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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan parannettavaksi pit
käaikaistyöttömien ja osa-aikatyötä tekevien 
työttömyysturvaa. Lisäksi tarkoituksena on 
esityksen mukaan yhteensovittaa työttömyys
päiväraha ja sairausvakuutuslain mukainen 
päiväraha niin, ettei toinen etuus lakkaa ennen 
kuin toisen suorittaminen voi alkaa. 

Lainmuutoksesta aiheutuisi valtiolle vuonna 
1989 noin 39 miljoonan markan lisäkustannuk
set. Vuositasolla valtiolle esitetyistä muutoksis-

ta aiheutuvat kustannukset olisivat noin 93 
miljoonaa markkaa. 

Esitys perustuu vakautusratkaisuun ja liittyy 
valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 
1989. Osa-aikatyön osalta asiaa on valmisteltu 
osa-aikatyön työttömyysturvatyöryhmässä. 

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotetut 
työttömyysturvalain muutokset ovat tarkoite
tut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Sairausvakuutuslain 19 §:n 1 momentissa 
(471/81) tarkoitettu omavastuuaika, jolta ei 
suoriteta päivärahaa, eli työkyvyttömyyden al
kamispäivä ja seitsemän sitä seuraavaa arkipäi
vää, koskee kaikkia päivärahan saajia. Oma
vastuuaika on otettu lakiin lähinnä kustannus
syistä ja sairausvakuutuksen hallintokulujen 
kohtuuttoman korvaamisen estämiseksi. Myös
kään vakuutetulle lyhytaikaisesta työkyvyttö
myydestä aiheutuvat taloudelliset menetykset 
eivät yleensä ole kohtuuttoman suuria. Kun 
työtön henkilö sairastuu työttömyyspäivärahaa 
saadessaan, niin sairausvakuutuslain mukaisen 
omavastuuajan soveltaminen ei kuitenkaan ole 
perusteltavissa. Työttömyyspäivärahaa saavan 
osalta työkyvyttömyystilanteessa työttömyys
päivärahan tilalle tulee toinen sosiaalietuus, 
sairausvakuutuslain mukainen päiväraha. 
Työttömyyspäiväraha ja sairausvakuutuslain 

381172S 

mukainen päiväraha tulisi yhteensovittaa niin, 
ettei toinen etuus lakkaisi ennen kuin toisen 
suorittaminen voi alkaa. Työttömyysturvalain 
(602/84) 4 §:n mukaan työttömyyspäivärahaan 
on oikeus työvoimatoimistoon ilmoittautuneel
la, kokoaikatyötä hakevalla, työkykyisellä 
työttömällä henkilöllä, joka on työmarkkinoi
den käytettävissä ja jolle ei ole voitu osoittaa 
työtä tai jota ei ole voitu osoittaa koulutuk
seen. Pykälän mukaan työttömyyspäivärahan 
saaminen edellyttää muun muassa, että henkilö 
on työnhakijana työvoimatoimistossa. Tämän 
vuoksi esitetään työttömyysturvalain 5 §:ään 
lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan 
sen estämättä, mitä lain 4 §:ssä ja 5 §:n 1 
momentin 6 kohdassa ja 3 momentissa on 
säädetty työnhakijanaolosta ja työkykyisyydes
tä, työttömyyspäivärahaan oikeutetulle henki
lölle voitaisiin suorittaa työttömyyspäivärahaa 
myös siltä työttömyysajalta, jolta henkilö ei 
saa sairausvakuutuslain 19 §:n 1 momentissa 
olevan rajoituksen vuoksi päivärahaa tai muu-
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ta vastaavaa lakisääteistä korvausta taikka 
työnantajalta sairausajan palkkaa. Työnanta
jan maksaessa sairausajan palkkaa vastaan
otetun osa-aikatyön, sivutyön tai lyhennetyn 
työpäivän perusteella sovitellun päivärahan 
maksamista jatkettaisiin myös sairausvakuu
tuksen omavastuuajalta. Jo nyt työttömyystur
valain 12 §:n 3 momentin mukaan työttömyys
vakuutuksen omavastuuaikaan luetaan ne päi
vät, jotka henkilö työttömyyden alkamisen 
jälkeen on ollut työkyvytön saamatta siltä 
ajalta sairausvakuutuslain mukaista päivära
haa tai muuta vastaavaa lakisääteistä korvaus
ta taikka työnantajalta sairausajan palkkaa. 

