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Työ- ja elinkeinoministeriö

JHL:n lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä, joka koskee ns.
omatoimisen työnhaun mallia (HE täydentää hallituksen esitystä HE93/2018 vp)
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry yhtyy SAK:n lausuntoon ja sen lisäksi lausuu
seuraavasti:
JHL ry korostaa työn merkitystä. Jotta eri lähtökohdista olevat ihmiset voivat työllistyä,
tarvitaan henkilökohtaista apua ja palveluja. Ne myös mahdollistavat työttömän
osaamisen kehittämisen ja ammatillisen kehittymisen tukemisen.
Henkilökohtainen apu ei ole riittävää, jos työnhaku jää työttömän vastuulle ja
työllistymistä vain seurataan pääsääntöisesti sähköisesti. Lisäksi JHL ry huomauttaa,
että työnhakuun liittyvä ilmoitusvelvollisuus olisi liian mekaanista.
Henkilökohtaisen avun ja tuen palveluihin on varattava henkilöstöresursseja, joissa
on huomioitava, että edes tällä hetkellä laissa määritellyt kolmen kuukauden välein
tehtävät haastattelut eivät toteudu kaikkien työttömien osalta. JHL ry pitää
huolestuttavana sitä, että mahdollisten uusien maakuntien kyky tarjota työttömille
palveluja tulee riippumaan rahoituksesta, jonka riittävyydestä ei ole varmuutta.
JHL ry korostaa, että tärkeintä on työttömän näkökulma, eikä yrityksen etu.
Työttömien näkökulma on otettava huomioon kun määritellään työnhakuvelvollisuutta.
Sen sijaan esitysluonnoksessa korostuu muut näkökohdat. Esitysluonnos ei ota
huomioon työelämän monimuotoisuutta ja erilaisia päivärahan saajia. Hallituksen
esitysluonnos on puutteellinen myös siksi, että työnhakuvelvollisuus koskisi kokonaan
työttömien lisäksi muun muassa osa-aikatyöntekijöitä, nollatuntisopimuslaisia sekä
henkilöitä joilla on työsuhde mutta työ on keskeytynyt joksikin aikaa (lomautetut ja
kesäkeskeytykset). Näillä, jo työelämässä olevilla, olisi aivan
epätarkoituksenmukaisesti velvollisuus hakea töitä esitetyllä tavalla huolimatta siitä,
että he ovat työsuhteessa nykyisen työnantajaansa. On kohtuutonta, että heillä olisi
työnhakuvelvollisuus samaan aikaan kun he ovat työsuhteessa.
Esitykseen liittyy merkittäviä epäkohtia, joten JHL ry vastustaa esitettyä omaehtoisen
työnhaun mallia.
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