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TYÖASIAINVALIOKUNNAN

MIETINTÖ

14/1997 vp
Hallituksen esitys työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 1997lähettänyt työasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 178/1997 vp
työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen
liittyväksi lainsäädännöksi.
Lakialoite
Työasiainvaliokunta on käsitellyt hallituksen
esityksen yhteydessä lakialoitteen 33/1995 vp
(Mikko Elo /sd ym.) laiksi työllisyyslain muuttamisesta,joka on lähetetty valiokuntaan 12 päivänä lokakuuta 1995.
Lausunnot
Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta
ovat antaneet asiasta lausunnon (PeVL 32/1997
vp ja StVL 12/1997 vp ). Lausunnot on otettu
tämän mietinnön liitteiksi.
Asiantuntijat
Valiokunta on järjestänyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan kanssa yhteiskuulemistilaisuuden,
jossa ovat olleet kuultavina ministeriöiden, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Kuntaliiton, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä työttömien
yhdistyksen edustajat.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- työministeri Liisa Jaakonsaari, hallitusneuvos
Harri Skog, neuvotteleva virkamies Marja
Rantakaulio-Okkeri ja ylitarkastaja Pasi Järvinen, työministeriö
HE 178/1997 vp

- vanhempi hallitussihteeri Hannu Hakkola
sosiaali- ja terveysministeriö
'
- toimeentuloturvapäällikkö Elise Kivimäki,
Kansaneläkelaitos
- erityisasiantuntija Jaakko Meller, Suomen
Kuntaliitto
- apulaistoimistonjohtaja Anna Viitanen, Helsingin Itäkeskuksen työvoimatoimisto
- sosiaalityöntekijä Pekka Kinnunen, Oulun
kaupunki
- vastaava työllisyyssihteeri Juha Laine, Porin
kaupunki
- toimistonjohtaja Kalevi Lipponen, Porin työvoimatoimisto
- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri
Heikki Liede, Akava
- tutkija Kari Hämäläinen, Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitos ETLA
- sosiaalisihteeri Terttu Manelius, Invalidiliitto
- puheenjohtaja Matti Huotari, Kuhmon työttömien yhdistys
- tutkimusjohtaja Tuire Santamäki-Vuori, Palkansaajien tutkimuslaitos
- työvoimapoliittinen asiamies Martti Huttunen, Palvelutyönantajat
- johtaja Seppo Niininen, Rakennusalan työttömyyskassa
- ekonomisti Erkki Laukkanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
- ohjelmajohtaja Auli Valle, Suomen Punainen
Risti
- johtaja Kimmo Kemppainen, Suomen Yrittäjät
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- osastopäällikkö Kyösti Ropponen, Teollisuuden ja työnantajain Keskusliitto TT
- asiamies Leila Kurki, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
- hallituksenjäsen Eija-Helena Kettunen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY

- tutkimusjohtaja Pasi Holm, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VA TT
- toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
- professori Niklas Bruun
- toiminnanohjaaja Kari Itkonen.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia, työllisyyslakia, työmarkkinatuesta annettua lakia ja työttömyysturvalakia.
Työvoimapoliittinen järjestelmä uudistettaisiin
siten, että eri toimenpiteiden yhteensopivuus paranee, työllisyysvaikutukset tehostuvat ja työmarkkinoiden toimivuus paranee.
Työllisyyslaista ehdotetaan kumottavaksi
työllistymissuunnitelmaa koskeva saannös.
Työllistymissuunnitelman korvaavasta työnhakusuunnitelmasta säädettäisiin työvoimapalvelulaissa.
Työvoimapalvelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset yhteistyöstä työttömän työnhakijan kanssa. Yhteistyöllä tarkoitetaan työnhakusuunnitelman laatimista ja uudistamista
sekä määräaikaisia työnhakuhaastatteluja. Ehdotuksen mukaan työttömällä työnhakijana olisi
toisaalta oikeus työnhakusuunnitelmaan ja toisaalta velvollisuus osallistua työnhakusuunnitelman tekemiseen ja työnhakuhaastatteluihin.
Työmarkkinatukilain muutoksista osa kohdistuu enimmäismäärän työttömyyspäivärahaa
tai 500 päivää työmarkkinatukea saaneisiin henkilöihin. Työmarkkinatukilakia ehdotetaan
muutettavaksi niin, että edellä mainituille henkilöille ilman työsuhdetta tapahtuvan työharjoittelun vaihtoehtona olisi uusi työsuhteen ajalta
maksettava tukimuoto, työllistämistuesta ja työmarkkinatuesta muodostettava tuki (yhdistelmätuki). Yhdistelmätuessa työttömän työmarkkinatuki voitaisiin maksaa työnantajalle. Työnantajina voisivat toimia yhdistykset, kotitalou-
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det, kunnat, kuntayhtymät ja yritykset. Lisäksi
edellä mainituille pitkäaikaistyöttömille ehdotetaan työharjoittelun ajalta maksettavaksi matkaja muista ylläpitokustannuksista korvausta (ylläpitokorvaus), joka vastaisi työvoimapoliittisen
aikuiskoulutuksen ajalta maksettavaa korvausta.
Lisäksi ehdotetaan, että työstä ja työvoimapoliittisista toimenpiteistä kieltäytymisestä tai
eroamisesta ilman hyväksyttävää syytä taikka
muista työmarkkinarikkeistä asetettavia korvauksettornia määräaikoja ja työssäolovelvoitetta pidennetään. Työllisyyslain kunnille maksettavaa työllistämistukea koskevaa säännöstä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että normaalin työllistämistuen suuruuden kytkentä
työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan poistetaan.
Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 1998 alusta.

Lakialoite
Lakialoitteeseen 3311995 vp sisältyvässä lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi työllisyyslakia siten, että työllistymissuunnitelma olisi laadittava alle 20-vuotiaille työnhakijoille viipymättä näiden ilmoittauduttua työvoimatoimistoon.
Lisäksi alle 20-vuotiaille olisi taattava oikeus
työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaan.

TyVM 14/1997 vp- HE 178/1997 vp

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Yleisperustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteena valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ha11ituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä
seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Työvoimapalvelut
Työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamisen
keskeisenä tavoitteena on työnhakemisen tehostaminen ja työttömien työnhakuvalmiuksien
vahvistaminen. Työnhakijan oikeudet ja velvo11isuudet ehdotetaan määriteltäviksi laissa. Tarkoituksena on ottaa käyttöön määräaikaiset työnhakuhaastattelut, työnhakukirja, osaamiskartoitukset, työnhakukoulutus ja työnhakusuunnitelma. Tavoitteiden toteuttamiseksi ja työvoimatoimistojen palvelujen parantamiseksi asiakaspalveluhenkilöstöä lisätään.
Valiokunnan mielestä uudistuksen on parannettava sekä työnhakijoiden että työnantajien
palvelua. Käyttöön otettavien uusien toimintatapojen, mm. määräaikaisten työnhakuhaastattelujen, tarkoitus jää toteutumatta ja toimet koetaan kielteisinä, e11eivät ne paranna työ11istymistä. Työvoimaviranomaisten voimavarat eivät riitä uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseen e11ei
toimenpiteitä kohdisteta tarkoituksenmukaisesti
palvelujen käyttäjien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja toimintatapoja kehitetä ja tehosteta.
Työvoimatoimistot ovat lisänneet työnantajien palveluja ja niihin on panostettava ede1leen
lisää voimavaroja, koska uudet työpaikat syntyvät erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden työvoimapalvelujen tarve on suuri.
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 1998
(HE 100/1997 vp) selostetaan työnantajien ja
työnhakijoiden työvoimapalveluiden laadu11ista
ja sisällöllistä kehittämistä. Valiokunta suhtautuu myönteisesti esitettyihin uudistusehdotuksiin.
Käyttöönotettavaksi ehdotettu yhdistelmätuki asettaa työvoimapalveluille uusia vaatimuksia. Yhdistelmätuki on tarkoitettu hyvin pitkään

työttöminä olleille työnhakijoille, joista useat
ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta ja työelämästä.
Yhdistelmätuki voidaan maksaa työnantajalle,
joka työ11istää pitkäaikaistyöttömän. Työnantajina voivat olla yritysten lisäksi yhdistykset, kotitaloudet, kunnat ja kuntayhtymät Uudistuksen
yhteydessä on korostettu ns. kolmannelle sektorille, eli voittoa tuottamattorniin yhteisöihin,
syntyviä työpaikkoja. Erityisesti uudet työnantajat ja kolmas sektori tarvitsevat hyvin toimivia
työvoimapalveluja, jotta yhdistelmätuella voidaan luoda työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille ja
sitä kautta saada heidät työ11istymään avoimille
työmarkkinoille.

