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LAKIALOITE 14/2000 vp
Laki työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Kunnissa on hyvin laajasti käytössä vapaaehtoisuuteen perustuva palo- ja pelastustoimen järjestelmä, jossa vapaapalokunta (VPK) toimii kunnan sopimuspalokuntana. Kunnassa on vain yksi/kaksi työntekijää, jotka ovat vakinaisessa palveluksessa, ja vastaavat palo- ja pelastustoimintaan liittyvästä kalustosta, sen kunnossapidosta
sekä palo- ja pelastustehtävien johtamisesta.
Muut pelastustehtäviin osallistuvat ovat vapaapalokuntalaisia. Järjestelmällä on pitkät perinteetja se on käytännössä toimiva ja taloudellinen
ratkaisu varsinkin pienten kuntien palo- ja pelastustoimen järjestelmäksi. Edellä esitettyä
järjestelmää vastaava on myös puolivakinainen
palokunta, jonka toimintaan osallistuu myös vapaaehtoisia.
Järjestelmän toimivuutta on alkanut viime aikoina kuitenkin haitata Kelan perintätoimenpiteet, jotka aiheutuvat työttömien sammutusmiesten saamista hälytys-, sammutus- ym. palkkioista. Perinnän kohteena ovat sammutusmiesten

saarnat sosiaalietuudet, kuten työttömyyspäiväraha. Syntynyt tilanne saattaa johtaa siihen, että
työttömänä olevat vapaapalokuntalaiset jäävät
pois palokunnan päivittäisestä lähtövalmiudesta.
Monilla paikkakunnilla tilanne aiheuttaisi merkittävän heikentymisen kunnan palontorjuntavalmiudessa, minkä seuraukset saattaisivat olla kohtalokkaat. Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että tässä tilanteessa pienten palkkioiden takaisinperintä työttömiltä sammutusmiehiltä on
kohtuutonta ja heikentää pelastustoimenpiteiden
suorittamista laajoilla alueilla.
Turvallisuuden takaamiseksi ja vapaaehtoistyöhön kannustamiseksi lakialaitteessa ehdotetaan, että vapaaehtoisista pelastustehtävistä saadut palkkiot eivät ole työttömyysturvaa vähentäviä tekijöitä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
työttömyysturvalain 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 4 a §:ään, sellaisena
kuin se on laissa 680/1997, uusi 3 momentti seuraavasti:
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4a§
Oikeus työttömyyspäivärahaan vapaaehtois- ja
taikootyön aikana

Vapaaehtoisista pelastustehtävistä saadut
palkkiot eivät vaikuta työttömyyspäivärahan
suuruuteen.

Tämä laki tulee voimaan
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