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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on ehdottaa, että työt
tömyyskassat voisivat maksaa jäsenilleen myös 
työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (311 

76) tarkoitetun koulutustuen ansiosidonnaisen 
osan. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen 
37 §:n 1 momentin (652/80) mukaan ammatilli
nen kurssikeskus myöntää työllisyyskoulutukseen 
osallistuvalle kurssiaikaisen toimeentulon turvaa
miseksi koulutustukea, joka on 20 vuotta täyttä
neelle valtakunnallisista työttömyyskassoista an
netun lain 16 §:n (489/82) mukaisen kussakin 
tapauksessa maksettavan työttömyyskassa-avus
tuksen enimmmäismäärän suuruinen sekä alle 
20-vuotiaalle työllisyyslain 17 §:n (490/ 
82) mukaisen kussakin tapauksessa maksettavan 
työttömyyskorvauksen enimmäismäärän suurui
nen. 

Työllisyyskoulutuksen koulutustuki on tarkoi
tus muuttaa vastaamaan 1 päivänä tammikuuta 
1985 voimaan tulevan uudistetun työttömyystur
van tasoa. Koulutustuen rahoitus esitetään järjes
tettäväksi siten, että valtio maksaisi perusturvan 
suuruista koulutustukea. Tämän lisäksi kassat 
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voisivat maksaa koulutustukena työttömyysturva
laissa ( 602184) tarkoitetun ansioturvan ja perus
turvan välisen erotuksen, johon niille suoritettai
siin valtionapua 48 prosenttia ja työnantajien 
tukimaksua 47 prosenttia eli samassa suhteessa 
kuin ansioon suhteutettuun päivärahaan. Kasso
jen oma osuus olisi 5 prosenttia. Koulutustuen 
maksamiskäytännöstä säädetään erikseen asetuk
sella. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaan tulo 

Esitys aiheuttaisi lisäystä valtion työttömyystur
vaa koskeviin menoihin noin 34 miljoonaa mark
kaa. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 1 §:n momentti, 

23 § ja 24 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 25 §:ään uusi 2 momentti ja 30 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 

1 § 

Työttömyyskassan tehtå'vä ja toimialue 

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perus
teella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on 
työttömyysturvalaissa ( 602184) tarkoitetun ansio
turvan ja työllisyyskoulutuksesta annetun lain 
(31176) mukaisen koulutustuen ansioon suhteu
tetun osan järjestäminen jäsenilleen. 

23 § 
Kassan varojen käyttäminen 

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää muihin 
tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain perusteel
la maksettavien työttömyyspäivärahojen ja tar
peellisten hallintokulujen sekä työllisyyskoulu
tuksesta annetun lain mukaisen koulutustuen 
ansioon suhteutetun osan suorittamiseen. 

24 § 
Oikeus valtionosuuteen 

Valtionosuus kohdistuu kassan maksamiin 
työttömyyspäivätahoihin ja hallintokuluihin sekä 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1984 

työllisyyskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
koulutustuen ansioon suhteutettuun osaan. Kou
lutustukeen kohdistuva valtionosuus maksetaan 1 
momentissa mainitusta edellytyksestä huolimatta 
aina täysimääräisenä. 

25 § 

Valtionosuus påi"värahoista 

Koulutustuen ansioon suhteutettuun osaan 
kohdistuva valtionosuus on 48 prosenttia. Koulu
tustuen valtionosuuden maksamisesta säädetään 
erikseen asetuksella. 

30 § 

Keskuskassan osuus päivärahoista 

Työllisyyskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
koulutustuen ansioon suhteutettuun osaan koh
distuva keskuskassan tukimaksu on 47 prosenttia. 
Koulutustukeen kohdistuvan tukimaksun maksa
misesta säädetään erikseen asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Vappu Taipale 
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Laki Liite 

työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 1 §:n 1 momentti, 

23 § ja 24 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 25 §:ään uusi 2 momentti ja 30 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 

1. 1.1985 voimaan tuleva laki 

1 § 

Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue 

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perus
teella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on 
työttömyysturvalaissa ( 6021 84) tarkoitetun ansio
turvan järjestäminen jäsenilleen. 

23 § 

Kassan varojen käyttäminen 

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää muihin 
tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain perusteel
la maksettavien työttömyyspäivärahojen ja tar
peellisten hallintokulujen suorittamiseen. 

Ehdotus 

1 § 

Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue 

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perus
teella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on 
työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun ansio
turvan ja työllisyyskoulutuksesta annetun lain 
(31176) mukaisen koulutustuen ansioon suhteu
tetun osan järjestäminen jäsenilleen. 

23 § 

Kassan varojen käyttäminen 

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää muihin 
tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain perusteel
la maksettavien työttömyyspäivärahojen ja tar
peellisten hallintokulujen sekä työllisyyskoulu
tuksesta annetun lain mukaisen koulutustuen 
anszoon suhteutetun osan suorittamiseen. 

24 § 

Oikeus valtionosuuteen 

Valtionosuus kohdistuu kassan maksamiin 
työttömyyspäivätahoihin ja hallintokuluihin. 

Valtionosuus kohdistuu kassan maksamiin 
työttömyyspäivätahoihin ja hallintokuluihin sekä 
työllisyyskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
koulutustuen ansioon suhteutettuun osaan. Kou
lutustukeen kohdistuva valtionosuus maksetaan 1 
momentissa mainitusta edellytyksestä huolimatta 
aina täysimääräisenä. 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista 

Koulutustuen ansioon suhteutettuun osaan 
kohdistuva valtionosuus on 48 prosenttia. Koulu
tustuen valtionosuuden maksamisesta säädetään 
erikseen asetuksella. 
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1.1.1985 vozmaan tuleva laki 
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Ehdotus 

30 § 

Keskuskassan osuus päivärahoista 

Työllisyyskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
koulutustuen ansioon suhteutettuun osaan koh
distuva keskuskassan tukimaksu on 47 prosenttia. 
Koulutustukeen kohdistuvan tukimaksun maksa
misesta säädetään erikseen asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985 


