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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 
22 §:n ja työttömyyskassalain muuttamisesta sekä laiksi koulu
tus- ja erorahastosta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työttömien toimeen
tuloturvaa parannettavaksi korottamalla työt
tömyysturvan peruspäivärahaa. Lisäksi tarkoi
tuksena on esityksen mukaan kehittää työttö
myyskassojen jäsenmaksujen tasausjärjestel
mää ja erorahajärjestelmää. 

Työttömyyspäivärahan korottamisesta ai
heutuisi valtiolle vuonna 1990 noin 18 miljoo
nan markan lisäkustannukset. Työttömyyskas
sojen jäsenmaksujen tasausjärjestelmän kehit
tämisestä aiheutuisi valtiolle vuositasolla enin
tään 10 miljoonan markan kustannukset. Ero
rahajärjestelmän kehittämisestä valtiolle aiheu
tuvat kustannukset olisivat vuositasolla arviol
ta noin 1,5 miljoonaa markkaa. 

Esitys liittyy talous- ja tulopoliittiseen koko
naisratkaisuun vuosille 1990-1991. 

Ehdotus työttömyysturvalain 22 §:n muutta
misesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 1990 ja ehdotus työttö
myyskassalain muuttamisesta 1 päivänä tam
mikuuta 1991. Ehdotus laiksi koulutus- ja 
erorahastosta on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin siten, että 
ammatillista aikuiskoulutusta varten myönnet
tävää henkilökohtaista tukea maksettaisiin 1 
päivästä tammikuuta 1991 alkaen. 

PERUSTELUT 

1. Työttömyysturvalaki 

Työttömyysturvalain (602/84) 22 §:n 1 mo
mentin mukaan peruspäivärahan täysi määrä 
on 70 markkaa päivältä. Mainittua markka
määrää on viimeksi tarkistettu työttömyystur
valain 25 §:n nojalla annetulla asetuksella 
(516/89) 1 päivästä heinäkuuta 1989 alkaen 95 
markkaan. Työttömien toimeentulon paranta
miseksi ehdotetaan peruspäiväraha korotetta
vaksi 97 markkaan 1 päivästä heinäkuuta 1990. 
Sanottu markkamäärä vastaisi vuoden 1989 
ensimmäisen neljänneksen tasoa. Kun otetaan 
huomioon tämänhetkinen ansiotason nousun 
arvio 1 neljänneksestä 1989 1 neljännekseen 
1990, peruspäiväraha olisi 1 päivästä heinäkuu-
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ta 1990 alkaen 103 markkaa päivältä. Hallitus 
antaa eduskunnalle erikseen esityksen perus
päivärahan korottamisesta palkkatason muu
toksesta aiheutuvan tarkistuksen lisäksi kol
mella markalla 1 päivästä heinäkuuta 1991 
alkaen. 

2. Työttömyyskassalaki 

Työttömyyskassalain (603/84) 19 §:n 1 mo
mentin mukaan työttömyyskassojen jäsenmak
sut on määrättävä siten, että niitä yhdessä 
valtionosuuden ja työttömyyskassojen keskus
kassan tukimaksun kanssa voidaan pitää riittä
vinä kassan sitoumusten täyttämiseen. Jäsen-
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maksut vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö 
kassan tekemän esityksen pohjalta. 

Alan työttömyysrasituksen mukaan työttö
myyskassojen jäsenmaksut vaihtelevat erittäin 
paljon, 10 markasta noin 600 markkaan vuo
dessa. 

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen 
tasoittamiseksi ehdotetaan työttömyyskassala
kiin lisättäväksi uusi 19 a §, jonka mukaan 
valtio voi suorittaa jäsenmaksujen tasausta 
valtion tulo- ja menoarviossa sanottuun tarkoi
tukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa 
niille työttömyyskassoille, joiden työttömyys
päivärahamenot ovat edellisenä vuonna ylittä
neet 75 prosentilla työttömyyskassojen jäsentä 
kohti lasketut keskimääräiset päivärahamenot. 
Sosiaali- ja terveysministeriö määräisi ne pe
rusteet, joiden mukaan jäsenmaksujen tasaus 
maksettaisiin työttömyyskassoille. Työttö
myyskassoille voitaisiin suorittaa ennakkoa jä
senmaksujen tasaukseen. 