Työttömyysturvalain 18 §:n 2 momentin mu
kaan lyhennettyä työpäivää tekevälle makse
taan työttömyyspäivärahaa enintään IOO:aa 
täyttä työttömyyspäivää vastaavalta ajalta lo
mautuskertaa kohti. Lain 19 §:n 3 momentin 
mukaan osa-aikatyötä vastaanottaneelle mak
setaan soviteltua työttömyyspäivärahaa enin
tään 100 täyden työttömyyspäivärahan suurui
nen määrä. Osa-aikatyötä tekevien työttömyys
turvan parantamiseksi esitetään sanottuja 
enimmäismaksuaikoja pidennettäviksi siten, et
tä lyhennettyä työpäivää tekeville lain 17 § :n 
mukaan lomautetuille ja työttöminä osa-aika
työtä vastaanottaneille päivärahaa maksetaan 
150 täyttä päivärahaa vastaava määrä, kuiten
kin vähintään 18 kuukauden ajan. Sanottuihin 
18 kuukauden laskentajaksoihin luettaisiin ne 
ajat, jolloin henkilölle on maksettu 18 tai 
19 §:n mukaan päivärahaa. 

Työttömyysturvalain 19 §:n 4 momentin mu
kaan, jos henkilö työskentelee yhdenjaksoisesti 
vähintään kuuden kuukauden ajan työssä, jos
sa työaika on alalla normaalisti sovellettavan 
kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajan pi
tuinen, työttömyyspäivien laskentajakso aloite
taan alusta henkilön otettua työttömäksi jou
duttuaan uudelleen vastaan osa-aikatyötä. Yh
denmukaisen käytännön aikaansaamiseksi esi
tetään 19 §:n 4 momenttia muutettavaksi siten, 
että henkilön oltua momentin tarkoittamassa 
työssä kuuden kuukauden ajan, myös 18 kuu
kauden laskentajakso aloitettaisiin alusta. 

Työttömyysturvalain 19 §:n 1 momentissa 
on osa-aikatyötä vastaanottaneelle ja 21 §:n 2 
momentissa sivutyötä tekevälle säädetty 400 
markan etuoikeutettu osa, jonka ylittävältä 
osalta työtuloista otetaan 75 prosenttia vähen
nyksenä huomioon päivärahan suuruutta las
kettaessa. Työttömyysturvaetuuksien korotta
misesta 3 päivänä kesäkuuta 1988 annetulla 

asetuksella (485/88) on sanottu etuoikeutettu 
osa viimeksi korotettu 490 markkaan. Maini
tuissa lainkohdissa tarkoitettu etuoikeutettu 
osa esitetään korotettavaksi 650 markkaan. 

Työttömyysturvalain 26 §:n 2 momentin mu
kaan henkilön saatua ansioon suhteutettua päi
värahaa 200 päivältä päiväraha alenee 12,5 
prosenttia, ei kuitenkaan perusosaa ja lapsiko
rotusta pienemmäksi. Päivärahaa ei kuiten
kaan alenneta henkilöltä, joka ennen 200 päi
vän täyttymistä on täyttänyt 55 vuotta. Pitkä
aikaistyöttömien työttömyysturvan parantami
seksi esitetään sanottu lainkohta kumottavaksi, 
jolloin ansioon suhteutetun työttömyyspäivära
han 200 suorituspäivän jälkeinen alenema pois
tuu. 

Voimaantulosäännöksen mukaan lain voi
maan tullessa 26 §:n 2 momentin mukaan alen
nettua työttömyyspäivärahaa saavan henkilön 
päiväraha tarkistetaan tämän uuden lain mu
kaiseksi. Lain 19 §:n 1 momentissa ja 21 §:n 2 
momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
vuoden 1989 1 neljänneksen tasoa. 

