työnhakijoihin eikä laajentaa korvattavia kustannuksia matka- ja yöpymiskustannusten lisäksi muihin kustannuksiin.
Helsingissä 19.10.2015
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