Yhdistelmätuki ja valtion työllistämispalvelun
lakkauttaminen
Yhdistelmätuen rahoittamiseksi on tarkoitus
lakkauttaa valtion työllistämispalvelu ja työllisyyspoliittinen rakennetuki. Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa lausunnossaan työllistämispalvelun loppumisenjohtavanjopa väliaikaiseen
työtilaisuuksien vähenemiseen kolmanne11a sektorilla. Kyseessä voivat o11a mm. työttömien
omatoimisen toiminnan muodot, joiden keskeytymistä sosiaali- ja terveysvaliokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena.
Valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä
ehdotetaan työttömien aloitteellisuuden tukemiseen tarkoitettujen määrärahojen lisäämistä ja
käyttömahdo11isuuksien laajentamista siten, että
työttömien yhdistysten vetäjiä voitaisiin palkata
yhdistyksiin maksamaHa vetäjien palkkakustannukset kokonaisuudessaan. Lakkaotettaessa
työnisyyspoliittinen rakennetuki ehdotetaan perustettavaksi paika11isten hankkeiden työllisyyspoliittinen rakennetuki, jonka määrärahoina arvioidaan käytettävän 60 miljoonaa markkaa.
Valiokunta korostaa sitä, että työvoimapoliittisen järjestelmän uudistus on toteutettava siten,
ettei sillä ole epätarkoituksenmukaisia seurauksia nykyisille toimintamuodoille.

Yhdistelmätukija perustoimeentulon taso
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan,
että työmarkkinatukilain 2 §:n 2 momentissa ja
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2 a luvussa ehdotetulla järjestelyllä, jossa pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuki maksetaan
työnantajalle, voi olla välillistä vaikutusta työttömyyden aikaisen perustoimeentulon turvan
tasoon. Tältä ajalta työtön saa työ- tai oppisopimuksen perusteella palkkaa. Hallituksen esityksestä käy selville, että työmarkkinatuella voitaisiin korvata pitkään työttömänä olleen henkilön palkkauskustannukset kokonaisuudessaan.
Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että laissa ei nimenomaan säädetä
työttömälle työ- tai oppisopimussuhteessa maksettavan palkan suuruudesta. Hallitusmuodon
15 a §:n 2 momentin kannalta on välttämätöntä,
että palkka vastaa vähintään työmarkkina tukea.
Perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että työasiainvaliokunta selvittää, sisältävätkö esimerkiksi työttömyysturvalain 7 a §:n (ja työmarkkinatukilain 20 §:n) säännökset käytännössä riittävät takeet edellä mainitun perustuslaista seuraavan vaatimuksen täyttymiselle.
Työasiainvaliokunta toteaa, että ehdotetun
työmarkkinatukilain 12 a §:n 1 momentin mukaan työmarkkinatuki voidaan maksaa työnantajalle, joka tekee työmarkkinatukeen oikeutetun työttömän kanssa työsopimuslain 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen tai oppisopimuskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen. Oppisopimuksesta annetun lain 19 §:n
mukaan oppisopimukseen sovelletaan mm., mitä
työsopimuslain 17 §:ssä säädetään. Pykälän mukaan työnantajan on maksettava työsuhteessa
olevalle työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kokoaikatyöstä maksettava
palkka on vähimmilläänkin lähes kaksi kertaa
työmarkkinatuen suuruinen.
Osa-aikatyöstä henkilöllä on työmarkkinatuesta annetun lain 20 §:n 1 momentin ja työttömyysturvalain 7 a §:n 1 momentin mukaan pätevä syy kieltäytyä, jos työstä saatava palkka jäisi
pienemmäksi kuin työttömyysaikainen työmarkkinatuki. Työmarkkinatuen suuruisella palkalla
työn vastaanottovelvollisuus on olemassa vain,
jos työn vastaanottamisesta ei aiheudu lainkaan
kustannuksia. Jos työn vastaanottamisesta aiheutuu esimerkiksi matkakustannuksia, osa-aikatyön palkan tulee ylittää työmarkkinatuen
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määrä vähintään työn vastaanottamisesta aiheutuvien kustannusten määrällä.
Korvaus ylläpito- ja majoituskustannuksista

Hallituksen esityksessä ehdotetaan työmarkkinatuesta annettuun lakiinlisättäväksi uusi 11 a §,
jossa säädetään työmarkkinatuen saajalle maksettavista työharjoittelun aikaisista matka-, ylläpito- ja majoittumiskustannusten korvauksista.
Pykälän viittaussäännöksen johdosta ylläpitokorvaus määräytyy voimassa olevan lain 10 §:n 2
momentin perusteella asetuksella.
Perustuslakivaliokunta katsoo, että tällä korvauslajilla on niin kiinteä yhteys hallitusmuodon
15 a §:n 2 momentissa tarkoitetun perusoikeuden
toteutumiseen, että perussäännökset siitä on
välttämätöntä antaa lain tasolla.
Työasiainvaliokunta toteaa, että mainituista
korvauksista säädetään laintasaisesti työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa. Laissa on seuraavat perussäännökset korvauksista:
- 22 § korvausta koskevan päätöksen muodosta,
- 23 § muutoksenhausta,
- 24 § maksaruismenettelystä ja palVlen
enimmäismäärästä, joilta ylläpitokorvausta
maksetaan,
- 25 § maksamisen lakkauttamisesta,
- 28 § ulosmittauskiellosta ja takaisinperinnästäja
- 29 § veronalaisuudesta.
Ylläpito- ja majoituskorvauksen markkamääristä säädetään asetuksen tasaisesti.
Perustuslakivaliokunta on perusoikeusuudistusta koskevassa lausunnossaan (PeVM 25/1994
vp) lausunut hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin osalta, että perustoimeentuloturvan järjestämiseen tarvitaan käytännössä perustuslakia
alemmanasteista lainsäädäntöä, joka sisältää
säännökset tukimuodoista, niiden saaruisedellytyksistä ja tarveharkinnasta sekä menettelymuodoista.
Ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan
viimeksi mainitun lausunnon ja nykyiset laintasoiset säännökset työasiainvaliokunta katsoo,
ettei hallituksen esitystä ole perusteltua syytä
muuttaa. Ratkaisuun on vaikuttanut myös se,
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että eduskunta on hyväksynyt työasiainvaliokunnan mietinnössä (TyVM 14/1996 vp) ehdotetun ponsilausuman, jossa edellytetään selvitettäväksi ylläpito- ja majoituskorvauksia koskevien
säädösten epäkohdat ja säännösten muuttamista
nykyistä joustavammiksi, oikeudenmukaisemmiksi ja työllistymistä edistäviksi. Tämän selvitystyön yhteydessä on arvioitava myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetty huomautus ja tarvittaessa siirrettävä lakiin nykyiset
alemman tasoiset säännökset.
Korvauksetlomat määräajat ja oikeusturva

Korvauksettomien määräaikojen ja työssäolovelvoitteiden pidentäminen korostaa työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen saajan oikeusturvan tarvetta. Hyväksyessään hallituksen
esityksen laiksi hallintolainkäytöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi eduskunta hyväksyi lausuman, jossa edellytettiin tarkistettavaksi voimassa oleviin eri lakeihin ja asetuksiin sisältyvät
valitusmenettelysäännökset hallintokäyttölain
tarkoituksen ja periaatteiden toteuttamiseksi.
Tämän mukaisesti ollaan valmistelemassa lainsäädäntöä, joka poistaisi sosiaalivakuutusasioiden ja muiden hallintolainkäyttöasioiden käsittelyssä olevia perusteettornia eroavuuksia. Lisäksi tarkoituksena on parantaa asianosaisen oikeusturvaa mm. laajentamalla mahdollisuuksia
suulliseen käsittelyyn. Muutoksia tultaneen ehdottamaan työttömyysturvalautakunnassa noudatettavaan menettelyyn sen käsitellessä työttömyyspäiväraha- ja työmarkkinatukipäätöksiä
koskevia valituksia.
Työttömyysturvalain 7 §:ssä säädetään velvollisuus ottaa vastaan työtä. Pykälän 1 momentissa
säädetään edellytyksistä, joiden perusteella työttömyyspäivärahaoikeuden menettää. Edellytyksenä on mm. se, että henkilö ilman pätevää syytä
kieltäytyy vastaanottamasta työviranomaisen
osoittamaa tai hänelle muuten yksilöidysti tarjottua lakon, työsulun tai saarron piiriin kuulumatonta työtä. Momenttia on täsmennetty työtarjouksen yksilöinoin osalta vuonna 1990 voimaan tulleella lailla. Eduskunnan käsiteltävänä
on hallituksen esitys (HE 152/1997 vp), jossa
ehdotetaan momenttiin tehtäväksi muita kuin
työn yksilöintiä koskevia muutoksia. Esityksestä

antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta (PeVL 25/1997 vp) kiinnitti huomiota tältä
osin lähinnä muutoksenhakumenettelyyn.
Työasiainvaliokunta toteaa, että työttömyysturvalain 7 §:n 1 momentti on työtarjouksen yksilöinoin osalta riittävän täsmällinen. Asian luonteesta johtuen eri osapuolten käsitykset tapahtumista saattavat poiketa toisistaan ja viranomaisten päätökset tai menettelytavat voivat herättää
epäilyjä niiden oikeudenmukaisuudesta. Työvoimatoimikunta ja työvoimatoimisto antavat Kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan
lausunnon työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä mm. työttömyysturvalain
7 §:n osalta. Viranomaisten menettelytapoja on
kehitettävä hakijan oikeusturvan edistämiseksi,
koska lausunnoilla ja päätöksillä on etuuden hakijalle huomattava taloudellinen merkitys, eikä
esim. lausunnosta saa erikseen hakea muutosta
valittamalla. Myös muutoksenhakutarve vähenee, jos päätöksentekomenettelyssä selvitetään
tosiseikasta perusteellisesti sekä dokumentoidusti ja päätökset ovat riittävän selkeästi perusteltuja.

