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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja 
työttömyyskassalain 26 ja 27 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan parannettavaksi erityi
sesti pitkäaikaistyöttömien ja osa-aikatyötä teke
vien työttömyysturvaa sekä lievennettäväksi pe
tusturvan tarveharkintaa muun muassa siten, että 
taloudellisen tuen tarvetta ei edellytettäisi työhis
torian omaavalta 55 vuotta täyttäneeltä henkilöl
tä. Tällöin kyseiset henkilöt voisivat saada työttö
myyseläkkeen. Työttömyysturvauudistuksen työt
tömyyskassoille aiheuttamien ylimääräisten hal
lintokulujen osittaiseksi korvaamiseksi ehdote
taan vuoden 1985 hallintokuluihin kohdistuvaa 
valtionosuutta korotettavaksi 25 prosentilla. Täs
tä aiheutuisi valtiolle noin 2 miljoonan markan 

lisäkustannukset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
lakeihin eräitä teknisiä muutoksia. Muutoksista 
aiheutuisi vuonna 1987 yhteensä noin 117 mil
joonan markan lisäkustannukset. Tästä olisi val
tion osuus noin 71 miljoonaa markkaa ja työnan
tajien noin 41 miljoonaa markkaa. Työttömyys
kassojen jäsenmaksuilla katettaisiin lisämenoista 
5 miljoonaa markkaa. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1987. 

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset 
ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä 
huhtikuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Työttömyysturvalaki 

Työttömyysturvalain (602/84) 5 §:n 1 mo
menttiin sisältyvät muutosehdotukset ovat lähin
nä teknisiä ja aiheutuvat työttömyysturvauudis
tuksen jälkeen voimaan tulleista lainmuutoksista. 

Jotta työttömyysturva- ja vanhuuseläkejärjestel
mä niveltyisivät saumattomasti toisiinsa, esite
tään 1 momentin 2 kohtaa muutettavaksi siten, 
että työttömyyspäivärahaa voitaisiin maksaa sen 
kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hen
kilö täyttää 65 vuotta. 

Työttömyysturvalain 14 §:n 1 momentin ja 
27 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan lasten 
kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskorotusta ei 
oteta huomioon peruspäivärahan tarveharkinnas-
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sa eikä peruspäivärahaa tai ansioon suhteutettua 
päivärahaa maksettaessa. Lisäosan saamisen edel
lytyksenä on lapsen kotona tapahtuva hoito. 
Tästä syystä lisäosan saajaa ei voida pitää työttö
myysturvalain tarkoittamassa mielessä työmarkki
noiden käytettävissä olevana kokoaikatyötä hake
vana työttömänä työnhakijana. Lisäosan saami
nen on näin ollen este työttömyyspäivärahan 
saamiselle. Tämän vuoksi esitetään työttömyys
turvalain 5 §:n 1 momenttiin lisättäväksi uusi 7 a 
kohta, jonka mukaan työttömyyspäivärahaan ei 
ole oikeutta henkilöllä, joka saa lasten kotihoi
don tuen lisäosaa. 

Nykyisen lain mukaan yhdenkin päivän työssä
olo tai sairaus katkaisee edellisenä vuonna hanki
tun omavastuuajan. Tämän epäkohdan poistami
seksi esitetään 12 §:n 4 momenttia muutettavaksi 
siten, että uutta omavastuuaikaa ei alkavan ka
lenterivuoden aikana edellytetä myöskään silloin, 
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kun oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa uudel
leen 14 päivän kuluessa edellisen työttömyyspäi
värahaoikeuden päättymisestä. Samalla momen
tin sanamuotoa esitetään muutenkin selvennettä
väksi. 

Työttömyysturvalain 14 §:n 1 momentin mu
kaan taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa ote
taan huomioon henkilön omat ja hänen puoli
sonsa tulot lukuun ottamatta lapsilisää, lasten 
kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskorotusta, 
asumistukea, sotilasavustusta, sotilasvammalain 
{404/48) mukaista elinkorkoa sekä vian, vamman 
tai haitan perusteella maksettavaa erityisten kus
tannusten korvausta. Tarveharkintaa esitetään 
lievennettäväksi siten, että puolison tulot otettai
siin huomioon vasta 190 markkaa ylittävältä 
osalta kuukaudessa. Taloudellisen tuen tarvetta 
ei kuitenkaan edellytettäisi sellaiselta 55 vuotta 
täyttäneeltä henkilöltä, joka työttömäksi joutues
saan on täyttänyt 16 §:n 2-5 momentissa tarkoi
tetun työssäoloehdon. Tätä koskeva säännösehdo
tus on 13 §:n 1 momentissa. 

Sosiaalihuoltolain {710/ 82) mukainen toi
meentulotuki on viimesijainen avustusmuoto 
henkilölle, joka ei omista tuloistaan tai varoistaan 
tai muulla tavoin voi saada tarpeen mukaista 
toimeentuloaan. Sitä ei sen vuoksi voi pitää 
luonteeltaan tarveharkinnassa huomioon otetta
~~na tulona. Myöskään työttömyysturvalain 
27 §:n 1 momentin mukaan toimeentulotukea ei 
vähennetä työttömyyspäivärahasta. Yhdenmukai
suuden vuoksi esitetään 14 §:n 1 momenttia 
selvennettäväksi siten, ettei toimeentulotuki olisi 
sen mukaan huomioon otettavaa tuloa. 

Sotilasvammalain mukaista elinkorkoa ei oteta 
tulona huomioon työttömyysturvalain 14 §:n 1 
momentin mukaan eikä se myöskään ole saman 
lain 27 §:n mukaan työttömyyspäivärahasta vä
hennettävä sosiaalietuus. Sitä vastoin sotilas
vammalain mukainen täydennyskorko on työttö
myysturvalain 14 §:n 1 momentin mukaisesti 
huomioon otettavaa tuloa ja sitä lain 27 §:n 
mukaan pidetään työttömyyspäivärahaa vähentä
vänä sosiaalietuutena. Elinkoron ja täydennysko
ron erilainen arvioiminen ei ole perusteltua. Sen 
vuoksi esitetään sotilasvammalain mukainen täy
dennyskorko lisättäväksi sekä työttömyysturvalain 
14 §:n 1 momenttiin että 27 §:n 1 momenttiin. 
Sanottuihin lainkohtiin esitetaan lisättäväksi 
myös rintamasotilaseläke. Perhe-eläkkeen lisäosa 
esitetään poistettavaksi tarveharkinnassa huo
mioon otettavista tuloista. Rintamasotilaseläke ja 
perhe-eläkkeen lisäosa ovat tuloharkintaisia 
etuuksia ja niiden suuruuteen vaikuttaa muun 

muassa työttömyyspäiväraha. Perhe-eläkettä ei 
myöskään työttömyysturvalain 27 §:n nojalla vä
hennetä työttömyyspäivärahasta. Tämän vuoksi 
perhe-eläkkeen lisäosa esitetään lisättäväksi työt
tömyysturvalain 14 §:n 1 momenttiin. 