Hallitus antaa Eduskunnalle erikseen esityk
sen työttömyyskassalain (603/84) muuttamises
ta siten, että työttömyyskassojen tasausjärjes
telmää kehitetään muuttamatta valtion vastat
tavaa kokonaisosuutta ansioturvan menoista. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lainmuutoksesta aiheutuisi vuonna 1989 yh
teensä noin 56 miljoonan markan lisäkustan
nukset. Tästä olisi valtion osuus noin 39 mil
joonaa markkaa, työnantajien noin 16 miljoo
naa markkaa ja työttömyyskassojen noin mil
joona markkaa. Vuositasolla lisäkustannukset 
olisivat yhteensä noin 132 miljoonaa markkaa, 
josta valtion osuus olisi noin 93 miljoonaa 
markkaa, työnantajien noin 35 miljoonaa 
markkaa ja työttömyyskassojen noin 4 miljoo
naa markkaa. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä
nä heinäkuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 26 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 
muutetaan 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 21 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 ja 3 momentti sekä 21 §:n 2 momentti 

mainitussa 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, ja 
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 4 

momentti seuraavasti: 

5 § 

Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 6 kohdassa 
ja 3 momentissa sekä 4 §:ssä on säädetty työn
hakijanaotosta ja työkykyisyydestä, työttö
myyspäivärahaan oikeutetulle henkilölle mak
setaan päivärahaa myös siltä työkyvyttömyys
ajalta, jolta henkilö ei saa sairausvakuutuslain 
19 §:n 1 momentissa olevan rajoituksen vuoksi 
päivärahaa tai muuta vastaavaa lakisääteistä 
korvausta taikka työnantajalta sairausajan 
palkkaa. 

18 § 

Lyhennetty työpäivä 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän py
kälän mukaan lomautuskertaa kohti enintään 
150 täyttä työttömyyspäivää vastaavalta ajalta, 
kuitenkin vähintään 18 kuukauden ajan. 

19 § 

Osa-aikatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aika
työtä, hänellä on oikeus soviteltuun työttö
myyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 
prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä 
osasta, joka ylittää 650 markkaa, voivat kuu-

kaudessa yhteensä nousta määrään, joka päi
värahana muutoin olisi voitu maksaa. 

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan 
enintään 150 täyden työttömyyspäivärahan 
suuruinen määrä, kuitenkin vähintään 18 kuu
kauden ajan. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu henkilö työs
kentelee yhdenjaksoisesti vähintään kuuden 
kuukauden ajan työssä, jossa työaika on alalla 
normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työnte
kijän enimmäistyöajan pituinen, työttömyys
päivien ja 18 kuukauden laskentajakso aloite
taan alusta henkilön otettua työttömäksi jou
duttuaan uudelleen vastaan osa-aikatyötä. 

21 § 

Sivutyö 

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan 
sivutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huo
mioon siten, että päiväraha ja 75 prosenttia 
palkka- tai muun työtulon siitä osasta, joka 
ylittää 650 markkaa, voivat kuukaudessa yh
teensä nousta perusturvassa henkilön täysimää
räisen peruspäivärahan määrään tai ansiotur
vassa määrään, joka hänelle ansioon suhteutet
tuna päivärahana muutoin olisi voitu maksaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1989. 
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Lain voimaan tullessa 26 §:n 2 momentin 
mukaan alennettua työttömyyspäivärahaa saa
van henkilön päiväraha tarkistetaan tämän lain 
mukaiseksi. 

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1988 

Tämän lain 19 §:n 1 momentissa ja 21 §:n 2 
momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
vuoden 1989 ensimmäisen neljänneksen tasoa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 26 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 
muutetaan 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 21 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 ja 3 momentti sekä 21 §:n 2 momentti 

mainitussa 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, ja 
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 4 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 6 kohdassa 
ja 3 momentissa sekä 4 §:ssä on säädetty työn
hakijanaotosta ja työkykyisyydestä, työttö
myyspäivärahaan oikeutetulle henkilölle mak
setaan päivärahaa myös siltä työkyvyttömyys
ajalta, jolta henkilö ei saa sairausvakuutuslain 
19 §:n 1 momentissa olevan rajoituksen vuoksi 
päivärahaa tai muuta vastaavaa lakisääteistä 
korvausta taikka työnantaja/ta sairausajan 
palkkaa. 