Yksityiskohtaiset perustelut
2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain
muuttamisesta
12 a § Työnantajalle maksettavan tuen edellytykset. Ehdotetun pykälän 4 momentissa on viittaussäännös työllisyysasetuksen 4 lukuun.
Saadun selvityksen mukaan tarkoituksena on
antaa uusi työllisyysasetus. Uuden asetuksen lukujen numerointi poikkeaa nykyisestä ja valiokunta ehdottaa sen vuoksi viittaussäännöstä tarkistettavaksi.
17 § Työvoimapoliittisista toimenpiteistä kieltäytyminen ja 19 § Työvoimapoliittisen toimenpiteen keskeyttäminen. Nykyisen lain 17 §:n 1 momentissa säädetään määräajasta, jolta henkilölle
ei makseta työmarkkinatukea hänen kieltäytyessään toistuvasti työvoimatoimiston tarjoamasta
työharjoittelusta, ammatinvalinnanohjaus- tai
kuntootustoimenpiteistä tai muista kohtuullisiksi katsottavista työllistymistä edistävistä toimen-
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piteistä. Määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi kuudesta viikosta kahteen kuukauteen.
Voimassa olevan 19 §:n 1 momentin mukaan
henkilö, joka ilman pätevää syytä keskeyttää tai
joutuu omasta syystä keskeyttämään kohtuulliseksi katsottavan työharjoittelun tai ammatinvalinnanohjaus- tai kuntoutustoimenpiteen, ei ole
oikeutettu työmarkkinatukeen kuuden viikon
ajalta keskeyttämisestä lukien. Korvauksetonta
määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi kuudesta viikosta kahteen kuukauteen.
Perustuslakivaliokunta pitää perusoikeussuojaan liittyvistä syistä välttämättömänä täsmentää työmarkkinatukilakiehdotuksen 19 §:n 1 momenttiin sisältyvää edellytystä siitä, että asianomainen ilman pätevää syytä keskeyttää tai joutuu omasta syystä keskeyttämään "muun kohtuulliseksi katsottavan työllistymistä edistävän
toimenpiteen".
Työvoimahallinnon käytössä on erilaisia hallinnon itsensäjärjestämiä tai sen hankkimia työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden tyhjentävä Iuetteleminen lain kohdassa, jossa säädetään toimenpiteistä kieltäytymisen tai
keskeyttämisen seuraamuksista, ei ole käytännössä mahdollista.
Työasiainvaliokunta ehdottaa 19 §:n 1 momentin täsmentämistä siten, että kohtuulliseksi
katsottavan työllistymistä edistävän toimenpiteen pitää olla rinnastettava 6 §:ssä tarkoitettuun
työharjoitteluun tai 11 §:ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen.
Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota
ainoastaan 19 §:n 1 momenttiin. Koska ehdotetussa 17 §:n 1 momentissa on kyse työmarkkinatuen menetyksestä työvoimapoliittisista toimenpiteistä kieltäytymisen johdosta, työasiainvaliokunta ehdottaa vastaavan täsmennyksen tekemistä myös tähän säännökseen.
4. Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n
muuttamisesta
13 §Oikeus peruspäivärahaanja 16 § Palkansaajan oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan. Pykäliin ehdotetaan lisättäväksi säännökset siitä,
ettei työmarkkinatuella tai yhdistelmätuella tuetuissa työ- tai oppisopimussuhteissa tehty työ
täyttäisi työssäoloehtoa.
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Hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta arvioi asiaa hallitusmuodon 5 §:n säännösten kannalta. Se katsoo, ettei sääntely ole helposti sovitettavissa yhteen pykälän 1 momentissa ilmaistun yleisen yhdenvertaisuusvaatimuksen kanssa. Esityksen
voidaan luonnehtia tarkoittavan samanlaista
kohtelua työmarkkinatuen piirissä olevien välillä mutta samalla erilaista kohtelua työsopimussuhteissa. Sitä ehdotuksen mukaista tilannetta,
että työmarkkina- tai yhdistelmätuen avulla
työllistyminen ei lainkaan kartuta työssäoloehtoa, voidaan kategorisuudessaan pitää ongelmallisena tällä tavoin työllistyvien motivaation
kannalta. Koko järjestelmänkin kannalta työssäoloehdon kertymättömyyden ongelmallisuus
tulee esille tapauksissa, joissa palkkaus koostuu
myös muusta lähteestä kuin yhteiskunnan rahallisesta tuesta työantajalle. Etenkin siltä osin
kuin työmarkkinatuella taikka yhdistelmätuella
työ- tai oppisopimussuhteeseen palkatun henkilön työ on erityisluonteensa vuoksi rinnastettavissa esimerkiksi työhön perehdyttämiseen, työharjoitteluun tai työvoimapoliittiseen koulutukseen, erilaiseen kohteluun työssäoloehtoon nähden on riittävinä pidettäviä valtiosääntöoikeudellisia perusteita.
Perustuslakivaliokunta toteaa lopuksi, että
sääntelyssä on syytä kiinnittää valtiosäännön
kannalta huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kokonaisuutena ehdotuksessa on kysymys uudesta työllistämiskeinosta, jollaisten luomista on jo hallitusmuodon 15 §:n 2 momentin
perusteella pidettävä tärkeän yhteiskunnallisen
intressin vaatimana.
Työasiainvaliokunta viittaa perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyihin näkemyksiin
ja katsoo, että työssäoloehdon täyttyminen myös
työmarkkinatuella tai yhdistelmätuella tuetuissa
työ- tai oppisopimussuhteissa edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Siksi valiokunta
ehdottaa 13 §:n 2 momentin ja 16 §:n 2 momentin
muuttamista siten, että momenteissa tarkoitettuun työssäoloaikaan luetaan kolmannes työstä,
jonka palkkauskustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea, kuitenkin enintään 16 kalenteriviikkoa.
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Yhdistelmätuki on ensisijaisesti kohdistettava
niihin yli 500 päivää työttömänä olleisiin, joilla
on vain vähän työhistoriaa. Tuki on tarkoitettu
työmarkkinoille paluun edistämiseksi, eikä sitä
tule käyttää vain työttömyyspäivärahan uusimiseen tai lyhytkestoisena muun tukityöllistämisen
jatkeena ansiopäivärahan uudistamistarkoituksessa.
Epäkohtien välttämiseksi ja soveltamiskäytännön yhdenmukaistamiseksi tuen myöntämisen yleisistä edellytyksistä on säädettävä asetuksella. Asetukseen on otettava käytännön ohjaamiseksi säännökset yhdistelmätuen tavoitteista
ja tarkoituksesta, jotka ilmenevät hallituksen esityksen perusteluista. Asetuksella tai ministeriön
määräyksin voidaan ohjata myös tuen kohdentumista erityisesti niihin yli 500 päivää työttömänä
olleisiin, joilla ei ole lainkaan tai vain lyhytaikaista työssäoloa pitkittyneen työttömyytensä aikana.