Tarveharkintaa esitetään lievennettäväksi 
14 §:n 4 momentin muuttamisella siten, että 
huoltovelvollisen tulorajaa korotetaan 400 mark
kaan jokaisen alle 18-vuotiaan lapsen osalta. 

Lain 18 §:n 1 momentin mukaan lyhennettyä 
työpäivää tekevän oikeus työttömyysturvaan edel
lyttää muun muassa, että henkilö on ollut yh
denjaksoisesti kokoaikaisessa työsuhteessa samaan 
työnantajaan vähintään edelliset 18 kuukautta. 
Sanottu määräaika esitetään lyhennettäväksi 12 
kuukauteen. Samalla esitetään 75 päivän täyttä 
päivärahaa vastaavaa enimmäismaksuaikaa piden
nettäväksi 100 päivään. 

Osa-aikatyöntekijöitten työttömyysturvan yh
denmukaistamiseksi 19 §:ään esitetään vastaava 
400 markan etuoikeutettu osa kuin sivutyötä 
tekevien osalta on säädetty 21 § :ssä. Samalla 
esitetään 75 päivän täyttä päivärahaa vastaavaa 
enimmäismaksuaikaa pidennettäväksi 100 päi
vään. 

Koska ansioon suhteutettua päivärahaa voi
daan maksaa 17-19 §:ssä tarkoitetuissa tapauk
sissa niin paljon, että se mahdollisine lapsikoro
tuksineen ja työstä saatu palkka yhteensä ovat 
enintään 90 prosenttia ansioon suhteutetun päi
värahan perusteena olevasta palkasta, ansioon 
suhteutettu päiväraha saattaa jäädä pienemmäksi 
kuin mitä olisi peruspäivärahana maksettu ta
pauksissa, joissa päivärahan perusteena olevat 
tulot ovat vähäiset. Ansioon suhteutettua päivä
rahaa saavien saattamiseksi samaan asemaan pe
rusturvan piirissä olevien kanssa ehdotetaan 
20 §:ää muutettavaksi siten, että ansioon suhteu
tettua päivärahaa voidaan maksaa 17-19 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa niin paljon, että se 
mahdollisine lapsikorotuksineen ja työstä saatu 
palkka yhteensä ovat enintään 90 prosenttia an
sioon suhteutetun päivärahan perusteena olevasta 
palkasta, kuitenkin vähintään niin paljon kuin 
henkilö olisi oikeutettu saamaan perusturvana. 

Hallitus selvittää erikseen lyhennettyä työai
kaa, osa-aika- ja sivutyötä tekevien henkilöiden 
työttömyysturvaa koskevien säännösten tarkoituk
senmukaisuutta, yhdenmukaistamista ja selkeyt
tämistä. 

Työttömyysturvalain 21 §:n 2 momentin ja 
27 §:n 1 momentin sanontoja esitetään selven
nettäviksi. 
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Hallituksen toimenpiteistä tulopoliittisten rat
kaisujen yhteydessä annetun valtioneuvoston pe
riaatepäätöksen mukaan työttömyysturvaa paran
netaan muun muassa siten, että ansioon suhteu
tettua päivärahaa maksetaan nykyisen 100 päivän 
sijaan 150 päivän ajan täytenä ja aleneroaprosent
tia pienennetään 20 prosentista 15 prosenttiin. 
Uudistuksen kustannuksiksi arvioidaan noin 65 
miljoonaa markkaa vuodessa. Pitkäaikaisten työt
tömien taloudellisen turvan parantamiseksi esite
tään kuitenkin, että ansioon suhteutettua päivä
rahaa maksettaisiin täytenä 200 päivää, jonka 
jälkeen alenema olisi 12,5 prosenttia. Lisäksi 
esitetään, ettei päivärahaa aleunettaisi henkilöltä, 
joka on täyttänyt 55 vuotta ennen 200 päivän 
täyttymistä. Lisäksi ehdotetaan pykälän 3 mo
menttia muutettavaksi siten, että 55 vuotta täyt
täneiden työttömyyspäivärahapäivien enimmäis
aika nostetaan 750 päivästä 900 päivään. 

Työttömille on aiheutunut peruspäivärahan 
saamisen menetyksiä niissä tapauksissa, joissa 
henkilö on ensin hakenut työttömyyskassaha an
sioon suhteutettua päivärahaa, mutta hakemus 
on hylätty jonkin ansioon suhteutetun päivära
han saamisen edellytyksen puuttumisen takia. 
Henkilöllä saattaa kuitenkin olla oikeus perus
päivärahaan. Tämän vuoksi esitetään 28 §:ään 
lisättäväksi uusi 6 momentti, jonka mukaan pe
ruspäivärahahakemuksen katsotaan tulleen tällai
sissa tapauksissa vireille samalla kun ansioon 
suhteutettua päivärahaa koskeva hakemus on 
jätetty työttömyyskassalle. Samalla ehdotetaan 
pykälän 5 momenttia muutettavaksi siten, että 
päivärahaa voitaisiin erityisen painavasta syystä 
maksaa pitemmältä kuin kolmen kuukauden 
ajalta ennen päivärahan hakemista. 

Työttömyysturvalain 32 §:n 2 momenttia eh
dotetaan muutettavaksi siten, että sosiaalilauta
kunnan pyynnöstä työttömyyspäiväraha voitaisiin 
osittain tai kokonaan maksaa toistaiseksi tai mää
räajan sosiaalilautakunnalle käytettäväksi työttö
män henkilön, hänen perheensä ja hänen huol
lettavanaan olevien lastensa elatukseen. Muutok
sella turvattaisiin työttömän huollettavana ole
vien lasten asema. Esimerkiksi lapsen elatusapu
maksun laiminlyöntitapauksessa lapsikorotus voi
taisiin aina maksaa sosiaalilautakunnalle. Rajoi
tus, jonka mukaan päiväraha voidaan maksaa 
sosiaalilautakunnalle samalla päätöksellä vain 
kolme kuukautta kerrallaan, ehdotetaan poistet
tavaksi. Rajoitus aiheuttaa täytäntöönpanossa tar
peetonta työtä muun muassa uusine hakemuksi
neen ja päivärahansaajan kuulemisineen. Päivära
hausaaja voi ilman tällaista määräaikaakin saada 

asian aina uudelleen harkittavaksi olosuhteiden 
muuttuessa eikä hänen oikeusturvansa siten vaa
rannu. 

