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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on ehdottaa, ettei las
ten kotihoidon tuen perusosaa otettaisi huo
mioon peruspäivärahan tarveharkinnassa eikä 
työttömyyspäivärahaa maksettaessa. Lisäksi ehdo
tetaan, että sosiaalivakuutustoimikunnat ja työt-

tömyyskassat laskisivat työttömyyspäivärahan 
omavastuuajan. 

Lainmuutokset on tarkoitus saattaa vo1maan 
vuoden 1985 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen pien
ten lasten hoidon kehittämistä koskevaksi lainsää
dännöksi. Lasten kotihoidon tuesta annetun laki
ehdotuksen mukaan kotihoidon tukea makse
taan, kun lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. 
Lasten kotihoidon tuella tarkoitetaan lakiehdo
tuksessa alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmille 
tai muille huoltajille suoritettavaa taloudellista 
tukea, johon kuuluu perusosa, sisaruskorotus ja 
lisäosa. 

Perusosaa voidaan maksaa perheelle, vaikka 
lapsen vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolel
la. Tämän vuoksi perusosan saaminen ei saisi 
estää työttömyyspäivärahan maksamista. Lisäosan 
saamisen edellytyksenä on lapsen kotona tapah
tuva hoito. Tästä syystä lisäosan saajaa ei voida 
pitää vuoden 1985 alusta voimaan tulevan työttö
myysturvalain ( 602184) tarkoittamassa mielessä 
työmarkkinoiden käytettävissä olevana kokoaika
työtä hakevana työttömänä työnhakijana. Lisä
osan saaminen on näin ollen este työttömyyspäi
värahan maksamiselle. 

Työttömyysturvalain 13 §:n 1 momentin mu
kaan peruspäivärahaan on oikeus henkilöllä, joka 
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täyttää työttömyysturvan saamisen yleiset edelly
tykset ja joka on taloudellisen tuen tarpeessa. 
Lain 14 §:n 1 momemin mukaan taloudellisen 
tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon hen
kilön omat ja hänen puolisonsa tulot lukuun 
ottamatta lapsilisää, asumistukea, sotilasavustus
ta, sotilasvammalain ( 404148) mukaista elinkor
koa sekä vian, vamman tai haitan perusteella 
maksettavaa erityisten kustannusten korvausta. 

Työttömyysturvalain 27 §:n mukaan lasten ko
tihoidon tuen perusosa otetaan työttömyyspäivä
rahaa maksettaessa vähennyksenä huomioon. 
Tällöin jää huomioon ottamatta, että kysymyk
sessä on perheen tulo. Jos lasten kotihoidon tuen 
perusosaa ei otettaisi työttömyysturvaa maksetta
essa vähennyksenä huomioon vaan luettaisiin 
perusturvan tarveharkinnassa tuloiksi, pienentäisi 
perusosa useimmiten työttömyyspäivärahaa. Kun 
useassa tapauksessa perusturvan varassa olevien 
työttömien työttömyyspäiväraha näin ollen pie
nenisi, mutta ilman tarveharkintaa maksettava 
ansioturva olisi riippumaton kotihoidon tuesta, 
olisivat lasten kotihoidon tukea saavat työttömät 
eriarvoisessa asemassa. Edellä sanotun johdosta 
esitetään, että lasten kotihoidon tuen perusosaa 
ei otettaisi huomioon perusturvan tarveharkin
nassa eikä työttömyyspäivärahaa maksettaessa. 
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Työttömyysturvalain 12 §:n 1 momentin mu
kaan työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jäl
keen, kun henkilö on ollut työttömänä työnhaki
jana työvoimatoimistossa yhteensä viisi työpäivää 
enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon 
aikana. Tältä viiden päivän omavastuuajalta ei 
makseta päivärahaa. Työvoimatoimisto antaa lain 
12 §:n 5 momentin mukaan sosiaalivakuutustoi
mikunnalle ja työttömyyskassalle todistuksen 
omavastuuajan täyttymisestä. Omavastuuajan las
keminen ja sen voimassaolon seuraaminen on 
katsottu kuitenkin olevan työvoimatoimistoissa 
mahdoton toteuttaa. Todistuksen antaminen esi
merkiksi joukkolomautustapauksissa ruuhkauttai
si työvoimatoimiston työt. Käytännössä sosiaali
vakuutustoimikunnat ja työttömyyskassat joutui
sivat joka tapauksessa seuraamaan omavastuuajan 
voimassaoloa ja omavastuuajan katkettua ilmoit
tamaan siitä työvoimatoimistolle sekä pyytämään 
työvoimatoimistoa laskemaan viiden päivän oma
vastuuajan ja antamaan sen täyttymisestä todis-

tuksen. Tämä aiheuttaisi turhaa hallinnollista 
työtä ja hidastaisi työttömyyspäivärahojen maksa
mista. Edellä sanotun johdosta esitetään, että 
omavastuuajan laskemisen suorittaisivat sosiaali
vakuutustoimikunnat ja työttömyyskassat. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaantulo 

Esitys aiheuttaisi lisäystä valtion työttömyystur
vaa koskeviin menoihin noin 2-6 miljoonaa 
markkaa. Lisäys johtuu lasten kotihoidon tuen 
perusosan poistamisesta työttömyysturvan perus
päivärahan tarveharkinnasta. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1985. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 12 §:n 5 momentti sekä 
muutetaan 14 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentti seuraavasti: 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan 
huomioon henkilön omat ja hänen puolisonsa 
tulot lukuun ottamatta lapsilisää, lasten kotihoi
don tuen perusosaa, asumistukea, sotilasavustus
ta, sotilasvammalain (404/48) mukaista elinkor
koa sekä vian, vamman tai haitan perusteella 
inaksettavaa erityisten kustannusten korvausta. 