Lakialoite
Valiokunta ehdottaa, että lakialoite,jossa ehdotetaan muutettavaksi mm. työllisyyslain 17 §:ää,
hylätään. Lakialoite tulee hylätä, koska valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvän
3. lakiehdotuksen, jossa ehdotetaan sama pykälä
kumottavaksi, hyväksymistä.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella työasiainvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,

että 1., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomina,
että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisena paitsi
12 a, 17ja 19 § muutettuina (Valiokunnan
muutosehdotus),
että 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisena paitsi 13
ja 16 § muutettuina (Valiokunnan muutosehdotus) ja
että lakialoite 33/1995 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotus
2. Lakiehdotus
12 a §

Työnantajalle maksettavan tuen edellytykset
(1-3 mom. kuten HE)
Työnantajalle maksettavaan työmarkkinatukeen sovelletaan lisäksi, mitä työllisyyslaissa ja
-asetuksessa (poist.) työnantajalle myönnettävästä työllistämistuesta säädetään, jollei tässä
laissa tai sen nojalla asetuksella toisin säädetä.
Työmarkkinatukea ei määrätä maksettavaksi
työnantajalle, joka ei 1 momentissa tarkoitetussa
sopimuksessa ole sitoutunut maksamaan vähintään 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun täysimääräisen työmarkkinatuen suuruista palkkaa työkyvyttömyysajalta, jolta tuen avulla työllistetty
henkilö ei saa sairausvakuutuslain (364/1963)
19 §:n 1 momentissa olevan rajoituksen vuoksi
päivärahaa tai saa muuta vastaavaa lakisääteistä
korvausta tai työnantajalta muulla perusteella
sairausajan palkkaa.
17 §

Työvoimapoliittisista toimenpiteistä
kieltäytyminen
Henkilöllä, joka toistuvasti kieltäytyy työvoimatoimiston tarjoamista 6 tai II §:ssä tarkoitetuista taikka muista niihin rinnastettavista kohtuullisiksi katsottavista työllistymistä edistävistä
toimenpiteistä, ei ole oikeutta työmarkkinatukeen kahden kuukauden ajalta. Määräaika lasketaan siitä päivästä, jona kieltäytyminen on tapahtunut. Henkilöllä on aina oikeus kieltäytyä
työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävästä työharjoittelusta menettämättä oikeuttaan
työmarkkinatukeen.
(2 mom. kuten HE)
19 §

Työvoimapoliittisen toimenpiteen
keskeyttäminen
Henkilöllä, joka ilman pätevää syytä keskeyttää tai joutuu omasta syystään keskeyttämään
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6 §:ssä tarkoitetun työharjoittelun tai 11 §:ssä
tarkoitetun toimenpiteen tai muun niihin rinnastettavan kohtuulliseksi katsottavan työllistymistä edistävän toimenpiteen, ei ole oikeutta työmarkkinatukeen kahden kuukauden ajalta keskeytymisestä lukien.

työssäoloaikaan luetaan kolmannes työstä, jonka
palkkauskustannuksiin työnantaja on saanut
työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea, kuitenkin
enintään 16 kalenteriviikkoa.

16 §
Palkansaajan oikeus ansioon suhteutettuun
päivärahaan

4. Lakiehdotus
13 §
Oikeus peruspäivärahaan

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa työssä,
jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut
vähintään 18 tuntia taijonka työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia
kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen
mukainen tai, jollei 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. Työssäoloehdon täyttymisessä otetaan huomioon työ, jota henkilö on
tehnyt täytettyään 16 vuotta. Lisäksi työssäoloehtoon sovelletaan, mitä 16 §:n 3-5 momentissa säädetään. Tässä momentissa tarkoitettuun
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Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) 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
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 työssäoloaikaan luetaan kolmannes työstä, jonka palkkauskustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa
ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea, kuitenkin enintään 16 kalenteriviikkoa.
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Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

2 270825

Reijo Lindroos /sd
Armas Komi /kesk
Tuula Haatainen /sd
Kari Kantalainen /kok
Kyösti Karjula /kesk
Anne Knaapi /kok
Pirkko Peltomo /sd

Heikki Rinne /sd
Raimo Tiilikainen /r
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Johannes Koskinen /sd
Eila Rimmi /vas
Matti Vanhanen /kesk.
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VASTALAUSE
Perustelut
Hallitus on julistanut työvoimapolitiikkaa koskevat muutosehdotukset uudeksi työllisyyspolitiikaksi. Kysymys on kuitenkin lähinnä eräiden
toimenpiteiden uudelleenjärjestelyistä ja osittain
uudelleen nimeämisestä. Sen vuoksi odotukset
todellisten uusien työpaikkojen syntymisestä ja
sitä kautta työllistymisestä ovat ylioptimistisia.
Osittain työttömyystilastot voivat kaunistua sen
vuoksi, että työttömiä siirtyy muiden toimeentuloturvan järjestelmien piiriin.
Toisaalta aktiivisen työvoimapolitiikan nimissä työttömien ja työvoimatoimistojen henkilökunnan on otettava käyttöön uusia kirjaamiskäytäntöjä, jotka pahimmillaan saattavat lisätä
byrokratiaa ilman mainittavia tuloksia. On myös
arvioitavissa, että jopa 200 000 henkilön keskimäärin kahden viikon kestoinen työnhakukoulutus edellyttää sellaista lisäpanostusta, joka ei
ole realistinen annetuilla resursseilla.
Mielestämme ensisijaisena tavoitteena tulee
olla avoimien työmarkkinoiden toimintaedellytysten turvaaminen. Siihen tähtääviä ehdotuksia
Keskusta on tehnyt mm. verotuksen osalta sekä
erityisesti pienyritysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi. Valitettavasti hallituspuolueiden halukkuus näiden keinojen käyttämiseen on ollut liian vähäinen.
Kiinnitämme huomiota myös siihen, että julkisen sektorin alasajo on vienyt runsaasti työpaikkoja. Kuntien ja valtion toimivat palvelut on
turvattava riittävin määrärahoin ja vakinaisin
henkilöstöresurssein. Tätä vastaan toimivat mm.
hallituksen kuntatalouteen kohdistamat leikkaukset, joita on runsaasti myös vuoden 1998
talousarviossa.
Hallituksen esitykseen sisältyy ns. yhdistelmätuki, joka yhdistää työllistämistuen ja työmarkkinatuenja maksetaan työnantajalle pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi. Tämän arvioidaan
helpottavan esimerkiksi ns. kolmannen sektorin
mahdollisuuksia palkata työvoimaa. Ongelmalliseksi on noussut kysymys siitä, voidaanko ja
missä määrin yhdistelmätuen aikana kartuttaa
työttömyysturvalain mukaista työssäoloehtoa.
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Kun yhdistelmätuki muodostuu käytännössä
noin puoleksi työmarkkinatukiosuudesta ja puoleksi työllistämistukiosuudesta, on mielestämme
loogista ajatella, että myös työssäoloehto karttuisi samassa suhteessa. Yhdistelmätuen yksi perusajatuksista on kannustaa työttömiä jatkossa
-niin paljon kuin mahdollista-avoimille työmarkkinoille. Tämä tavoite on oikea. Mielestämme tämä kannustavuusnäkökohta toteutuu siten, että työssäoloehto ei kartu yhdistelmätuen
ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta, vaan
vasta sen jälkeen. Näin työttömälle muodostuu
kannustin jatkaa työssäoloaan ja samalla parantaa valmiuksiaan työelämään myös avoimilla
työmarkkinoilla.
Tätä tarkoittavat muutokset tulee tehdä työttömyysturvalain 13 ja 16 §:iin.

Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että 1., 2., 3.ja 5. lakiehdotus hyväksytään
valiokunnan mietinnön mukaisinaja
että 4. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 13 ja 16 §
seuraavasti:

4.
13 §

Oikeus päivärahaan

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lähinnä edellisen kuukauden aikana ( tarkastelujakso ) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa 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 alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintää
peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukau-
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dessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan
henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon jakso,
jossa työaika on yhteensä vähintään 80 tuntia
jakaantuneena kullekin viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehdon täyttymisessä otetaan huomioon työ, jota
henkilö on tehnyt täytettyään 16 vuotta. Lisäksi
työssäoloehtoon sovelletaan, mitä 16 §:n 3-5
momentissa säädetään. Tässä momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan ei ensimmäisten kuuden (6) kuukauden ajalta lueta työtä, jonka palkkauskustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa
ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea.

16 §

hinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa työssä, jossa työaika kunakin
kalenteriviikkona on ollut vähintään 18 tuntia tai
jonka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei
alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon myös sellainen neljän kalenteriviikon
ajanjakso, jossa työaika on yhteensä vähintään
80 tuntia jakaantuneena kullekin viikolle. Työ
voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Tässä momentissa tarkoitettuun työssäoloaikaan ei
ensimmäisten kuuden ( 6) kuukauden ajalta lueta
työtä, jonka palkkauskustannuksiin työnantaja
on saanut työmarkinatuesta annetun lain 2 §:n 2
momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea.