3. Laki koulutus- ja erorahastos
ta 

Palkansaajain ammattitaidon kehittämisessä 
on koulutuksella keskeinen merkitys. Tämän 
vuoksi on tärkeätä, että palkansaajain omaeh
toisen ammatillisen aikuiskoulutuksen talou
dellista tukemista kehitetään. Nopeat ja suuret 
ammattirakenteen ja ammattien muutokset 
edellyttävät myös työ- tai virkasuhteessa ole
vien omaehtoista ammatillista koulutusta. Täs
sä tarkoituksessa ehdotetaan erorahaston toi
mialaa laajennettavaksi siten, että henkilölle 
voitaisiin suorittaa työ- tai virkasuhteen jatku
essakin henkilökohtaista tukea omaehtoista 
ammatillista aikuiskoulutusta varten kokeilu
luonteisesti vuosina 1991-1993. Edellä sano-

tun perusteella ehdotetaan säädettäväksi laki 
koulutus- ja erorahastosta, jolla muun muassa 
erorahaston nimi muutettaisiin koulutus- ja 
erorahastoksi. Oikeus nykyiseen erorahaan säi
lyisi entisellään. 

Rahastosta myönnettäisiin tukea omaehtois
ta ammatillista aikuiskoulutusta varten 30-60-
vuotiaalle virka- ja työsuhteestaan palkatto
malle opintovapaalle siirtyvälle työntekijälle. 
Kahden vuoden aikana tukea voitaisiin maksaa 
enintään kahdeksantoista kuukauden ajan. 
Koulutuksen tulee kestää vähintään kuukau
den. Jos koulutus kestää alle kolme kuukautta, 
tulee hakijan lisäksi osoittaa, että koulutus 
lisää hänen ammattitaitoaan. Henkilöltä edel
lytetään myös, että hänen nykyinen työ- tai 
virkasuhteensa on kestänyt vähintään vuoden 
ajan ja että hän on ollut yhteensä vähintään 
viisi vuotta päätoimisessa työ- tai virkasuhtees
sa. 

Tuen suuruus olisi 30-39-vuotilaille 1 300 
markkaa, 40-49-vuotiaille 1 500 markkaa ja 
50-60-vuotiaille 1 700 markkaa kuukaudessa. 
Etuus olisi veroton ainakin kokeiluajan vuosi
na 1991-1993. 

Uudelleen henkilö voisi saada tukea oltuaan 
uuden viiden vuoden jakson työssä. 

Tukea voidaan myöntää ammatillisen kurssi
keskuksen, ammatillisen oppilaitoksen, kan
sanopiston tai korkeakoulun järjestämiin opin
toihin. 

Tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) mu
kaan erorahalain (947 178) mukainen eroraha ei 
ole veronalaista tuloa. Tarkoituksena on, ettei
vät ehdotetun uuden lain mukaiset etuudet olisi 
myöskään veronalaisia. Hallitus antaa edus
kunnalle erikseen esityksen tulo- ja varallisuus
verolain muuttamisesta tämän tarkoituksen to
teuttamiseksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Työttömyysturvalaki 

22 §. Peruspäivärahan täysi määrä ehdote
taan korotettavaksi 97 markkaan päivältä. 

1.2. Työttömyyskassalaki 

19 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
työttömyyskassojen jäsenmaksujen tasaukses
ta. 
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1.3. Laki koulutus- ja erorahastosta 

1 §. Pykälässä ehdotetaan erorahajärjestel
mää kehitettäväksi siten, että pykälässä maini
tuille palkansaajille voitaisiin työ- tai virkasuh
teen jatkuessa maksaa henkilökohtaista tukea 
omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta var
ten. Muuten pykälä olisi samansisältöinen voi
massa olevan erorahalain 1 §:n kanssa. 

2 §. Pykälän 1 momentin mukaan koulutus
ja erorahasto huolehtisi erorahan ja koulutuk
seen myönnettävän tuen maksamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan koulutus- ja 
erorahaston toimintaa valvoisi sosiaali- ja ter
veysministeriö. Momentti vastaisi voimassa 
olevan erorahalain 2 §:n 2 momentin säännös
tä. 

3 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi erorahan saamisen edellytyksistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ammatillista 
aikuiskoulutusta varten voitaisiin myöntää 
1 §:ssä tarkoitettua tukea, jos työnantaja ei 
maksa edunsaajalle palkkaa koulutuksen ajal
ta. Tuen myöntämisen edellytyksistä ja sen 
suuruudesta määrättäisiin tarkemmin rahaston 
säännöissä. 

4 §. Pykälä on nimenmuutoksia lukuun otta
matta samansisältöinen voimassa olevan erora
halain 4 §:n kanssa. 

5 §. Pykälässä ehdotetaan laajennettavaksi 
rahaston tiedonsaantioikeutta siten, että oppi
laitos olisi velvollinen pyynnöstä antamaan 
koulutus- ja erorahastolle maksutta 1 §:ssä 
tarkoitettua tukea koskevan hakemuksen rat
kaisemiseksi ja etuuden suorittamiseksi tarvit
tavat tiedot. 

Pykälän 2 momentti on samansisältöinen 
kuin voimassa olevan erorahalain 5 §:n 2 mo
mentti. 

6 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi sa
lassapitovelvollisuudesta voimassa olevan ero
rahalain 6 §:n mukaisesti. 

