LA 59/1996 vp
Lakialoite 59
Mauri Salo /kesk ym.: Lakialoite laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle
Aloitteessa ehdotetaan, että työnantaja, joka
on I2 kuukauden ajan työllistänyt alle 23-vuotiaan työntekijän, saisi palautuksena maksamaosa kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.
Nuorisotyöttömyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi on tehtävä
kaikkensa. Työelämästä syrjäytynyt nuori tulee
yhteiskunnalle erittäin kalliiksi, joten työllistämiseen käytetyt varat ovat valtiontaloudenkin
kannalta tuottava sijoitus.

Kynnys palkata nuori opiskelunsa päättänyt
työtön ihminen ensimmäiseen työpaikkaan on
korkea. Työnantaja arvostaa kokemusta, joten
nuori joutuu liian usein kuulemaan, että työkokemuksen puute esti hänen valintansa. Nuoren
työllistäminen on tehtävä nykyistä houkuttelevammaksi.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
työnantajan sosiaaliturvasta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun lakiin (366/
I963), siitä II päivänä elokuuta I978 annetulla lailla (613/I978) kumotun 15 §:n tilalle uusi 15 §
seuraavasti:
I5 §
Työnantaja, joka on työllistänyt alle 23-vuotiaan henkilön vähintään kahdentoista kuukauden ajan, on oikeutettu saamaan takaisin tästä
työsuhteesta maksamaosa työnantajan sairausvakuutusmaksun ja kansaneläkemaksun veronkantoviranomaisel ta.

Sosiaaliturvamaksun takaisinsaamisesta ja
sitä koskevan päätöksen oikaisusta säädetään
asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
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