Takaisinperintätilanteiden vähentämiseksi esi
tetään lisättäväksi työttömyysturvalain 45 §:ään 
uusi 3 momentti, jonka mukaan työttömyyskas
san tulee pyydettäessä maksaa ansioon suhteutet
tu päiväraha samalta ajalta maksetun peruspäivä
rahan suuruiselta osalta sosiaalivakuutustoimi
kunnalle. Vastaava velvollisuus ehdotetaan myös 
sosiaalivakuutustoimikunnalle peruspäivärahan 
osalta. 

Lain 44 §:ään esitetään lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, jonka mukaan työttömyyspäiväraha olisi 
nostettava kuuden kuukauden kuluessa sen 
myöntämisestä, mikäli ei erityisen painavasta 
syystä katsota kohtuulliseksi toisin päättää. Vas
taava käytäntö on omaksuttu sairausvakuutuslais
sa (364/63). 

Lain 46 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jonka mukaan aviopuolisoihin, jotka 
ovat saaneet asumuseron tai jotka muutoin välien 
rikkoutumisen vuoksi asuvat pysyvästi erillään, ei 
sovelleta tämän lain puolisoita koskevia säännök
siä. 

Voimaantulosäännöksen mukaan lain voimaan 
tullessa 26 §:n 2 momentin mukaan alennettua 
työttömyyspäivärahaa saavan henkilön päiväraha 
tarkistetaan tämän uuden lain mukaiseksi. Lain 
14 §:n 1 ja 4 momentissa ja 19 §:n 1 momentissa 
ilmoitetut markkamäärät vastaavat vuoden 1985 
tasoa. 

Hallitus selvittää erikseen yrittäjien työttö
myyspäivärahan saamisen työvoimapoliittisiin 
edellytyksiin liittyvät ongelmat sekä työttömyys
turvan ja sairausvakuutusturvan yhteensovituksen 
työttömän sairastuessa. 

1.2. Työttömyyskassalaki 

Vuoden 1985 alusta voimaan tullut työttö
myysturvauudistus on ollut työttömyyskassoille 
työmäärältään erittäin suuri. Uudistus on aiheut
tanut työttömyyskassojen hallintokuluihin mer
kittävästi lisäkustannuksia. Vuoden 1985 hallin
tokulujen lisäys vuoteen 1984 verrattuna on noin 
15,5 miljoonaa markkaa. Arvion mukaan työttö
myyskassojen kokonaishallintokulut olivat vuon
na 1985 noin 71,8 miljoonaa markkaa, joihin 
työttömyyskassoille maksetaan valtionosuutta 
noin 6,8 miljoonaa markkaa. Saman määrän 
työttömyyskassat saavat työnantajien rahoittamal
ta työttömyyskassojen keskuskassalta. Lisäkulut 
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ovat johtuneet yleisestä kustannusten noususta, 
hallinnon järjestämisestä, koulutus- ja tiedotus
toiminnasta, uusien laitteiden vuokrista ja han
kintakuluista, ylitöistä sekä tilapäisen ja pysyvän 
henkilöstön huomattavasta lisäyksestä. Tilapäis
ten kulujen osuudeksi arvioidaan lisämenoista 
noin 4 miljoonaa markkaa. Tilapäisiksi kuluiksi 
on laskettu uudistuksen aiheuttama koulutus- ja 
tiedotustoiminta, tilapäisen henkilökunnan palk
kaus ja ylitöistä aiheutuneet menot. 

Työttömyysturvauudistuksen yhteiskunnallisen 
merkityksen takia ei ole perusteltua, että uudis
tuksen toimeenpanosta aiheutuneet tilapäisluon
teiset ylimääräiset kustannukset jäisivät kokonaan 
työttömyyskassojen jäsenmaksuilla kustannetta
viksi kun erityisesti otetaan huomioon eräiden 
korkean työttömyyden aloilla toimivien kassojen 
vaikea taloudellinen tilanne ja siitä seuraava 
paine jäsenmaksuun. Tämän mukaan esitetään 
26 § muutettavaksi siten, että työttömyyskassoille 
myönnettäisiin vuoden 1985 hallintokuluihin 
kohdistuva valtionosuus 25 prosentilla korotettu
na. 

Työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31 1 76) 
13 a §:n 1 momentin mukaan työllisyyskoulutuk
seen osallistuvalle, pykälän 2 momentissa tarkoi
tetulle henkilölle, joka on työttömyysturvalain 16 
§:n mukaan ansioturvaan oikeutettu, myöntää 
ammatillinen kurssikeskus koulutustukea siten, 
että siihen sisältyy lisäksi työttömyyskassan varois-

ta maksettava lisätuki, jonka suuruus määräytyy 
sen mukaan, mitä ansioon suhteutetun päivära
han ansio-osasta on säädetty työttömyysturvalain 
21 §:n 1 momentissa ja 23 §:ssä. Lisätuki rahoite
taan samoin kuin muukin työttömyyskassan mak
sama työttömyysturva. 

Lisätukien tilityksessä sovellettavan rahoitus
käytännön ottamiseksi työttömyyskassalakiin esi
tetään 27 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti, 
jonka mukaan työvoimaministeriö perii sosiaali
ja terveysministeriöitä puolivuosittain ammatillis
ten kurssikeskusten maksamien koulutustukien 
ansioon suhteutettujen lisätukien määrän. Sosi
aali- ja terveysministeriö perii tämän jälkeen 
työttömyyskassojen keskuskassaha ja työttömyys
kassoilta niiden osuudet lisätuesta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitetyistä muutoksista aiheutuvat kustannuk
set olisivat voimaantulovuonna 1987 noin 117 
miljoonaa markkaa, josta valtion osuus olisi noin 
71 miljoonaa markkaa, työnantajien osuus noin 
41 miljoonaa markkaa ja työttömyyskassojen 
osuus noin 5 miljoonaa markkaa. 