Palkansaajan oikeus ansioon suhteutettuun
päivärahaan

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24 lä-

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1997
Armas Komi /kesk
Matti Vanhanen /kesk
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Liite 1

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO 3211997 vp
Hallituksen esitys työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Työasiainvalio kunnalle

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on lähettäessään 23 päivänä lokakuuta 1997 hallituksen esityksen 178/1997 vp
työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen
liittyväksi lainsäädännöksi työasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa työasiainvaliokunnalle.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- hallitusneuvos Harri Skogja ylitarkastaja Pasi
Järvinen, työministeriö
- vanhempi hallitussihteeri Hannu Hakkola,
sosiaali- ja terveysministeriö
- professori Mikael Hiden
- professori Antero Jyränki
- oikeustieteen tohtori Liisa Nieminen
- professori Kaarlo Tuori
- oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamista siten, että eri toimenpiteiden yhteensopivuus paranee, työllisyysvaikutukset tehostuvatja työmarkkinoiden toimivuus paranee.
Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talousarvioesitykseen.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 1998 alusta.
Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsitellään ehdotettua henkilön omasta työmarkkinakäyttäytymisestä johtuvien määräaikojen pidennystä ja sitä ehdotusta, että työmarkkinatuki
voidaan määrätä maksettavaksi työnantajalle.
Esityksen mukaan nämä ehdotukset eivät sisällä
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sellaista olennaista puuttumista hallitusmuodon
15 a §:n 2 momentissa suojattuun perustoimeentulon turvaan työttömyyden varalta, että kyseiset ehdotukset olisi käsiteltävä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä. Säätämisjärjestysperusteluissa katsotaan myös, että ehdotukset työvoimapalvelujen syventämisestä ja tehostamisesta
samoin kuin työllistämistoimenpiteiden kohdentamisesta sellaisiin työnhakijaryhmiin, joiden
työttömyys uhkaa pitkittyä ja johtaa pysyvään
työmarkkinoilta syrjäytymiseen, ovat hallitusmuodon 15 §:n 2 momentissa lausutun tavoitteen
suuntaisia. Perusteluissa lisäksi arvioidaan yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta sitä, että ylläpitokorvaus maksettaisiin vain niille työmarkki-
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natuella työharjoitteluun osallistuville, jotka
ovat saaneet työttömyyspäivärahaa enimmäisajan tai työmarkkinatukea 500 päivän ajalta. Esityksessä katsotaan, ettei tällainen ehdotus ottaen
huomioon hallitusmuodon 15 §:stä ilmenevä tavoite merkitse sellaista poikkeamista yhdenver-

taisen kohtelun vaatimuksesta, että ehdotus olisi
käsiteltävä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä.
Hallitus on kuitenkin pitänyt tärkeänä, että säätämisjärjestyskysymyksistä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Yleistä
Hallituksen esityksen tarkoituksena on uudistaa
työvoimapoliittista järjestelmää erityisesti yhdistämällä aktiivisen ja passiivisen tuen käyttämistä. Lähtökohtana on työvoimatoimiston asiakkaan oma myötävaikutus työllistämisprosessissa.
Valtiosääntöoikeudellisesta
näkökulmasta
aktiivisilla tukitoimilla on yhteys hallitusmuodon 15 §:n 2 momenttiin. Sen mukaan: "Julkisen
vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta
työllistävään koulutukseen säädetään lailla."
Passiiviset tukitoimet ovat puolestaan yhteydessä hallitusmuodon 15 a §:n 2 momenttiin. Siinä
säädetään muun muassa, että "lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden aikana". Tähän perustuslainkohtaan
liittyviä sosiaaliturvan etuusjärjestelmiä ovat
työmarkkinatuki samoin kuin työttömyysturvalakiin perustuvan työttömyysturvajärjestelmän
mukainen peruspäivärahaja sitä vastaava osuus
ansiotorvasta (Pe VL 25/1997 vp ).
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että
työttömiä koskeva lainsäädäntö on vuosien mittaan muodostunut kovin mutkikkaaksi.
Työmarkkinatuen maksaminen työnantajalle ja
yhdistelmätuki
Hallituksen esityksessä ei välittömästi puututa
työttömyyden aikaisen perustoimeentulon turvan tasoon. Välillistä vaikutusta voi kuitenkin
olla työmarkkinatukilain 2 §:n 2 momentissa ja

2 a luvussa ehdotetuna järjestelyllä, jossa pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuki maksetaan
työnantajalle. Tältä ajalta työtön saa työ- tai
oppisopimuksen perusteella palkkaa. Esityksestä käy selville, että työmarkkinatuella voitaisiin
korvata pitkään työttömänä olleen henkilön
palkkauskustannukset kokonaisuudessaan.
Valiokunta on ehdotuksenjohdosta kiinnittänyt huomiota siihen, että laissa ei nimenomaan
säädetä työttömälle työ- tai oppisopimussuhteessa maksettavan palkan suuruudesta. Hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin kannalta on välttämätöntä, että palkka vastaa vähintään työmarkkinatukea. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta kiinnittää työasiainvaliokunnan huomiota sen
selvittämisen tärkeyteen, sisältävätkö esimerkiksi työttömyysturvalain 7 a §:n Ga työmarkkinatukilain 20 §:n) säännökset käytännössä riittävät
takeet edellä mainitun perustuslaista seuraavan
vaatimuksen täyttymiselle.
Korvauksetlomat määräajat ja työssäolovelvoitteet
Valiokunta on arvioinut työttömyysturvajärjestelmään sisältyviä korvauksettornia määräaikoja
ja työssäolovelvoitteita viimeksi lausunnossa
25/1997 vp. Nyt työmarkkinatukilain 17-20
§:ään ehdotetut pidennykset vastaavat tuossa
lausunnossa esillä olleessa hallituksen esityksessä
ehdotettuja pidennyksiä. Arvioituaan käsiteltävänä olevaa esitystä tuossa lausunnossa esille
tuotujen kriteerien perusteella valiokunta katsoo, ettei esityksestä ole huomauttamista valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Samaan lausuntoon viitaten valiokunta kuitenkin pitää perusoikeussuojaan liittyvistä syistä välttämättömänä
13
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täsmentää
työmarkkinatukilakiehdotuksen
19 §:n 1 momenttiin sisältyvää edellytystä siitä,
että asianomainen ilman pätevää syytä keskeyttää tai joutuu omasta syystä keskeyttämään
"muun kohtuulliseksi katsottavan työllistymistä
edistävän toimenpiteen".

Pitkäaikaistyöttömien asema
Työmarkkinatukilakiehdotuksen 17 §:n 2 momentti merkitsee sitä, että pitkäaikaistyöttömillä
ei enää ole ehdotonta oikeutta kieltäytyä työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävästä työharjoittelusta menettämättä samalla oikeuttaan
työmarkkinatukeen. Tällä ehdotuksella on merkitystä liikkumisvapauden turvaavan hallitusmuodon 7 §:n, erityisesti sen 1 momentin kannalta.
Kyseisille henkilöille suoritetaan 11 a §:n mukaan erityistä ylläpitokorvausta työharjoitteluun osallistumisesta aiheutuvista matka- ja
muista ylläpitokustannuksista. Pitkäaikaistyöttömien saamiseen työharjoittelun piiriin on olemassa erityisiä työvoimapoliittisia syitä, jotka
liittyvät hallitusmuodon 15 §:ssä julkiselle vallalle asetettuun työllisyyden edistämisvelvoitteeseen. Valiokunta katsoo tällaisen hallitusmuodon 15 §:n velvoitteen mukaisen sääntelyn olevan
hallitusmuodon 7 §:n estämättä toteutettavissa
tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.
Ylläpitokorvausta suoritetaan pelkästään pitkäaikaistyöttömille, minkä vuoksi ehdotus on
merkittävä myös hallitusmuodon 5 §:n kannalta.
Koska sääntely liittyy tavoitteeseen saada pitkäaikaistyöttömät työharjoittelun piirin, millä seikalla puolestaan on edellä todettu yhtymäkohta
hallitusmuodon 15 §:n kanssa, valiokunta katsoo tällaisen ehdotuksen taustalla olevan hallitusmuodon 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyväksyttävän perusteen (ks. myös Pe VL 17/1996
vp). Tästä syystä lakiehdotus voidaan käsitellä
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.
Työmarkkinatukilakiehdotuksen 11 a §:n viittaussäännöksen johdosta ylläpitokorvaus määräytyy voimassa olevan lain 10 §:n 2 momentin
perusteella asetuksella. Tällä korvauslajilla on
valiokunnan mielestä niin kiinteä yhteys hallitus14

muodon 15 a §:n 2 momentissa tarkoitetun perusoikeuden toteutumiseen, että perussäännökset siitä on välttämätöntä antaa lain tasolla.