27 § 

Sosiaalietuuksien vatkutus työttömyyspäivärahaan 

Jos henkilö saa muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua 
lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläket
tä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteel
la, hänelle maksettavaa työttömyyspäivärahaa vä
hennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuiten
kaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuoksia oteta 
huomioon: 

1) perhe-eläkkeet; 
2) kansaneläkelain mukainen apu- ja hoitolisä; 
3) tapaturmavakuutuslain mukainen haittara

ha; 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1984 

4) sotilasvammalain mukainen elinkorko; 
5) invaliidirahalain ( 3 7 41 51) mukainen invali

diraha; 
6) erorahalain (947/78) mukainen eroraha ja 

valtion virkamiesten erorahasta annetun valtio
neuvoston päätöksen (1075/77) mukainen erora
ha; 

7) eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 
mukainen asumistuki; 

8) asumistukilain (408/75) mukainen asumis
tuki; 

9) lapsilisälain (541148) mukainen lapsilisä; 
10) sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen toi

meentulotuki; 
11) ylimääräiset sotaeläkkeet; 
12) sotilasavustuslain (566/48) mukainen soti

lasavustus; 
13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain 

mukaiset erityisten kustannusten korvaukset; 
sekä 

14) lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
1 ) mukainen perusosa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Vappu Taipale 
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Liite 

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 12 §:n 5 momentti sekä 
muutetaan 14 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentti seuraavasti: 

1 .1.1985 vozmaan tuleva laki 

12 § 

Omavastuuaika 

Työvoimatoimisto antaa työttömyyskassalle ja 
sosiaalivakuutustoimikunnalle todistuksen tässä 
pykå1ässä tarkoitetun määräajan täyttymisestä. 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan 
huomioon henkilön omat ja hänen !puolisonsa 
tulot lukuun ottamatta lapsilisää, asumistukea, 
sotilasavustusta, sotilasvammalain (404/48) mu
kaista elinkorkoa sekä vian, vamman tai haitan 
perusteella maksettavaa erityisten kustannusten 
korvausta. 

27 § 

Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan 

Jos henkilö saa muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua 
lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläket
tä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteel
la, hänelle maksettavaa työttömyyspäivärahaa vä
hennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuiten
kaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia oteta 
huomioon: 

1) perhe-eläkkeet; 
2) kansaneläkelain mukainen apu- ja hoitolisä; 
3) tapaturmavakuutuslain mukainen haittara

ha; 
4) sotilasvammalain mukainen elinkorko; 
5) invaliidirahalain (374/51) mukainen invali

diraha; 
6) erorahalain (947/78) mukainen eroraha ja 

valtion virkamiesten erorahasta annetun valtio
neuvoston päätöksen (1075/77) mukainen erora
ha; 

7) eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 
mukainen asumistuki; 

Ehdotus 

12 § 

Omavastuuaika 

(5 mom. kumotaan) 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan 
huomioon henkilön omat ja hänen puolisonsa 
tulot lukuun ottamatta lapsilisää, lasten kotihoi
don tuen perusosaa, asumistukea, sotilasavustus
ta, sotilasvammalain ( 404148) mukaista elinkor
koa sekä vian, vamman tai haitan perusteella 
maksettavaa erityisten kustannusten korvausta. 

27 § 

Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan 

Jos henkilö saa muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua 
lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläket
tä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteel
la, hänelle maksettavaa työttömyyspäivärahaa vä
hennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuiten
kaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia oteta 
huomioon: 

1) perhe-eläkkeet; 
2) kansaneläkelain mukainen apu- ja hoitolisä; 
3) tapaturmavakuutuslain mukainen haittara

ha; 
4) sotilasvammalain mukainen elinkorko; 
5) invaliidirahalain (374/51) mukainen invali

diraha; 
6) erorahalain (947/78) mukainen eroraha ja 

valtion virkamiesten erorahasta annetun valtio
neuvoston päätöksen (1075/77) mukainen erora
ha; 

7) eläkkeensaajien asumistukilain (591178) 
mukainen asumistuki; 
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1 .1 .1985 vozmaan tuleva laki 

8) asumistukilain (408/75) mukainen asumis
tuki; 

9) lapsilisälain (541148) mukainen lapsilisä; 
10) sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen toi

meentulotuki; 
11) ylimääräiset sotaeläkkeet; 
12) sotilasavustuslain (566/48) mukainen soti

lasavustus; 
13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain 

mukaiset erityisten kustannusten korvaukset. 

4384011140 

Ehdotus 

8) asumistukilain ( 4081 7 5) mukainen asumis
tuki; 

9) lapsilisälain (541148) mukainen lapsilisä; 
10) sosiaalihuoltolain (710 182) mukainen toi

meentulotuki; 
11) ylimääräiset sotaeläkkeet; 
12) sotilasavustuslain (566/48) mukainen soti

lasavustus; 
13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain 

mukaiset erityisten kustannusten korvaukset; 
sekä 

14) lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
( 1 ) mukainen perusosa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammzkuu
ta 1985. 




