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LAKIALOITE 86/2000 vp
Laki työllisyyslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Vuonna 1995 annetussa asetuksessa säädetään
työttömien aloitteellisuuden tukemisesta. Asetuksen mukaan voidaan myöntää omatoimisuusavustusta muun muassa yhteisön vuokra-, markkinointi- ja koulutusmenoihin. Ongelmana on se,
että omatoimisuusavustusta voidaan myöntää lähinnä avustettavan toiminnan alkuun saattamiseksi.
Työttömien paikallisyhdistyksissä tehdään arvokasta työtä, josta esimerkkinä muun muassa
ruokailutoiminta. Paikallisyhdistykset ovat pitkään työttömänä olleille lähes ainoa paikka, jossa he pystyvät pitämään yllä sosiaalisia kontakteja, vaikka vain käymällä syömässä. Toiminta ehkäisee syrjäytymisen syvenemistä, pitää työpajojen, erilaisten kurssien ja toimintojen avulla yllä
työttömien työmarkkinakelpoisuutta ja työkuntoisuutta perustuen ihmisten vapaaehtoiseen
osallistumiseen.

Paikallisyhdistysten saama rahoitus on pienentynyt huolestuttavasti. Useat paikallisyhdistykset toimivat vailla mitään rahoitusta, toisin sanoen taikootyön voimin. Toiminnalle on kuitenkin jatkuvaa tarvetta. Siten ei riitä, että omatoimisuusavustusta voidaan myöntää ainoastaan
avustettavan toiminnan alkuun saattamiseen.
Toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi
omatoimisuusavustukseen oikeuttaviin kuluihin
tulisi kuulua myös aluevastaavien palkkaus ja
pitkään toimineiden yhdistysten toiminnanohJaus.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
työllisyyslain 13 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/1987) 13 §:n 1 momentti seuraavasti:
13§
Työllisyysmäärärahat
Valtion talousarvion työllisyysmäärärahoista
voidaan osoittaa tai myöntää talousarvion perustelujen mukaisesti määrärahoja valtion virastoil-

le ja laitoksille, kunnille ja kuntaliitoille sekä yksityisille ja yhteisöille rakentamista, kunnossapitoa, perusparannusta, laajentamista ja rakenteellisesti uudelleenjärjestämistä koskeviin hankkeisiin tai muihin investointeihin siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään sekä henkilöstön palkVersio 2.0
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kaamiseen, työttömien yhdistystoiminnan tukemiseen tai työttömälle maksettaviin korvauksiin
siten kuin siitä on erikseen laissa tai asetuksessa
säädetty taikka valtioneuvosto tai työ(voima)ministeriö päättänyt.

Tämä laki tulee voimaan
2000.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2000
Marjaana Koskinen /sd
Erkki Pulliainen /vihr
Unto Valpas /vas
Pertti Turtiainen /vas
Matti Kangas /vas
Mikko Kuoppa /vas
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Inkeri Kerola /kesk
Esa Lahtela /sd
Tapio Karjalainen /sd
Reijo Laitinen /sd
Ulla Juurola /sd
Esko-Juhani Tennilä /vas

päivänä

kuuta

