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LAKIALOITE 63/2000 vp
Laki työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Yhdistelmätuki muodostuu kahdesta eri elementistä, työmarkkinatuesta ja työllistämistuesta.
Työmarkkinatuen maksajana toimii Kela ja työllistämistuen maksajana työhallinto. Jo tekovaiheessa yhdistelmätukijärjestelmän tarkoituksena
oli tuoda apua pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja suurimmaksi työllistäjäksi ennakoitiin
nousevan kolmas sektori. Näin on myös käynyt.
Kokemukset ovat olleet myönteisiä.
Yhdistelmätuella työskentelevien eriarvoinen
asema ja syrjivä kohtelu korostuvat vertailtaessa
häntä henkilöön, joka on työllistetty työllistämistuella ja jonka työttömyysturvan työssäoloehto
kertyy koko työllistämisajalta. Olisi oikeudenmukaista, että yhdistelmätuella työskentelevän
työssäoloehto kertyy vähintään puolelta ajalta,
eli siltä osuudelta miltä työhallinto maksaa työl-

listämistukea. Tämä asia oli lain säätämisen aikaan väännön kohteena ja epäkohta oli tiedossa,
mutta hallituspuolueiden keskinäisissä neuvotteluissa parempaa ratkaisua ei syntynyt. Nykyinen
työssäoloehdon kertyminen yhdistelmätukityössä on laiha kompromissi, joka ei perustu mihinkään järjelliseen logiikkaan. Siksi asia olisi mitä
pikimmin korjattava.
Lakialoitteessa esitetäänkin työttömyysturvalain 16 §:n muuttamista siten, että yhdistelmätuella työllistetyn työssäoloajasta puolet luettaisiin työttömyysturvan työssäoloehtoa kerryttäväksi.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 16 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 1356/1997, seuraavasti:
16 §

Palkansaajan oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujak-

so) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa työssä, jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai
jonka työsopimuksen mukainen säännöllinen
työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei
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alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä
vähintään 80 tuntia jakaantuneena kullekin viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon vain
kerran. Tässä momentissa tarkoitettuun työssä-

oloaikaan luetaan puolet työstä, jonka palkkauskustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatuesta annetun lain 2 § :n 2 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea.

Tämä laki tulee voimaan
2000.
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Esa Lahtela /sd
Matti Kangas /vas
Arto Seppälä /sd
Tero Rönni /sd
Marjaana Koskinen /sd
Lauri Oinonen /kesk
Matti Huutola /vas
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Petri Neittaanmäki /kesk
Sulo Aittoniemi /alk
Seppo Lahtela /kesk
Ismo Seivästö /skl
Anne Huotari /vas
Mikko Immonen /vas
Unto Valpas /vas
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