Vuositasolla kustannukset olisivat seuraavan 
taulukon mukaiset: 

Yht. Työnant. Valtio 
milj. mk milj. mk milj. mk 

1. Ansioturvan aleneroaportaan lievennys ja sen poistaminen 
yli 55-vuotiailta (26 § 2 mom.) ........................... . 94 44 45 

2. 55 vuotta täyttäneiden lisäpäivät, ansioturva ............ . 11 5 6 
perusturva ............ . -6 5 -6 0 

3. 18 ja 19 §:n muutokset, ansioturva ..................... . 13 6 6 
perusturva .................... . _.1Q 29 16 22 

4. Tarveharkinnan lieventäminen 
eräiden sosiaalietuuksien poistaminen tarveharkinnan 
tuloista ja vähennettävistä sosiaalietuuksista ........... . 5 
tarveharkinnan poistaminen 55 vuotta täyttäneiltä työ-
historiaa omaaviita ................................... . 7 
puolison tulojen etuoikeutettu osa 190 mk/kk ......... . 11 
lapsikorotus 400 mk/ kk ............................... . 5 28 28 

Yhteensä ................................................... . 156 55 95 

Työttömyyskassojen vuoden 1985 hallintoku
luihin kohdistuvan valtionosuuden korotus ai
heuttaa noin 2 miljoonan markan kustannukset. 

Arviointiperusteina on käytetty 6,8 % :n työt
tömyysastetta ja vuoden 1986 etuus- ja ansiota
soa. 
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3. Voimaan tulo 

Muutosten toimeenpano edellyttää noin kol
men kuukauden valmisteluaikaa. Tämän vuoksi 

ehdotetaan, että lait tulisivat voimaan 1 päivänä 
huhtikuuta 1987. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 5 §:n 1 momentin 2, 4 

ja 7 kohta, 12 §:n 4 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 ja 4 momentti, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 
19 §:n 1 ja 3 momentti, 20 §, 21 §:n 2 momentti, 25 §, 26 §:n 2 ja 3 momentti, 27 §:n 1 momentin 
johdantolause sekä 4, 13 ja 14 kohta, 28 §:n 5 momentti, 32 §:n 2 momentti ja 45 ja 46 §:n otsikko, 

niistä 14 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentin 13 ja 14 kohta, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä 
tammikuuta 1985 annetussa laissa (34/85 ), sekä 

Iisätäiin 5 §:n 1 momenttiin uusi 7 a kohta, 27 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain 
muutettuna mainitulla 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 15 kohta, 28 §:ään uusi 6 
momentti, 44 §:ään uusi 4 momentti, 45 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti 
siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, sekä 46 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

5 § 

Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta henki
löllä: 

2) joka on täyttänyt 65 vuotta, sen kalenteri
kuukauden päätyttyä, jonka aikana hän täyttää 
65 vuotta; 

4) joka saa kansaneläkelain (347/56) tai työelä
kelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä 
tai yksilöllistä varhaiseläkettä taikka täyteen eläk
keeseen oikeuttavien palvelusvuosien perusteella 
vanhuuseläkettä; 

7) jolla on oikeus saada sairausvakuutuslain 
mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taik
ka jolle on myönnetty lomaa raskauden ja synny
tyksen tai lapsen hoidon vuoksi; 

7 a) joka saa lasten kotihoidon tuesta annetun 
lain (24/85) mukaista lisäosaa; 

12 § 

Omavastuuaika 

Omavastuuaika on voimassa sen kalenterivuo
den loppuun, jona se on kokonaan hankittu. 
Alkavan kalenterivuoden aikana uutta omavas
tuuaikaa ei edellytetä: 

1) niin kauan kuin henkilö yhdenjaksoisesti on 
edelleen työttömänä ja saa työttömyyspäivärahaa; 

2) kun omavastuuaika ajoittuu kahdelle kalen
terivuodelle; 

3) kun omavastuuaika on kalenterivuoden 
päättyessä täyttynyt ilman, että työttömyyspäivä
rahan maksu vielä on alkanut; tai 

4) kun oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa 
uudelleen 14 päivän kuluessa edellisen työttö
myyspäivärahaoikeuden päättymisestä. 

3 luku 

Peruspäivärahan saamisen erityisedellytykset 

13 § 

Ozkeus peruspäivärahaan 

Peruspäivärahaan on oikeus henkilöllä, joka 
täyttää 2 luvun mukaiset työttömyysturvan saa
misen yleiset edellytykset ja joka on taloudellisen 
tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarvetta ei 
kuitenkaan edellytetä sellaiselta 55 vuotta täyttä
neeltä henkilöltä, joka työttömäksi joutuessaan 
on täyttänyt 16 §:n 2-5 momentissa tarkoitetun 
työssäoloehdon. 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan 
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huomioon henkilön omat tulot kokonaan ja 
hänen puolisonsa tulot 190 markkaa ylittävältä 
osalta kuukaudessa lukuun ottamatta lapsilisää, 
lasten kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskoro
tusta, asumistukea, sotilasavustusta, sotilas
vammalain (404/48) mukaista elinkorkoa ja täy
dennyskorkoa, rintamasotilaseläkelain (119/77) 
mukaista rintamasotilaseläkettä, perhe-eläkelain 
( 38169) mukaista lisäosaa, sosiaalihuoltolain 
(710/82) mukaista toimeentulotukea sekä vian, 
vamman tai haitan perusteella maksettavaa eri
tyisten kustannusten korvausta. 

Huoltovelvollisen 3 momentissa tarkoitettua 
tulorajaa korotetaan 400 markalla jokaisen huol
lettavan alle 18-vuotiaan lapsen osalta. 

18 § 

Lyhennetty työpäivä 

Jos kokoaikatyötä tehneen työntekijän työajan 
lyhennys toteutetaan 17 §:ssä tarkoitetusta syystä 
lyhentämällä päivittäistä työaikaa ja vähentämäl
lä palkkaa vastaavasti, on hänellä oikeus työttö
myyspäivärahaan tämän lain mukaisesti työajan 
lyhennystä vastaaviita täysiitä työttömyyspäiviltä 
edellyttäen, että keskimääräinen työaika viikossa 
lyhentyy vähintään viidenneksellä ja henkilö on 
ollut yhdenjaksoisesti kokoaikaisessa työsuhteessa 
samaan työnantajaan vähintään edelliset 12 kuu
kautta. 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän pykä
län mukaan enintään lOO:aa täyttä työttömyys
päivää vastaavalta ajalta lomautuskertaa kohti. 