7 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ta
kaisinperintämenettelystä. 

8 §. Pykälä sisältää voimaantulosäännöksen. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 
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Peruspäivärahan korottamisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset olisivat vuonna 1990 noin 22 
miljoonaa markkaa. Valtion rahoittaman pe
rusturvan osuus kustannuksista olisi noin 14 
miljoonaa markkaa. Ansioturvan lisäkustan
nukset olisivat noin 8 miljoonaa markkaa, 
josta valtion osuus olisi 48 prosenttia eli noin 4 
miljoonaa markkaa, työnantajien osuus 47 
prosenttia ja työttömyyskassojen osuus 5 pro
senttia. Vuositasolla edellä mainitut markka
määrät olisivat kaksinkertaiset. Työttömyys
kassojen jäsenmaksujen tasausjärjestelmän ke
hittämisestä aiheutuisi valtiolle vuositasolla 
enintään 10 miljoonan markan kustannukset. 
Koulutus- ja erorahaston kustannukset makset
taisiin edelleen työnantajien varoista. Koska 
valtio osallistuu valtion palveluksessa yksityis
oikeudellisessa työsuhteessa olevien osalta kus
tannuksiin, ammatillisesta aikuiskoulutuksen 
tukemisesta aiheutuisi valtiolle vuosittain arvi
olta noin 1 ,5 miljoonan markan kustannukset. 
Työnantajien kustannusten arvioidaan olevan 
vuonna 1991 noin 50 miljoonaa markkaa. 

3. Voimaantulo 

Laki työttömyysturvalain 22 §:n muuttami
sesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1990. 

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta eh
dotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Laki koulutus- ja erorahastosta ehdotetaan 
tulevaksi voimaan ensi tilassa, kuitenkin siten, 
että ammatillista aikuiskoulutusta varten 
myönnettävää henkilökohtaista tukea makset
taisiin 1 päivästä tammikuuta 1991 alkaen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

työttömyysturvalain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyys
turvalain (602/84) 22 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

22 § 

Peruspäivärahan suuruus 

Peruspäivärahan täysi määrä on 97 markkaa 
päivältä. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1990. 

Tässä laissa säädetty markkamäärä vastaa 
vuoden 1989 ensimmäisen neljänneksen tasoa. 

Laki 
työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyys
kassalakiin (603/84) uusi näin kuuluva 19 a §: 

19 a § 

Jäsenmaksujen tasaus 

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen 
tasoittamiseksi valtio voi suorittaa jäsenmaksu
jen tasausta valtion tulo- ja menoarviossa sa
nottuun tarkoitukseen osoitettujen määräraho
jen puitteissa niille työttömyyskassoille, joiden 
työttömyyspäivärahamenot ovat edellisenä 
vuonna ylittäneet 75 prosentilla kassojen jäsen
tä kohti lasketut keskimääräiset päivärahame
not. Kassalle voidaan suorittaa ennakkoa jä
senmaksujen tasaukseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää ne pe
rusteet, joiden mukaan 1 momentissa tarkoitet
tu jäsenmaksujen tasaus maksetaan kassoille. 

Jäsenmaksujen tasauksesta säädetään tar
kemmin asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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3. 
Laki 

koulutus- ja erorahastosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Etuudet 

Työ- tai virkasuhteen päättymisen johdosta 
maksetaan työntekijälle sekä kunnan, kuntain
liiton, evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon, seurakunnan, seurakuntaliiton ja 
muun seurakuntain yhtymän viranhaltijalle 
erorahaa sekä työ- tai virkasuhteen jatkuessa 
henkilökohtaista tukea omaehtoista ammatil
lista aikuiskoulutusta varten sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään ja koulutus- ja erorahas
ton säännöissä määrätään. Edellä tarkoitettua 
työntekijää ja viranhaltijaa kutsutaan jäljem
pänä edunsaajaksi. 

2 § 

Toimeenpanoelimet 

Koulutus- ja erorahasto huolehtii erorahan 
ja koulutukseen myönnettävän tuen maksami
sesta. 

Koulutus- ja erorahaston toimintaa valvoo 
sosiaali- ja terveysministeriö, joka vahvistaa 
rahaston säännöt ja nimittää sen ylintä päätän
tävaltaa edustavan elimen jäsenet työnantajain 
ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestö
jen ehdotuksesta. 

3 § 

Etuuksien myöntämisen edellytykset 

Edunsaajalle, joka on menettänyt työpaik
kansa sen vuoksi, että työnantaja on taloudelli
sista tai tuotannollisista syistä joutunut supis
tamaan työvoimaa tai lopettanut toimintansa, 
maksetaan erorahaa, mikäli edunsaajan uudel
leen työhön sijoittuminen on iän tai muun syyn 
vuoksi ilmeisen vaikeata. Erorahan myöntämi
sen muista edellytyksistä ja sen suuruudesta 
määrätään tarkemmin rahaston säännöissä. 
Tällöin on otettava huomioon myös työ- ja 
virkasuhteen jatkumisaika taikka alallaoloai
ka. 

