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ASIA:  STM/1919/2017 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 

muuttamisesta  

 

VIITE:  Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta  

 

 

 

 Invalidiliitto ry on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen 

vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liitto edustaa 148 

jäsenyhdistyksensä kautta 30 000 fyysisesti vammaista ja toimintaesteistä 

suomalaista. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Invalidiliitto edistää näiden 

henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.  

 

Esityksen tavoitteet, toteuttamisvaihtoehdot ja keskeiset ehdotukset 

  

Invalidiliitto nostaa esiin sen ihmisryhmän kokemuksia, jonka työllistymistä 

vaikeuttavat usein muut kuin ammattitaitoon liittyvät seikat. Ammattitaitoinen 

vammainen henkilö usein kohtaa vielä ennakkoluuloja rekrytoijien osalta ja 

mahdollisesti myös työyhteisöjen taholta. Tätä taustaa vasten se, mitä esitetään 

lakiluonnoksessa kategoriseksi aktiivisuudeksi työnhaun osoittamiseksi, 

kaipaisi hieman laajennusta.  Aktiivisuudeksi katsotaan työllistymistä 

edistävään palveluun osallistuminen tai työ, mutta käytännössä työllistymistä 

edistävään palveluun osallistuminen voi osoittautua esteelliseksi ja työn 

tekeminen ei onnistu, jos työtä ei yksinkertaisesti saa mistään. Esitämmekin, 

että aktiivisuudeksi voitaisiin katsoa myös yhdistystoimintaan tai muuhun 

vapaaehtoistoimintaan osallistuminen? Parhaillaan kehitellään 

osaamismerkkien tunnistamista järjestöpuolella, ehkä näistä voisi tulla keino 

tunnistaa aktiivisuudeksi myös tämän tyyppinen toiminta? (Lisäys esim. s. 5) 
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Yksityiskohtaiset perustelut, työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 

 

 Yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 13) selvennetään välitilaa, jolloin henkilö 

odottaa päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä. Tämä perustelu on hyvä, mutta 

lisäyksenä tarvitaan vielä selvennys siitä, että onko henkilö edelleen oikeutettu 

työttömyysturvaan ilman aktiivisuusnäyttöä, jos hän on hylkäävän 

työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen vienyt prosessin eteenpäin ja tehnyt 

valituksen eläkkeen hylkäyksestä? Henkilö voi kokea itsensä täysin 

työkyvyttömäksi, vaikka on saanut hylkäävän päätöksen eläkeyhtiöltä. 

Oikeusprosessi vakuutusoikeudessa voi kestää yli vuodenkin. Todennäköisesti 

henkilöllä ei ole kykyä osoittaa aktiivisuutta työnhaussa tällaisessa tilanteessa. 

Tuloloukku syntyy siitä, että sairauspäivärahat on käytetty, eläkettä ei ole 

myönnetty, ja jos ei myöskään saa työttömyysturvaa. 

 

 

  Helsingissä 14. kesäkuuta 2017 

 

 

 

  Petri Pohjonen   Laura Andersson 

  pääjohtaja    yhteiskuntasuhdejohtaja 

 

 

 Lisätietoja: Anne Mäki, koulutus- ja työllisyysasiantuntija 

(anne.maki@invalidiliitto.fi) 

 

 
  

  

  