19 § 

Osa-aikatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aikatyö
tä, hänellä on oikeus sovitelmun työttömyyspäi
värahaan siten, että päiväraha ja 75 prosenttia 
osa-aikatyöstä saadun palkan siitä osasta, joka 
ylittää 400 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä 
nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi 
voitu maksaa. 

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan 
enintään 100 täyden työttömyyspäivärahan suu-
rutnen määrä. 

HE n:o 172 

20 § 

Lyhennettyä työaikaa ja osa-aikatyötä tekevän 
ansioon suhteutetun päivärahan 

emmmäissuuruus 

Ansioon suhteutettua päivärahaa voidaan mak
saa 17-19 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa niin 
paljon, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja 
työstä saatu palkka yhteensä ovat enintään 90 
prosenttia ansioon suhteutetun päivärahan perus
teena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään niin 
paljon kuin henkilöllä olisi oikeus saada perus
turvana. 

21 § 

Sivutyö 

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan si
vutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huomioon 
siten, että päiväraha ja 75 prosenttia palkka- tai 
muun työtulon siitä osasta, joka ylittää 400 
markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta 
perusturvassa henkilön täysimääräisen perus
päivärahan määrään tai ansioturvassa määrään, 
joka hänelle ansioon suhteutettuna päivärahana 
muutoin olisi voitu maksaa. 

25 § 

Etuuksien korotus 

Jos maan yleinen palkkataso olennaisesti 
muuttuu, asetuksella on tarkistettava tämän lain 
14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 19 §:n 1 momentis
sa, 21 §:n 2 momentissa sekä 22 ja 24 §:ssä 
säädetyt markkamäärät palkkatason muutosta 
vastaavassa suhteessa. 

26 § 

Päivärahakauden kesto 

Henkilön saatua ansioon suhteutettua päivära
haa 200 päivältä päiväraha alenee 12,5 prosent
tia, ei kuitenkaan perusosaa ja lapsikorotusta 
pienemmäksi. Mainitun 200 päivän laskenta aloi
tetaan uudelleen alusta, kun henkilö on ollut 
kahdeksan kuukauden tarkastelujakson aikana 
kokoaikatyössä vähintään 75 päivää. Päivärahaa 
ei kuitenkaan alenneta henkilöltä, joka ennen 
200 päivän täyttymistä on täyttänyt 55 vuotta. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana mak
settavasta enimmäismäärästä, voidaan henkilölle, 
joka on täyttänyt 55 vuotta ennen enimmäisajan 
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täyttymistä, maksaa ansioon suhteutettua päivä
rahaa lisäksi enintään 400 päivältä. 

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, hänen täysimääräisen peruspäivärahansa mää
rää tai hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua 
päivärahaa vähennetään etuuden määrällä. Täl
löin ei kuitenkaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalie
tuuksia oteta huomioon: 

4) sotilasvammalain mukainen elinkorko ja 
täydennyskorko; 

13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain 
mukaiset erityisten kustannusten korvaukset; 

14) lasten kotihoidon tuesta annetun lain mu
kainen perusosa ja sisaruskorotus; sekä 

15) rintamasotilaseläke. 

7 luku 

Työttömyyspäivärahan hakeminen Ja 
hakemusten käsittely 

28 § 

Päivärahan hakeminen 

Työttömyyspäiväraha maksetaan päivärahaoi
keuden syntymisestä lukien, ei kuitenkaan ilman 
erityisen painavaa syytä pitemmältä kuin kolmen 
kuukauden ajalta ennen päivärahan hakemista. 

Jos ansioon suhteutettua päivärahaa koskeva 
hakemus on hylätty, katsotaan peruspäivärahaa 
koskevan hakemuksen tulleen vireille, kun hake
mus työttömyyskassalle on tehty, edellyttäen, 
että peruspäivärahaa on haettu kolmen kuukau
den kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon kassan 
hylkäävästä päätöksestä. 

32 § 

Työttömyyspäivärahan maksaminen sosiaa!tfauta
kunnalle 

Työttömyyspäiväraha voidaan joko osittain tai 
kokonaan, jos sosiaalilautakunta sitä pyytää, eri-

tyisen painavasta syystä toistaiseksi tai määräajan 
maksaa sosiaalilautakunnalle käytettäväksi työttö
män henkilön, hänen perheensä ja hänen huol
lettavinaan olevien 24 §:ssä tarkoitettujen lasten
sa elatukseen. 

11 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

44 § 

Työttömyyspäivärahan maksaminen 

Jollei myönnettyä työttömyyspäivärahaa ole 
nostettu kuuden kuukauden kuluessa siitä kun se 
on ollut nostettavissa, on työttömyyspäiväraha 
menetetty, jollei erityisen painavasta syystä katso
ta kohtuulliseksi toisin päättää. 

45 § 

Työttömyyspäivärahan periminen erazssa 
tapauksissa sekä päivärahan ulosmittaus 

Jos henkilö on perusteettomasti saanut perus
päivärahaa samalta ajalta, jolta hänelle myönne
tään takautuvasti ansioon suhteutettua päivära
haa, sosiaalivakuutustoimikunta saa periä tältä 
ajalta perusteettomasti maksetun peruspäivära
han takautuvasti suoritettavasta ansioon suhteu
tetusta päivärahasta. Vastaavasti työttömyyskassa 
saa periä perusteettomasti maksetun ansioon suh
teutetun päivärahan takautuvasti suoritettavasta 
peruspäivärahasta. 

46 § 

Avioliitonomaiset olosuhteet ja erillään asuminen 

Aviopuolisoihin, jotka ovat saaneet asumus
eron tai jotka muutoin välien rikkoutumisen 
vuoksi asuvat pysyvästi erillään, ei sovelleta tä
män lain puolisoita koskevia säännöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1987. 

Lain voimaan tullessa 26 §:n 2 momentin 
mukaan alennettua työttömyyspäivärahaa saavan 
henkilön päiväraha tarkistetaan tämän lain mu
kaiseksi. 

Tämän lain 14 §:n 1 ja 4 momentin ja 19 §:n 
1 momentin mukaiset markkamäärät vastaavat 
vuoden 1985 tasoa. 
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2. 
Laki 

työttömyyskassalain 26 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain 
(603/84) 26 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 27 §:ään 
uusi 2 momentti seuraavasti: 

26 § 

Valtionosuus hallintokuluista 

Edellä 1 momentin mukaan vuoden 1985 
hallintokuluihin myönnetty valtionosuus makse
taan työttömyyskassalle 25 prosentilla korotettu
na. 