Työttömyysturvalakiehdotus
Esityksen mukaan työttömyysturvan päivärahaoikeuden kannalta työssäoloaikaan ei lueta työmarkkinatukilain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua eikä yhdistelmätuen piirin kuuluvaa työtä eli
tällainen työ, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut työmarkkinatukea, ei täyttäisi
päivärahan saamisen kannalta merkityksellistä
työssäoloehtoa. Työssäoloehdon kertyminen on
puolestaan hyvin olennainen seikka työttömyysajan toimeentulon turvaamisessa. Ehdotus merkitsee sitä, että kyseisissä työsuhteissa olevat asetetaan tähän työssäoloon perustuvaan etuun
nähden eri asemaan kaikkiin muihin työsopimussuhteissa oleviin verrattuina. Asiaa on arvioitava hallitusmuodon 5 §:n säännösten kannalta.
Esityksen mukainen eriarvoistaminen ei liity
yksiselitteisesti mihinkään sellaiseen henkilöön
liittyvään syyhyn, jota tarkoitetaan hallitusmuodon 5 §:n 2 momentissa. Sääntely on kuitenkin
vaikeammin sovitettavissa yhteen saman pykälän 1 momentissa ilmaistun yleisen yhdenvertaisuusvaatimuksen kanssa. Sääntelyn perusteluna
näyttää lähinnä olevan se, että työssäoloehto ei
kerry henkilön ollessa työmarkkinatuella ja että
uudistuksen työvoimapoliittisten tarkoitusten
saavuttamiseksi tämä rajaus tulee ulottaa myös
työssäoloaikaan työsopimussuhteessa silloin,
kun työnantajan palkkakustannuksia rahoitetaan työmarkkinatuella.
Esityksen voidaan luonnehtia tarkoittavan
samanlaista kohtelua työmarkkinatuen piirissä
olevien välillä mutta samalla erilaista kohtelua
työsopimussuhteissa. Ehdotuksen mukaista sitä
tilannetta, että työmarkkina- tai yhdistelmätuen
avulla työllistyminen ei lainkaan kartuta työssäoloehtoa, voidaan kategorisuudessaan pitää ongelmallisena tällä tavoin työllistyvien motivaation kannalta. Koko järjestelmänkin kannalta
työssäoloehdon kertymättömyyden ongelmallisuus tulee esille tapauksissa, joissa palkkaus
koostuu myös muusta lähteestä kuin yhteiskunnan rahallisesta tuesta työnantajalle. Etenkin sil-
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tä osin kuin työmarkkinatuella taikka yhdistelmätuella työ- tai oppisopimussuhteeseen palkatun henkilön työ on erityisluonteensa vuoksi rinnastettavissa esimerkiksi työhön perehdyttämiseen, työharjoitteluun tai työvoimapoliittiseen
koulutukseen, erilaiseen kohteluun työssäoloehtoon nähden on riittävinä pidettäviä valtiosääntöoikeudellisia perusteita.
Sääntelyssä on syytä kiinnittää valtiosäännön
kannalta huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kokonaisuutena ehdotuksessa on kysymys uudesta työllistämiskeinosta, jollaisten luo-

mista on jo hallitusmuodon 15 §:n 2 momentin
perusteella pidettävä tärkeän yhteiskunnallisen
intressin vaatimana.
Lausunto
Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta esittää kunnioittavasti,
että lakiehdotukset voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä
järjestyksessä.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj. Ville Itälä /kok
vpj. Johannes Koskinen /sd
jäs. Esko Helle /vas
Anneli Jäätteenmäki /kesk (osittain)
Marjut Kaarilahti /kok
Juha Korkeaoja /kesk
Valto Koski /sd
Jorma Kukkonen /sd

Osmo Kurola /kok
Johannes Leppänen /kesk
Jukka Mikkola /sd
Riitta Prusti /sd (osittain)
Veijo Puhjo /va-r
vjäs. Jouko Jääskeläinen /skl
Juha Karpio /kok
Pekka Kuosmanen /kok.

15
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ERIÄVÄ MIELIPIDE
Perustelut
Vaikea työttömyystilanne huomioon ottaen on
perusteltua etsiä uusia työvoimapoliittisia keinoja. Esityksen mukaan työvoimapoliittisia toimia
esitetään yhdistelmätuen muodossa henkilöille,
jotka ovat saaneet enimmäismäärän työttömyyspäivärahaa tai 500 päivää työmarkkina tukea.
Esityksen perusteluista ilmenee, että esitykseen liittyy monia ongelmia työllistettävän henkilön työllistämisaikaiseen sekä sen jälkeiseenkin
toimeentuloon. Esityksessä säädetään vain yhteiskunnan työnantajalle maksettavasta työllistämistuesta sekä työmarkkinatuesta, mutta ei
mitään näiden maksettavien tukien suhteesta
työnantajan työllistämälleen henkilölle maksaman palkan mahdollisesta pienuudesta.
Siten valtio tavallaan pesee kätensä, mikäli
työllistetyn toimeentulo heikkenee työllistämisen takia. Näin käy esimerkiksi silloin, mikäli
työmarkkinatuella voitaisiin korvata työllistetyn
kaikki palkkauskustannukset, jolloin työllistetyn toimeentulo pienenisi työnantajan eläke- ja
sosiaaliturvamaksujen verran. Koska kyse on
yksityisen maksamasta palkasta, ei lakiehdotuksia tässä mielessä voida käsitellä muuten valtiosääntöisesti ajatellen normaalissa vaikeutetussa
säätämisjärjestyksessä.
Hallituksen esityksen mukainen yhdistelmätuki vahvistaa perusteluissakin jo mainittua ongelmaa: yli 500 päivää työttöminä olleet eivät ole

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997
Veijo Puhjo /va-r
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osallistuneet työmarkkinatuen mukaiseen työharjoitteluun. Syynä on pidetty normaalin työsuhteen puuttumista. Nyt esitetään kyllä työsuhdetta, mutta uutena, todellisuudessa passivoivana, esitetään työssäoloehdon poistamista myöhempää työttömyysturvaa ajatellen.
Tästä syntyy selvä valtiosääntöongelma hallitusmuodon 5 §:n suhteen kansalaisten yhdenvertaisuutta ajatellen. Kun yhdistelmätuella työllistetyltä poistuu työssäoloehto, joutuu hän eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin työsuhteessa
oleviin. Heillä työssäoloehto karttuu koko ajan,
mutta yhdistelmätuella työllistetyllä ei lainkaan,
vaikka kaikilla työsuhteisilla - myös yhdistelmätukilaisilla - on sama sosiaaliturva. Siten
työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muutos työssäoloehdon poistamisesta yhdistelmätuella työllistetyltä on hallitusmuodon 5 §:n 1 momentin vastaisena poistettava.

Ehdotus
Edellä olevan perusteella esitän kunnioittavasti

'

että lakiehdotukset voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyllä
tavalla, 4. lakiehdotus kuitenkin edellyttäen, että sen 13 ja 16 §:stä tehty valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan
asianmukaisesti huomioon.
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Liite 2

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
LAUSUNTO 12/1997 vp
Hallituksen esitys työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Työasiainvalio kunnalle

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on lähettäessään 23 päivänä lokakuuta 1997 hallituksen esityksen 178/1997 vp
työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen
liittyväksi lainsäädännöksi työasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi samalla määrännyt, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on
annettava asiasta lausuntonsa työasiainvaliokunnalle.
Asiantuntijat
Valiokunta on järjestänyt yhdessä työasiainvaliokunnan kanssa kuulemisen, jossa ovat olleet
kuultavina
- vanhempi hallitussihteeri Hannu Hakkola,
sosiaali- ja terveysministeriö
- hallitusneuvos Harri Skog ja ylitarkastaja
Pasi Järvinen, työministeriö
- toimeentuloturvapäällikkö Elise Kivimäki,
Kansaneläkelaitos
- erityisasiantuntija Jaakko Meller, Suomen
Kuntaliitto
- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri
Heikki Liede, Akava ry

3 270825

- ekonomisti Erkki Laukkanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
- asiamies Leila Kurki, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
- osastopäällikkö Kyösti Ropponen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
- työvoimapoliittinen asiamies Martti Huttunen, Palvelutyönantajat ry
- johtaja Kimmo Kemppainen, Suomen Yrittäjät
- hallituksenjäsen Eija-Helena Kettunen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry.
Lisäksi valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- työoikeuden dosentti Jorma Saloheimo, Helsingin yliopisto
- toimialajohtaja Kari Kuloila, Turun työvoimatoimisto
- toiminnanohjaaja Seppo Vainio, Tampereen
Seudun Työttömät ry
- puheenjohtaja Pirkko Jauru, Lehtikankaan
asukasyhdistys ry.
Lisäksi Rakennusliiton osasto N:o 270 ry,
Kuhmo on antanut asiasta kirjallisen lausunnon.

