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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtakunnallisista työt
tömyyskassoista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on tulopoliittiseen 
kokonaisratkaisuun liittyen ehdottaa lievennet
tiiviksi erityispäivävustuksen saamisen ehtoja. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä heinäkuuta 1981. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu muutos 

V altakunnallisista työttömyyskassoista anne
tun lain (125/34) mukaan päiväavustusta saa 
suorittaa kalenterivuoden aikana enintään 200 
päivältä, kuitenkin niin, että avustuspäivien lu
kumäärä kolmen peräkkäisen kalenterivuoden 
aikana saa olla enintään 450. Paikkakunnan 
työllisyyden heiketessä huomattavasti keskeisen 
yrityksen toiminnan lopettamisen tai supista
misen takia vapautunutta työvoimaa ei tällöin 
ehditä sijoittaa mainitun enimmäisavustusajan
jakson aikana. Kun avustuksen suorittamisen 
jatkamista näissä tapauksissa on pidetty tarpeel
lisena, on laissa säännökset erityispäiväavustuk
sen suorittamisesta. Voimassa olevan lain mu
kaan erityispäiväavustusta saadaan suorittaa 
enintään 210 päivältä. Tämän erityispäiväavus
tuksen suuruus määräytyy sen mukaan, mitä 
päiväavustuksesta on säädetty. 

Erityispäiväavustuksen saamisen yhtenä edel
lytyksenä on, että jäsen työttömäksi joutues
saan on täyttänyt 50 vuotta. Kuitenkin jo 40 
vuotiaan henkilön uudelleen työllistäminen vie 
pitemmän ajan. Tämän vuoksi on katsottu tar
koituksenmukaiseksi ehdottaa, että eritvispäivä
avustusta voitaisiin suorittaa eräin edellytyksin 
myös 40 vuotta täyttäneelle työttömäksi joutu
neelle henkilölle. Lisäksi ehdotetaan, että 50 
vuotta täyttäneeltä työttämäitä ei enää vaadit-
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taisi laissa erityispäiväavustuksen saamisen edel
lytyksenä olevaa työssä- tai alallaoloaikaa. Laki
ehdotuksen 17 a § :n 2 momentin 1 kohdan 
mukaan erityispäiväavustuksen saamisen edelly
tyksenä olisi, että jäsen työttömäksi joutues
saan on täyttänyt 50 vuotta tai, jos hän ei ollut 
saavuttanut 50 vuoden ikää, 40 vuotta ja ollut 
niin kauan työ- tai virkasuhteessa samaan työn
antajaan, että hänen täysien ikävuosiensa ja vii
meisen työ- tai virkasuhteensa täysien työssä
olovuosien summa on vähintään 50 taikka, jos 
lyhyet työsuhteet alalla ovat luonteenomaisia, 
ansainnut pääasiallisen toimeentulonsa alalla 
niin kauan, että hänen täysien ikävuosiensa ja 
täysien alallaolovuosiensa summa on vähintään 
50 ja asunut paikkakunnalla vähintään 3 
vuotta. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetusta muutoksesta aiheutuvia kustan
nuksia on vaikea arvioida. Arvioidut vuotuiset 
lisäkustannukset työttömyysvakuutusmenoihin 
olisivat noin 300 000 markkaa, josta valtion 
osuus on noin 120 000 markkaa, työttömyys
kassojen keskuskassan osuus noin 159 000 
markkaa ja työttömyyskassojen osuus noin 
21 000 markkaa . 
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.3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
västä heinäkuuta 1981. Sitä on tarkoitus so
veltaa niihin erityispäiväavustushakemuksiin, 

JOlta koskevat päätökset tehdään mainittuna 
päivänä tai sen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtakunnallisista -työttörnyyskassoista ~netun lain 17 -a § m muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen muk:;dsesti muutetaan valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 päi
vänä maaliskuuta 1934 annetun lain 17 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 24 päivänä 
toukokuuta 1968 annetussa laissa ( 293/68), näin kuuluvaksi: 

17 a § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen edelly
tysten lisäksi erityispäiväavustuksen saamisen 
ehtona on, että jäsen: 

1 ) työttömäksi joutuessaan on täyttänyt 50 
vuotta, tai jos hän ei ollut saavuttanut 50 
vuoden ·ildi!i, 40 vuotta ;ja öllut niin kauan 
työ- tåi -vitkasuhteessa samaan työnantajaan, 
että 'hänen ~täysien ikiivuo5iensa ja viimeisen 
tYö- >tai vitkasuhteensa ·täysien ·työssäolovuo
sien 5Utnma --on vlhintään 50 taikka, :jos lyhy-et 
työsuhteet -ålalla -ovat 'luonteenomaisia, . «1lsain-

nut pääasiallisen toimeentulonsa alalla niin 
kauan, että hänen täysien ikävuosiensa ja täy
sien alallaolovuosiensa summa on vähintään 
50 ja asunut paikkakunnalla vähintään 3 vuot
-ta; j-a 

2) on 16 § :n 2 momentissa tarkoitettujen 
omaistensa pääasi.allinen elättäjji rtai ~n ~ksi
näinen henkilö. 

Tämä laki ·tulee voimaan :1 -päivänä 'heinä
kuuta 198<1. 

:T~v-all~ Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Sosiaali- j-a :terveysministeri Sinikka Luja-Penttflä 
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Liite 

Laki 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 17 a §: n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 päi
vänä maaliskuuta 1934 annetun lain 17 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 24 päivänä 
toukokuuta 1968 annetussa laissa (293/68), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 a § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen edelly
tysten lisäksi erityispäiväavustuksen saamisen 
ehtona on, että jäsen: 

1 ) työttömäksi joutuessaan on täyttänyt 50 
vuotta; 

2) on ollut ennen yrityksen t01m1nnan lo
pettamista tai supistamista työsuhteessa sa
maan työnantajaan yhtäjaksoisesti vähintään .3 
vuotta tai, mikäli lyhyet työsuhteet alalla ovat 
luonteenomaisia, ansainnut pääasiallisen toi
meentulonsa alalla ainakin 10 vuoden aikana 
ja asunut paikkakunnalla vähintään 3 vuotta; 
sekä 

3) on 16 § :n 2 momentissa tarkoitettujen 
omaistensa pääasiallinen elättäjä tai on yksi
näinen henkilö. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen edelly
tysten lisäksi erityispäiväavustuksen saamisen 
ehtona on, että jäsen: 

1 ) työttömäksi joutuessaan on täyttänyt 50 
vuotta tai, jos hän ei ollut saavuttanut 50 
vuoden ikää, 40 vuotta ja ollut niin kauan 
työ- tai virkasuhteessa samaan työantajaan, 
että hänen täysien ikävuosiensa ia viimeisen 
työ- tai virkasuhteensa täysien työssäolovuo
sien summa on vähintään 50 taikka, jos lyhyet 
työsuhteet alalla ovat luonteenomaisia, ansain
nut pääasiallisen toimeentulonsa alalla niin 
kauan, että hänen täysien ikävuosiensa ja täy
sien alallaolovuosiensa summa on vähintään 
50 ja asunut paikkakunnalla vähintään .3 vuot
ta; ja 

2) on 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
omaistensa pääasiallinen elättäjä tai on yksi
näinen henkilö. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1981. 