27 § 

Valtionosuuden maksaminen 

Työvoimaministeriö perii sosiaali- ja terveysmi-

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1986 

nisteriöltä puolivuosittain ammatillisten kurssi
keskusten maksamien työllisyyskoulutuksesta an
netun lain (31/76) mukaisen koulutustuen an
sioon suhteutettujen lisätukien määrät. Sosiaali
ja terveysministeriö perii 29 §:ssä tarkoitetulta 
työttömyyskassojen keskuskassaha ja työttömyys
kassoilta niiden osuudet lisätuesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1987. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

1 . 
Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 5 §:n 1 momentin 2, 4 

ja 7 kohta, 12 §:n 4 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 ja 4 momentti, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 
19 §:n 1 ja 3 momentti, 20 §, 21 §:n 2 momentti, 25 §, 26 §:n 2 ja 3 momentti, 27 §:n 1 momentin 
johdantolause sekä 4, 13 ja 14 kohta, 28 §:n 5 momentti, 32 §:n 2 momentti ja 45 ja 46 §:n otsikko, 

niistä 14 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentin 13 ja 14 kohta, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä 
tammikuuta 1985 annetussa laissa (34/85), sekä 

liså'tään 5 §:n 1 momenttiin uusi 7 a kohta, 27 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain 
muutettuna mainitulla 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 15 kohta, 28 §:ään uusi 6 
momentti, 44 §:ään uusi 4 momentti, 45 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti 
siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, sekä 46 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Työttömyyspäivlj.iahaan ei ole oikeutta henki-
löllä: / 

2) joka on täyttänyt 65 vuotta; 

4) joka täyteen eläkkeeseen oikeuttavien palve
lusvuosien perusteella saa vanhuuseläkettä; 

7) jolla on oikeus saada sairausvakuutuslain 
mukaista äitiysrahaa tai jolle on myönnetty lo
maa raskauden ja synnytyksen taikka lapsen hoi
don vuoksi; 

Ehdotus 

5 § 

Työttömyyspäivärahaotkeuden rajoitukset 

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta henki
löllä: 

2) joka on täyttänyt 65 vuotta, sen kalenteri
kuukauden päätyttyä, jonka aikana hän täyttää 
65 vuotta; 

4) joka saa kansaneläkelain (347 1 56) tai työelä
kelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä 
tai ykstlöllistä varhaiseläkettä taikka täyteen eläk
keeseen oikeuttavien palvelusvuosien perusteella 
vanhuuseläkettä; 

7) jolla on oikeus saada sairausvakuutuslain 
mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai 
jolle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyk
sen taikka lapsen hoidon vuoksi; 

7 a) joka saa lasten katzhoidon tuesta annetun 
lain (24 1 85) mukaista lisäosaa; 

12 § 

Omavastuuatka 

Omavastuuaika on voimassa sen kalenterivuo
den loppuun, jona se on kokonaan hankittu. 

2 360386Z 

Omavastuuaika on voimassa sen kalenterivuo
den loppuun, jona se on kokonaan hankittu. 
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Voimassa oleva laki 

Myöskään uuden alkavan kalenterivuoden aikana 
uutta omavastuuaikaa ei edellytetä niin kauan 
kuin henkilö yhdenjaksoisesti on edelleen työttö
mänä ja saa työttömyyspäivärahaa tai kun oma
vastuuaika on kalenterivuoden päättyessä täytty
nyt ilman, että työttömyyspäivärahan maksu vie
lä on alkanut, taikka kun omavastuuaika ajoittuu 
kahdelle kalenterivuodelle. 

3 luku 

Peruspäivärahan saamtsen erityisedellytykset 

13 § 
Oikeus peruspäivärahaan 

Peruspäivärahaan on oikeus henkilöllä, joka 
täyttää 2 luvun mukaiset työttömyysturvan saa
misen yleiset edellytykset ja joka on taloudellisen 
tuen tarpeessa. 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan 
huomioon henkilön omat ja hänen puolisonsa 
tulot lukuun ottamatta lapsilisää, lasten kotihoi
don tuen petusosaa ja sisaruskorotusta, asumistu
kea, sotilasavustusta, sotilasvammalain (404/48) 
mukaista elinkorkoa sekä vian, vamman tai hai
tan perusteella maksettavaa erityisten kustannus
ten korvausta. 

Huoltovelvollisen 3 momentissa tarkoitettua 
tulorajaa korotetaan 300 markalla jokaisen huol
lettavan alle 18-vuotiaan lapsen osalta. 

Ehdotus 

Alkavan kalenterivuoden aikana uutta omavas
tuuaikaa ei edellytetä: 

1) niin kauan kuin henkilö yhdenjaksoisesti on 
edelleen työttömänä ja saa työttömyyspäivärahaa; 

2) kun omavastuuaika ajoittuu kahdelle kalen
terivuodelle; 

3) kun omavastuuaika on kalenterivuoden 
päättyessä täyttynyt ilman, että työttömyyspäivä
rahan maksu vielä on alkanut; tai 

4) kun oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa 
uudelleen 14 päivän kuluessa edellisen työttö
myyspäivärahaoikeuden päättymisestä. 

3 luku 

Peruspäivärahan saamisen erityisedellytykset 

13 § 
Oikeus peruspäivärahaan 

Petuspäivärahaan on oikeus henkilöllä, joka 
täyttää 2 luvun mukaiset työttömyysturvan saa
misen yleiset edellytykset ja joka on taloudellisen 
tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarvetta ei 
kuitenkaan edellytetä sellaiselta 55 vuotta täyttä
neeltä henkilöltä, joka työttömäksi joutuessaan 
on täyttänyt 16 §:n 2-5 momentissa tarkoitetun 
työssäoloehdon. 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan 
huomioon henkilön omat tulot kokonaan ja 
hänen puolisonsa tulot 190 markkaa ylittävältä 
osalta kuukaudessa lukuun ottamatta lapsilisää, 
lasten kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskoro
tusta, asumistukea, sotilasavustusta, sotilas
vammalain ( 404/48) mukaista elinkorkoa ja täy
dennyskorkoa, rintamasotilas eläkelain (119 1 77) 
mukaista n"ntamasotilaseläkettä, perhe-eläkelain 
(38!69) mukaista lisäosaa, sosiaalihuoltolain 
(710/82) mukaista toimeentulotukea sekä vian, 
vamman tai haitan perusteella maksettavaa eri
tyisten kustannusten korvausta. 