17
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HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia, työllisyyslakia, työmarkkinatuesta annettua lakia ja työttömyysturvalakia.
Ehdotuksen mukaan työvoimapoliittinen järjestelmä uudistettaisiin siten, että eri toimenpiteiden yhteensopivuus paranee, työllisyysvaikutukset tehostuvatja työmarkkinoiden toimivuus paranee.
Työllisyyslaista ehdotetaan kumottavaksi
työllistymissuunnitelmaa koskeva saannös.
Työllistymissuunnitelman korvaavasta työnhakusuunnitelmasta säädettäisiin työvoimapalvelulaissa.
Työvoimapalvelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset yhteistyöstä työttömän työnhakijan kanssa. Yhteistyöllä tarkoitetaan esityksen mukaan työnhakusuunnitelman laatimista ja
uudistamista sekä määräaikaisia työnhakuhaastatteluja. Ehdotuksen mukaan työttömällä työnhakijana olisi toistaalta oikeus työnhakusuunnitelmaan ja toisaalta velvollisuus osallistua työnhakusuunnitelman tekemiseen ja työnhakuhaastatteluihin.
Työmarkkinatukilain muutoksista osa kohdistuu enimmäismäärän työttömyyspäivärahaa
tai 500 päivää työmarkkinatukea saaneisiin henkilöihin. Työmarkkinatukilakia ehdotetaan
muutettavaksi niin, että edellä mainituille henkilöille ilman työsuhdetta tapahtuvan työharjoitte-

lun vaihtoehtona olisi uusi työsuhteen ajalta
maksettava tukimuoto, työllistämistuesta ja työmarkkinatuesta muodostettava tuki (yhdistelmätuki). Yhdistelmätuessa työttömän työmarkkinatuki voitaisiin maksaa työnantajalle. Työnantajina voisivat toimia yhdistykset, kotitaloudet, kunnat, kuntayhtymät ja yritykset. Lisäksi
edellä mainituille pitkäaikaistyöttömille ehdotetaan työharjoittelun ajalta maksettavaksi matkaja muista ylläpitokustannuksista korvausta (ylläpitokorvaus), joka vastaisi työvoimapoliittisen
aikuiskoulutuksen ajalta maksettavaa korvausta.
Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan,
että työstä ja työvoimapoliittisista toimenpiteistä
kieltäytymisestä tai eroamisesta ilman hyväksyttävää syytä taikka muista työmarkkinarikkeistä
asetettavia korvauksettornia määräaikoja ja
työssäolovelvoitteita pidennetään. Työllisyyslain kunnille maksettavaa työllistämistukea koskevaa säännöstä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että normaalin työllistämistuen suuruuden kytkentä työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan poistetaan.
Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 1998 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Yleistä

Valiokunta on tarkastellut asiaa toimialansa
mukaisesti lähinnä työttömyysturvajärjestelmän
kannalta. Valiokunta katsoo, että hallituksen
esityksessä ehdotettu työvoimapoliittisen järjestelmän uudistus, jolla tähdätään muun muassa
työttömyysjaksojen lyhentämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, eri toimenpiteiden ja järjestelmien
parempaan yhteensopivuuteen sekä aktivoivien
ja kannustavien toimien painottamiseen, on lähtökohdiltaan oikea.
18

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan,
että työttömyyden keston rakenteen muutos on
vaikuttanut olennaisesti myös työttömyysturvajärjestelmään. Järjestelmän todetaan saaneen
1990-luvun laman aikana työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvun seurauksena yhä
enemmän yleisen toimeentulojärjestelmän piirteitä. Lisäksi järjestelmän yhtymäkohdat ja vaikutukset työvoimapolitiikkaan ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ovat korostuneet. Valiokunta yhtyy esitettyyn näkemykseen. Haettaessa
keinoja työttömyysongelman ratkaisemiseen
joudutaan arvioimaan järjestelmän toimivuutta
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kokonaisuutena, sekä sitä, että eri järjestelmien
toimet tukevat toisiaan ja lopulta nimenomaan
työttömän henkilön työllistymistä.
Valiokunta pitää myönteisenä sitä, että järjestelmän uudistamiseen liittyy myös työvoimatoimistojen resurssien lisääminen sekä uusien virkailijoiden paikkaamisella että jo olemassa olevien työsuhteiden vakinaistamisella. Valiokunnan näkemyksen mukaan osalla työvoimatoimistojen virkailijoista tulisi olla sosiaalialan koulutus ja käytännön työkokemusta sosiaalialalta.
Tämä olisi tarpeellista ottaen huomioon sen, että
osa palveltavista henkilöistä on jo pitkälle syrjäytyneitä ja he tarvitsisivat myös sosiaalialan ohjausta.
Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuudet

Ehdotuksen mukaan syrjäytymisvaarassa olevien työttöminen aktivoimista ja syrjäytymisen
estämistä esitetään toteutettavaksi muun muassa
työmarkkinatuen uudistamisen ja uuden yhdistelmätuen avulla. Esityksessä nostetaan esille
yhtenä kysymyksenä niin kutsutun kolmannen
sektorin, eli vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen,
kumppanuusyhteisöjen, työpajojen, kierrätyskeskusten, ympäristön hoidon, urheilujärjestöjen ja hoitotyön, mahdollisuudet luoda lisätarjontaa ja työtilaisuuksia työttömille. Valiokunta
pitää hyvänä, että kolmannen sektorin työllistämispotentiaalia pyritään tukemaan. Esimerkiksi
sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kolmas sektori toimii parhaimmillaan kunnallisia peruspalveluita tukevana tai laitoshoitoa ehkäisevänä toimintana.
Valiokunta kiinnittää työasiainvaliokunnan
huomiota siihen, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksessä ehdotettu valtion
työllistämispalvelun loppuminen ja siirtyminen
uuteen järjestelmään saattaa aiheuttaa ainakin
ylimenokauden vaikeuksia niissä yhdistyksissä
tai vastaavissa toimintamuodoissa, joiden toiminta perustuu voimassa olevalle järjestelmälle.
Tämä voi johtaa jopa väliaikaiseen työtilaisuuksien vähenemiseen nimenomaan kolmannella
sektorilla. Kyseessä voivat olla muun muassa
työttömien omatoimisen toiminnan muodot, kuten esimerkiksi ruokaJoiden ylläpitäminen. Tällaisten toimintojen lakkaaminen ei sosiaali- ja

terveysvaliokunnan näkemyksen mukaan voi
olla tarkoituksenmukaista.
Yhdistelmätuki ja työssäoloehdon täyttyminen

Esityksessä ehdotetuna uudella yhdistelmätuella
voidaan työllistää työsuhteessa tehtävään työhön vähintään 500 päivää työttömänä olleita
työmarkkinatuen saajia. Työmarkkinatukeen,
joka maksetaan työnantajalle, voitaisiin yhdistää
työvoimatoimiston maksama työllistämistuki.
Yhdistelmätuki olisi vaihtoehto ilman työsuhdetta Suoritettavalie työharjoittelulle. Yhdistelmätuki voisi olla enintään noin 5 000 mk/kk.
Valiokuntakäsittelyssä on kiinnitetty huomiota
siihen, että 5 000 mk/kk ei kuitenkaan tarkoita
työntekijälle maksettavan palkan ylärajaa.
Yhdistelmätuen avulla työsuhteessa järjestetty työ ei kartuttaisi työttömyysturvalain tarkoittamaa työssäoloehtoa. Säädökset tästä asiasta
sisältyisivät työttömyysturvalain 13 ja 16 §:ään.
Hallituksen esityksen perusteluissa ja valiokunnassa kuuitujen asiantuntijoiden lausunnoissa työssäoloehdon karttumisen poissulkemista kysymyksessä olevissa työsuhteissa on
perusteltu muun muassa sillä, että työmarkkinatukea kulutetaan koko työsuhteen ajan työnantajan välityksellä. Lähtökohtana on ollut, että
kuluttamalla omaa työmarkkinatukeaan ei voi
samalla kartuttaa toista työttömyysetuutta eli
työttömyysturvan työssäoloehtoa. Samalla on
viitattu aikaisempiin muutoksiin työttömyysturvajärjestelmässä ja työllistämistuissa, joilla on
pyritty jo vähentämään työttömyysturvan ja tukityöllistämisen passiivisuuteen ohjaavia yhteisvaikutuksia. Lisäksi on viitattu siihen, että nyt
esitetyllä uudella tukimuodolla pyrittäisiin edistämään erittäin pitkään työttöminä olleiden aktivoitumista ja pääsyä avoimille työmarkkinoille.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan uuden yhdistelmätuen pääkohderyhmänä olisivat
ne työttömät, jotka ovat olleet vuosikausia (vähintään kaksi vuotta, mutta käytännössä huomattavasti tätä pidempään) työmarkkinatuen
saajia tai sitä ennen vanhalla peruspäivärahalla,
joka ei edellyttänyt työ historiaa. Esitetyn arvion
mukaan suurin osa pääkohderyhmästä ei ole saanut työttömyysaikanaan ansiopäivärahaa. Koh19
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deryhmään kuuluisi noin 90 000 työmarkkinatuen saajaa. Tästä kohderyhmästä vähintään
puolella ei ole ollut vuosina 1992-1994lainkaan
työssäoloa. Nykyisen työllistämistuen pääkohderyhmänä ovat ansiopäivärahan saajat ja työllistämistuet tulevat jatkossakin painettumaan
näiden henkilöiden työllistämiseen.
Toisaalta valiokunnalle esitetyissä työssäoloehdon karttumista yhdistelmätuen piirin kuuluvissa työsuhteissa puoltavissa asiantuntijalausunnoissa on korostettu kyseessä olevan työsuhteen normaalia työoikeudellista luonnetta. Ainoa merkittävä poikkeus olisi nimenomaan työttömyysturvalaissa tarkoitetun työssäoloehdon
karttumatta jääminen. Kyseiset asiantuntijat
ovat pitäneet tätä epäjohdonmukaisena.
Edelleen valiokunnan saaman selvityksen mukaan työssäoloehdon karttumatta jääminen ei
oikeudellisena kysymyksenä arvioituna välttämättä ole työoikeudelliseen järjestelmään periaatteellisesti soveltumaton ratkaisu. Tässä yhteydessä on saadussa selvityksessä viitattu muun
muassa lainsäädäntöön omaksuttuihin tavanomaisen työsuhteen tunnusmerkistön ulkopuolelle jääviin, työntekoa tarkoittaviin oikeussuhteisiin kuten perhehoitajalain mukaisiin toimeksiantosopimuksiin ja sosiaalihuoltolain mukaiseen omaishoitoon.
Edellä esitetyn perusteella valiokunnan näke-

