Svar på skriftligt spörsmål SSS 630/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om arbetslöshetsskyddet för dem som slutfört gymnasiet
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 630/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Raija Vahasalo / saml:
Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att slopa väntetiden för arbetsmarknadsstöd för
personer som slutfört gymnasiet?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Syftet med arbetslöshetsskyddssystemet är att trygga en arbetslös arbetssökandes ekonomiska
möjligheter att söka arbete och förbättra hans eller hennes förutsättningar att komma in på eller
återvända till arbetsmarknaden genom att ersätta ekonomiska förluster som orsakas av arbetslösheten. Eftersom ett centralt mål för arbetslöshetsskyddssystemet är att effektivisera ansökan till
utbildning som ger yrkeskompetens, anses det inte vara motiverat att genast betala arbetsmarknadsstöd till personer som saknar utbildning och som för första gången kommer ut på arbetsmarknaden (regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetsmarknadsstöd
samt till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, RP 235/1993 rd).
Enligt gymnasielagen (714/2018) är gymnasiet allmänbildande utbildning i syfte att ge den studerande färdigheter att inleda studier som leder till högskoleexamen vid ett universitet eller en
yrkeshögskola. Även om gymnasiet ger studerande bland annat kunskaper och färdigheter som är
viktiga i arbetslivet ger gymnasiet inte utbildning för ett visst yrke. Detta är en väsentlig skillnad
jämfört med personer som avlagt examen som ger yrkesfärdigheter. Dessa personer är klara för
arbetslivet.
Arbetslöshetsskyddssystemet bör leda till att personer som slutfört gymnasiet söker sig så snabbt
som möjligt till fortsatt utbildning. Slopandet av väntetiden för dem som slutfört gymnasiet skulle
stå i strid med detta mål. En person som slutfört gymnasiet kan dock anmäla sig som arbetssökande hos TE-byrån och få tjänster relaterade till exempelvis yrkesval och karriärhandledning.
Dessutom uppmuntras unga personer till att förbättra sina sysselsättningsmöjligheter genom att
betala arbetsmarknadsstöd utan att väntetiden hindrar detta om en arbetssökande omfattas av
sysselsättningsfrämjande tjänster som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002).
Helsingfors 22.2.2019
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