Huoltovelvollisen 3 momentissa tarkoitettua 
tulorajaa korotetaan 400 markalla jokaisen huol
lettavan alle 18-vuotiaan lapsen osalta. 



1986 vp. - HE n:o 172 11 

Voimassa oleva laki 

18 § 

Lyhennetty työpäivä 

Jos kokoaikatyötä tehneen työntekijän työajan 
lyhennys toteutetaan 17 §:ssä tarkoitetusta syystä 
lyhentämällä päivittäistä työaikaa ja vähentämäl
lä palkkaa vastaavasti, on hänellä oikeus työttö
myyspäivärahaan tämän lain mukaisesti työajan 
lyhennystä vastaaviita täysiitä työttömyyspäiviltä 
edellyttäen, että keskimääräinen työaika viikossa 
lyhentyy vähintään neljänneksellä ja henkilö on 
ollut yhdenjaksoisesti kokoaikaisessa työsuhteessa 
samaan työnantajaan vähintään edelliset 18 kuu
kautta. 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän pykä
län mukaan enintään 75 täyttä työttömyyspäivää 
vastaavalta ajalta lomautuskertaa kohti. 

19 § 

Osa-atkatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aikatyö
tä, hänellä on oikeus soviteltuun työttömyyspäi
värahaan siten, että se ja 75 prosenttia osa-aika
työn palkasta yhteensä nousevat siihen määrään, 
johon hänellä olisi oikeus, mikäli hän olisi ollut 
kokonaan työtön. 

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan 
enintään 75 täyden työttömyyspäivärahan suurui
nen määrä. 

20 § 

Lyhennettyä työaikaa ja osa-atkatyötä tekevän 
ansioon suhteutetun päivärahan 

enimmäissuuruus 

Ansioon suhteutettua päivärahaa voidaan mak
saa 17-19 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa niin 
paljon, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja 
työstä saatu palkka yhteensä ovat enintään 90 
prosenttia ansioon suhteutetun päivärahan perus
teena olevasta palkasta. 

Ehdotus 

18 § 

Lyhennetty työpäivä 

Jos kokoaikatyötä tehneen työntekijän työajan 
lyhennys toteutetaan 17 §:ssä tarkoitetusta syystä 
lyhentämällä päivittäistä työaikaa ja vähentämäl
lä palkkaa vastaavasti, on hänellä oikeus työttö
myyspäivärahaan tämän lain mukaisesti työajan 
lyhennystä vastaaviita täysiitä työttömyyspäiviltä 
edellyttäen, että keskimääräinen työaika viikossa 
lyhentyy vähintään vti"denneksellä ja henkilö on 
ollut yhdenjaksoisesti kokoaikaisessa työsuhteessa 
samaan työnantajaan vähintään edelliset 12 kuu
kautta. 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän pykä
län mukaan enintään lOO:aa täyttä työttömyys
päivää vastaavalta ajalta lomautuskertaa kohti. 

19 § 

Osa-atkatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aikatyö
tä, hänellä on oikeus soviteltuun työttömyyspäi
värahaan siten, että päiväraha ja 75 prosenttia 
osa-aikatyöstä saadun palkan stitä" osasta, joka 
ylittää 400 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä 
nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi 
voitu maksaa. 

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan 
enintään 100 täyden työttömyyspäivärahan suu
ruinen määrä. 

20 § 

Lyhennettyä työatkaa ja osa-aikatyötä tekevän 
ansioon suhteutetun pätvärahan 

emmmätssuuruus 

Ansioon suhteutettua päivärahaa voidaan mak
saa 17-19 §: ssä tarkoitetuissa tapauksissa niin 
paljon, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja 
työstä saatu palkka yhteensä ovat enintään 90 
prosenttia ansioon suhteutetun päivärahan perus
teena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään niin 
paljon kuin henktlöllä olisi oikeus saada perus
turvana. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

21 § 

Sivutyö 

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan si
vutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huomioon 
siten, että päiväraha ja 75 prosenttia palkka- tai 
muun työtulon siitä osasta, joka ylittää 400 
markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta 
määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu 
maksaa. 

25 § 

Etuuksien korotus 

Jos maan yleinen palkkataso olennaisesti 
muuttuu, asetuksella on tarkistettava tämän lain 
14 §:n 3 ja 4 momentissa, 21 §:n 2 momentissa 
sekä 22 ja 24 §:ssä säädetyt markkamäärät palk
katason muutosta vastaavassa suhteessa. 

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan si
vutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huomioon 
siten, että päiväraha ja 75 prosenttia palkka- tai 
muun työtulon siitä osasta, joka ylittää 400 
markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta 
perusturvassa henkilön täysimääräisen perus
päivärahan määrään tai ansioturvassa määrään, 
joka hänelle ansioon suhteutettuna päivärahana 
muutoin olisi voitu maksaa. 

25 § 

Etuuksien korotus 

Jos maan yleinen palkkataso olennaisesti 
muuttuu, asetuksella on tarkistettava tämän lain 
14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 19 §:n 1 momentis
sa 21 §:n 2 momentissa sekä 22 ja 24 §:ssä 
säädetyt markkamäärät palkkatason muutosta 
vastaavassa suhteessa. 

26 § 

Päivärahakauden kesto 

Henkilön saatua ansioon suhteutettua päivära
haa 100 päivältä päiväraha alenee 20 prosenttia, 
ei kuitenkaan perusosaa ja lapsikorotusta pie
nemmäksi. Mainitun 100 päivän laskenta aloite
taan uudelleen alusta, kun henkilö on sanotun 
määräajan täyttymisen jälkeen ollut 8 kuukauden 
tarkastelujakson aikana kokoaikatyössä vähintään 
100 päivää. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana mak
settavasta enimmäismäärästä, voidaan henkilölle, 
joka on täyttänyt 55 vuotta ennen enimmäisajan 
täyttymistä, maksaa ansioon suhteutettua päivä
rahaa lisäksi enintään 250 päivältä. 