18 § 

Lyhennetty työpäivä 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän py
kälän mukaan enintään 100:aa täyttä työttö
myyspäivää vastaavalta ajalta lomautuskertaa 
kohti. 

19 § 

Osa-aikatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aika
työtä, hänellä on oikeus soviteltuun työttö
myyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 
prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä 
osasta, joka ylittää 400 markkaa, voivat kuu
kaudessa yhteensä nousta määrään, joka päi
värahana muutoin olisi voitu maksaa. 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän py
kälän mukaan lomautuskertaa kohti enintään 
150 täyttä työttömyyspäivää vastaavalta ajalta, 
kuitenkin vähintään 18 kuukauden ajan. 

19 § 

Osa-aikatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aika
työtä, hänellä on oikeus soviteltuun työttö
myyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 
prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä 
osasta, joka ylittää 650 markkaa, voivat kuu
kaudessa yhteensä nousta määrään, joka päi
värahana muutoin olisi voitu maksaa. 
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Voimassa oleva laki 

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan 
enintään 100 täyden työttömyyspäivärahan 
suuruinen määrä. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu henkilö työs
kentelee yhdenjaksoisesti vähintään kuuden 
kuukauden ajan työssä, jossa työaika on alalla 
normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työnte
kijän enimmäistyöajan pituinen, työttömyys
päivien laskentajakso aloitetaan alusta henki
lön otettua työttömäksi jouduttuaan uudelleen 
vastaan osa-aikatyötä. 

Ehdotus 

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan 
enintään 150 täyden työttömyyspäivärahan 
suuruinen määrä, kuitenkin vähintään 18 kuu
kauden ajan. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu henkilö työs
kentelee yhdenjaksoisesti vähintään kuuden 
kuukauden ajan työssä, jossa työaika on alalla 
normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työnte
kijän enimmäistyöajan pituinen, työttömyys
päivien ja 18 kuukauden laskentajakso aloite
taan alusta henkilön otettua työttömäksi jou
duttuaan uudelleen vastaan osa-aikatyötä. 

21 § 

Sivutyö 

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan 
sivutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huo
mioon siten, että päiväraha ja 75 prosenttia 
palkka- tai muun työtulon siitä osasta, joka 
ylittää 400 markkaa, voivat kuukaudessa yh
teensä nousta perusturvassa henkilön täysimää
räisen peruspäivärahan määrään tai ansiotur
vassa määrään, joka hänelle ansioon suhteutet
tuna päivärahana muutoin olisi voitu maksaa. 

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan 
sivutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huo
mioon siten, että päiväraha ja 75 prosenttia 
palkka- tai muun työtulon siitä osasta, joka 
ylittää 650 markkaa, voivat kuukaudessa yh
teensä nousta perusturvassa henkilön täysimää
räisen peruspäivärahan määrään tai ansiotur
vassa määrään, joka hänelle ansioon suhteutet
tuna päivärahana muutoin olisi voitu maksaa. 

26 § 

Päivärahakauden kesto 

Henkilön saatua ansioon suhteutettua päivä- (2 mom. kumotaan) 
rahaa 200 päivältä päiväraha alenee 12,5 pro-
senttia, ei kuitenkaan perusasaa ja lapsikoro-
tusta pienemmäksi. Mainitun 200 päivän las-
kenta aloitetaan uudelleen alusta, kun henkilö 
on ollut kahdeksan kuukauden tarkastelujak-
son aikana kokoaikatyössä vähintään 75 päi-
vää. Päivärahaa ei kuitenkaan alenneta henki-
löltä, joka ennen 200 päivän täyttymistä on 
täyttänyt 55 vuotta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1989. 

Lain voimaan tullessa 26 §:n 2 momentin 
mukaan alennettua työttömyyspäivärahaa saa
van henkilön päiväraha tarkistetaan tämän lain 
mukaiseksi. 

Tämän lain 19 §:n 1 momentissa ja 21 §:n 2 
momentissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
vuoden 1989 ensimmäisen neljänneksen tasoa. 