Ammatillista aikuiskoulutusta varten voi
daan myöntää 1 §:ssä tarkoitettua tukea, jos 
työnantaja ei maksa edunsaajalle palkkaa kou-

lutuksen ajalta. Tuen myöntämisen edellytyk
sistä ja sen suuruudesta määrätään tarkemmin 
rahaston säännöissä. 

4§ 

Rahoitus 

Työttömyyskassalaissa (603/84) tarkoitettu 
työttömyyskassojen keskuskassa suorittaa va
roistaan koulutus- ja erorahastolle sen menoja 
varten vuosittain määrän, joka lasketaan sosi
aali- ja terveysministeriön vahvistamana pro
senttimääränä työnantajan asianomaisena 
vuonna maksamista työpaikoista. 

Valtio suorittaa edellä tarkoitetun maksun 
erikseen koulutus- ja erorahastolle. 

5 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu työnantaja sekä 
valtion, kunnan, kirkon, seurakunnan ja muun 
julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, va
kuutus- ja eläkelaitos, työttömyyskassa sekä 
oppilaitos ovat velvolliset pyynnöstä antamaan 
koulutus- ja erorahastolle maksutta erorahaha
kemuksen ja 1 §:ssä tarkoitettua tukea koske
van hakemuksen ratkaisemiseksi ja etuuksien 
suorittamiseksi tarvittavat tiedot. 

Työnantajaa, joka kieltäytyy antamasta 1 
momentissa tarkoitettuja tietoja, on rangaista
va sakolla, mikäli asianomistaja on ilmoittanut 
rikkomuksen syytteeseen pantavaksi. 

6 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka luvattomasti ilmaisee, mitä hän on 
tässä laissa säädettyä tehtävää täyttäessään 
saanut tietää jonkun henkilön taloudellisista 
oloista, terveydentilasta taikka ammatti- tai 
liikesalaisuuksista, on tuomittava edellä sääde
tyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sak
koon, jollei teosta muualla laissa ole säädetty 
ankarampaa rangaistusta. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa tarkoitetusta rikoksesta, jollei 
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asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syyttee
seen pantavaksi. 

7 § 

Takaisinperintä 

Siltä, joka vääriä tietoja antamalla tai salaa
maHa todellisen asianlaidan on saanut aikaan 
sen, että koulutus- ja erorahaston etuus on 
myönnetty perusteettomasti, taikka joka muu
toin on nostanut sanotun etuuden oikeudetto
masti, peritään jo maksettu etuus takaisin, ellei 
koulutus- ja erorahasto asiasta muuta päätä. 
Koulutus- ja erorahaston takaisinperimistä 
koskeva päätös saadaan panna täytäntöön niin 
kuin lainvoimainen tuomio. 

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990 

8 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1990, kuitenkin siten, että 

ammatillista aikuiskoulutusta varten myönnet
tävää henkilökohtaista tukea maksetaan 1 päi
västä tammikuuta 1991 alkaen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tällä lailla kumotaan 8 päivänä joulukuuta 
1978 annettu erorahalaki (947178). 

Milloin muussa laissa tai asetuksessa on 
viitattu erorahalakiin, on sen sijasta sovelletta
va tätä lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen 



1990 vp. - HE n:o 46 7 

Liite 

1. 
Laki 

työttömyysturvalain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyys
turvalain (602/84) 22 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 

Peruspäivärahan suuruus 

Peruspäivärahan täysi määrä on 70 markkaa 
päivältä. 

Peruspäivärahan täysi määrä on 97 markkaa 
päivältä. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1990. 

Tässä laissa säädetty markkamäärä vastaa 
vuoden 1989 ensimmäisen neljänneksen tasoa. 

Laki 
työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyys
kassalakiin (603/84) uusi näin kuuluva 19 a §: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 a § 

Jäsenmaksujen tasaus 

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen 
tasoittamiseksi valtio voi suorittaa jäsenmaksu
jen Iasausta valtion tulo- ja menoarviossa sa
nottuun tarkoitukseen osoiteitujen määräraho
jen puitteissa niille työttömyyskassoille, joiden 
työttömyyspäivärahamenot ovat edellisenä 
vuonna ylittäneet 75 prosentilla kassojen jäsen
tä kohti lasketut keskimääräiset päivärahame
not. Kassalle voidaan suorittaa ennakkoa jä
senmaksujen tasaukseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää ne pe
rusteet, joiden mukaan 1 momentissa tarkoitet
tu jäsenmaksujen tasaus maksetaan kassoille. 

Jäsenmaksujen tasauksesta säädetään tar
kemmin asetuksella. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 