27 § 
S asiaatie tuuksien vaikutus 

työttömyyspäivärahaan 

Jos henkilö saa muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua 
lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläket
tä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteel-

Henkilön saatua ansioon suhteutettua päivära
haa 200 päivältä päiväraha alenee 12,5 prosent
tia, ei kuitenkaan perusosaa ja lapsikorotusta 
pienemmäksi. Mainitun 200 päivän laskenta aloi
tetaan uudelleen alusta, kun henkilö on ollut 
kahdeksan kuukauden tarkastelujakson aikana 
kokoaikatyössä vähintään 75 päivää. Päivärahaa 
ei kuitenkaan alenneta henkzlöltä, joka ennen 
200 päivän täyttymistä on täyttänyt 55 vuotta. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana mak
settavasta enimmäismäärästä, voidaan henkilölle, 
joka on täyttänyt 55 vuotta ennen enimmäisajan 
täyttymistä, maksaa ansioon suhteutettua päivä
rahaa lisäksi enintään 400 päivältä. 

27 § 
Sosiaalietuuksien vazkutus 

työttömyyspäivärahaan 

Jos henkilö saa muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua 
lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläket
tä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteel-
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Voimassa oleva laki 

Ia, hänelle maksettavaa työttömyyspäivärahaa vä
hennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuiten
kaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia oteta 
huomioon: 

4) sotilasvammalain mukainen elinkorko; 

13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain 
mukaiset erityisten kustannusten korvaukset; 
sekä 

14) lasten kotihoidon tuesta annetun lain {241 
85) mukainen petusosa ja sisaruskorotus. 

Ehdotus 

Ia, hänen täysimääråisen peruspäivärahansa mää
rää tai hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua 
päivärahaa vähennetään etuuden määrällä. Täl
löin ei kuitenkaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalie
tuuksia oteta huomioon: 

4) sotilasvammalain mukainen elinkorko ja 
täydennyskorko; 

13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain 
mukaiset erityisten kustannusten korvaukset; 

14) lasten kotihoidon tuesta annetun lain mu
kainen perusosa ja sisaruskorotus; sekä 

15) rintamasotzlaseläke. 

7 luku 

Työttömyyspäivärahan hakeminen ja 
hakemusten käsittely 

28 § 

Päivärahan hakeminen 

Työttömyyspäiväraha on haettava kolmen kuu
kauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä 
halutaan maksettavaksi. 

Työttömyyspäiväraha maksetaan päivärahaoi
keuden syntymtsestä lukien, ei kuitenkaan ilman 
erityisen painavaa syytä pitemmältä kuin kolmen 
kuukauden ajalta ennen påi"värahan hakemzsta. 

jos ansioon suhteutettua päivärahaa koskeva 
hakemus on hylätty, katsotaan peruspäivärahaa 
koskevan hakemuksen tulleen virezlle, kun hake
mus työttömyyskassalle on tehty, edellyttäen, 
että peruspäivärahaa on haettu kolmen kuukau
den kuluessa stitä, kun hakija sai tiedon kassan 
hylkäävästä päätöksestä.·. 

32 § 

Työttömyyspäivärahan maksaminen sosiaaltlauta
kunnalle 

Työttömyyspäiväraha voidaan jos sosiaalilauta
kunta sitä pyytää, erityisen painavasta syystä 
maksaa sosiaalilautakunnalle käytettäväksi työttö
män henkilön ja hänen perheensä elatukseen, 
kuitenkin enintään kolme kuukautta kerrallaan. 

Työttömyyspäiväraha voidaan joko osittain tai 
kokonaan, jos sosiaalilautakunta sitä pyytää, eri
tyisen painavasta syystä toistaiseksi tai määräajan 
maksaa sosiaalilautakunnalle käytettäväksi työttö
män henkilön, hänen perheensä ja hänen huol
lettavinaan olevien 24 §:ssä tarkoitettujen lasten
sa elatukseen. 



14 1986 vp. - HE n:o 172 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

44 § 

Työttömyyspäivärahan maksaminen 

45 § 

Työttömyyspäivärahan periminen eläkkeestä 

46 § 

Aviolzitonomaiset olosuhteet 

jollei myönnettyä työttömyyspäivärahaa ole 
nostettu kuuden kuukauden kulussa siitä kun se 
on ollut nostettavissa, on työttömyyspäiväraha 
menetetty, mikäli ei erityisen painavasta syystä 
katsota kohtuulliseksi toisin päättää. 

45 § 

Työttömyyspäivärahan periminen erazssa 
tapauksissa sekä päivärahan ulosmittaus 

jos henkilö on perusteettomasti saanut perus
päivärahaa samalta ajalta, jolta hänelle myönne
tään takautuvaHi ansioon suhteutettua päivära
haa, sosiaalivakuutustoimikunta saa periä tältä 
ajalta perusteettomasti maksetun peruspäivära
han takautuvasti suoritettavasta ansioon suhteu
tetusta päivärahasta. Vastaavasti työttömyyskassa 
saa periä perusteettomasti maksetun ansioon suh
teutetun päivärahan takautuvasti suoritettavasta 
peruspäivärahasta. 

46 § 

Aviolzitonomaiset olosuhteet ja enllään asuminen 

Aviopuolisoihin, jotka ovat saaneet asumus
eron tai jotka muutoin välien n"kkoutumisen 
vuoksi asuvat pysyvästi enllään, ei sovelleta tä
män lain puolisoita koskevia säännöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtz"kuuta 
1987. 

Lain voimaan tullessa 26 §:n 2 momentin 
mukaan alennettua työttömyyspäivärahaa saavan 
henkzlön päiväraha tarkistetaan tämän lain mu
kaiseksi. 

Tämän lain 14 §:n 1 ja 4 momentin ja 19 §:n 
1 momentin mukaiset markkamäärät ovat vuo
den 1985 tasoa. 
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2 . 

Laki 
työttömyyskassalain 26 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain 
(603/84) 26 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 27 §:ään 
uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

26 § 

Valtionosuus hallintokuluista 

Edellä 1 momentin mukaan vuoden 1985 
hallintokuluihin myönnetty valtionosuus makse
taan työttömyyskassalle 25 prosentzlla korotettu
na. 

27 § 
Valtionosuuden maksaminen 

Työvoimaministeriö perii sosiaali- ja terveysmi
nisteriöitä puolivuosittain ammatzllisten kurssi
keskusten maksamien työllisyyskoulutuksesta an
netun lain (31 176} mukaisen koulutustuen an
sioon suhteutettujen lisätukien määrät. Sosiaali
ja terveysministeriö perii 29 §:ssä tarkoitetulla 
työttömyyskassojen keskuskassa/ta ja työttömyys
kassozlta niiden osuudet lisätuesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1987. 