myksen mukaan kysymystä työssäoloehdon
karttumattajäämisestä on näin ollen ensisijaisesti arvoitava työvoimapolitiikan ja aktiivista
työnhakua tukevien tekijöiden kannalta. Valiokunta korostaa, että on tärkeää edistää työvoimapolitiikan toimien ja työttömyysturvajärjestelmän yhteensopivuutta, mutta samalla on huolehdittava siitä, että eri järjestelmien yhteisvaikutukset eivät aiheuta yksilöiden aidon motivoitumisen heikentymistä ja entistä suurempaa syrjäytymisvaaraa.
Edelleen valiokunnan näkemyksen mukaan
olisi suotavaa, että sellaisissa työsuhteissa, jotka
perustuvat työnantajalle maksettavaan yhdistelmätukeen, oleville henkilöille turvattaisiin mahdollisuus työnhakusuunnitelmaa vastaavaanjatkosuunnitelmaan. Tämä voisi olla kannustava
toimi, jolla lisättäisiin henkilön motivoitumista
ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa.
Lausunto
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää kunnioittaen työasiainvaliokunnalle lausuntonaan,
että työasiainvaliokunta mietintöään laatiessaan ottaa huomioon, mitä tässä lausunnossa on esitetty.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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ERIÄVÄ MIELIPIDE 1

Perustelut
Kun otetaan huomioon vaikean työttömyystilanteen jatkuminen ja laaja pitkäaikaistyöttömyys, pyrkimys uusien työvoimapoliittisten keinojen etsimiseen on sinänsä kannatettava.
Hallituksen lakiesityksiä ja niiden perusteluja
leimaa kuitenkin liiaksi työttömiä kentrolloiva ja
holhoava näkökulma, työhallinnon ja työnantajien asenne työttömien tarpeiden asemesta.
Ongelmallisimpana pidän hallituksen esitystä,
jonka mukaan työttömyysturvan työssäoloehto
ei karttuisi, jos työnhakija on sijoitettu työhön
ns. yhdistelmätuen avulla.
Tämä merkitsee periaatteellista heikennystä
sosiaaliturvaan, sillä näin luotaisiin uusi työsuhdemuoto,joka ei antaisi normaalia oikeutta työttömyysturvaan. Näen vaaraksi, että tämä on
myös päänavaus ratkaisuille, joissa työttömän
oikeutta sosiaali- ja työsuhdeturvaan laajemmin
rajoitetaan erilaisten tukitöiden ja työvoimapoliittisten toimien yhteydessä.
Mainittu työttömyysturvan heikennys on
omiaan heikentämään työttömän motivaatiota
hakeutua ns. yhdistelmätuella rahoitettuun työhön sekä motivaatiota itse työssä. Tältä osin esitys ei suinkaan tue työttömien aktiivisuutta, vaan
sotii sitä vastaan. Valiokunnalle esitetyissä ammattijärjestöjen lausunnoissa on erityisesti arvosteltu tätä kohtaa lakiesityksissä.
On myös otettava huomioon, että yhdistelmätuella rahoitettavat työt tulisivat ilmeisesti olemaan hyvin pienipalkkaisia, osa-aikaisia töitä.
Koska yhdistelmätuella voitaisiin rahoittaa
myös sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut, ehdotettu järjestelmä houkuttelee järjestämään töitä,
joissa palkkauskustannukset sosiaalivakuutusmaksuineen kohoavat enintään yhdistelmätuen
määrään, siis enintään 5 000 mk/kk. Silloin bruttopalkka olisi noin 3 800 mk/kk,josta laskettava
ansiosidonnainen päiväraha jäisi pyöreästi 140
markkaan päivässä. Päiväraha ei siten kohoaisi
paljonkaan työmarkkinatukea suuremmaksi.
Kun työssäoloehdon karttuminen halutaan estää, liioitellaan työttömyysturvan tasoa ja "passivoivaa" vaikutusta. Työtön lukittaisiin hyvin
alhaiselle työmarkkinatuelle ja työttömän ase-

man lieväliekin kohentumiselle luotaisiin uudenlainen este.
Näin ollen katson, että työttömyysturvalain
13 §:n 2 momenttiin ja 16 §:n 2 momenttiin uudeksi viimeiseksi lauseeksi esitettyä lisäystä ei
tulisi hyväksyä.
Toisena merkittävänä epäkohtana hallituksen
esityksessä pidän työmarkkinatuen epäämisen
mahdollistavien määräaikojen eli karenssien pidentämistäja laajentamista. Karenssien pidentäminen kaventaa työttömän oikeuksia ja heikentää hänen oikeusturvaansa. Asiallisia perusteita
karenssien pidentämiselle ei ole esitetty. Ei ole
myöskään osoitettu, miten pidennetyt karenssit
auttaisivat vaikeassa asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien selviytymistä. Kun otetaan huomioon hallituksen samanaikaisesti toimeentulotukeen esittämät heikennykset (HE 21711997 vp ),
vaarana on, että kasvava joukko vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä sysätään ruinimitoimeentulon alapuolelle.
Karenssisäännösten periaatteellista laajentamista merkitsee lakiin työmarkkinatuesta esitetty uusi 17 §:n 2 momentti, jonka mukaan kahden
kuukauden karenssi voidaan määrätä työttömälle,joka on työmarkkinatuen varassa työttömyysturvalaissa säädetyn 500 päivän enimmäismäärän täyttymisen vuoksi ja joka kieltäytyy työharjoittelusta. Tällainen karenssi voitaisiin määrätä
jo yhdestä kieltäytymisestä. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan työtön voidaan määrätä työharjoitteluun myös
oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle. Kun otetaan huomioon työmarkkinatuen sekä esitettyjen ylläpitokorvausten alhainen taso ja se, ettei
työharjoittelussa ole mitään normaalin työsuhteen tunnusmerkkejä, pidän tällaista karenssinormiston laajentamista hyvin kyseenalaisena.
Näin ollen työmarkkinatuesta annetun lain
17 §:ään, 18 §:n 1 momenttiin, 19 §:n 1 momenttiin ja 20 §:n 2 momenttiin esitettyjä muutoksia ei
tulisi mielestäni hyväksyä.
Hallituksen esityksen perusteluissa ja vuoden
1998 talousarviossa esitetään myös valtion ns.
työllistämispalvelun lakkauttamista. Mielestäni
tällaista supistusta työvoimapolitiikan keinova21
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likoimaan ei pitäisi tehdä. Muutos vaikeuttaisi
työttömien yhdistysten ja palvelukeskusten ja
monien kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valtion
työllistämispalvelun korvaaminen yhdistelmätuella ja työttömien omatoimisuusavustuksilla ei
korvaa järjestöille aiheutuvia menetyksiä.

Ehdotus
Edellä olevan perusteella esitän,
että työasiainvaliokunta ottaa edellä sanotun huomioon.
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Mikko Kuoppa /va-r

ERIÄVÄ MIELIPIDE 2
Hallituksen esitys yhdistelmätuen työssäoloehdon karttumattajäämisestä lisää syrjäytymistäja
kuntien kustannuksia. Uudistus sysää ihmisiä
työttömyyskorvauksetta toimeentulotukiasiakkaiksi. Tämän kaltaiset tilanteet estettäisiin, jos
hallituksella olisi ollut halua kehittää yhtenäistä
työttömyysvakuutusjärjestelmää.
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Liisa Hyssälä /kesk
Eero Lämsä /kesk
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Keskusta pyrkii siihen, että kaikilla kansalaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus toimeentuloon työttömyyden aikana.
Kiinnitämme työasiainvaliokunnan huomiota siihen, että esitetty järjestelmä olisi kannustavampi, mikäli työssäoloehto karttuisi yhdistelmätuen piirissä olevissa työsuhteissa.

