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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 
ja työttömyyskassalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan parannettavaksi työt
tömien toimeentuloturvaa korottamalla työttö
myysturvan peruspäivärahaa ja poistamalla 
55-60-vuotiailta työttömiltä ansioon suhteute
tun työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika 
siten, että työttömyysturvan ansioturvaa mak
setaan 55-60-vuotiaalle työttömälle 500 päi
vän enimmäisajan lisäksi enintään sen kalente
rikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyt
tää 60 vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että työttö
myyskassalakiin lisättäisiin työvoimapoliittises
ta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
koulutustuen ansio-osan rahoitusta koskevat 
säännökset. 

Työttömyysturvalain 22 ja 26 §:n muuttami
sesta aiheutuisi valtiolle vuonna 1991 noin 21 
miljoonan markan lisäkustannukset. 

Esitys työttömyysturvalain 22 ja 26 §:n 
muuttamisesta liittyy talous- ja tulopoliittiseen 
kokonaisratkaisuun vuosille 1990-1991 ja val
tion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 
1991. 

Ehdotus työttömyysmyysturvalain muutta
misesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1991, kuitenkin siten, että 
22 §:n 1 momentti tulisi voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1991. Ehdotus työttömyyskassalain 
muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Työttömyysturvalaki 

Työttömyysturvalain 22 §:n momentin 
(535/90) mukaan peruspäivärahan täysi määrä 
on 97 markkaa päivältä. Mainittua markka
määrää on viimeksi tarkistettu työttömyystur
valain 25 § :n nojalla annetulla asetuksella 
(538/90) 1 päivästä heinäkuuta 1990 alkaen 
105 markkaan. Työttömien toimeentulon pa
rantamiseksi ehdotetaan peruspäiväraha koro
tettavaksi 108 markkaan 1 päivästä heinäkuuta 
1991. Sanottu markkamäärä vastaisi vuoden 
1990 ensimmäisen neljänneksen tasoa. Näin 
ollen markkamäärää tarkistetaan työttömyys
turvalain 25 §:n nojalla palkkatason nousua 
vastaavasti. Jos palkkatason arvioidaan nouse
van 7 prosenttia I neljänneksestä 1990 I neljän-
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nekseen 1991, peruspäiväraha on 1 päivästä 
heinäkuuta 1991 alkaen 116 markkaa päivältä. 

Työttömyysturvalain (602/84) 26 §:n 1 mo
mentin mukaan ansioon suhteutettua päivära
haa maksetaan enintään 500 työttömyyspäiväl
tä neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana. 
Pykälän 3 momentin mukaan voidaan henki
lölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen enim
mäisajan täyttymistä, maksaa ansioon suhteu
tettua päivärahaa lisäksi enintään 400 päivältä. 

Ikääntyneiden pitkäaikaisesti työttömien toi
meentulon parantamiseksi ehdotetaan, että 
henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen 
enimmäisajan täyttymistä, voitaisiin maksaa 
ansioon suhteutettua päivärahaa 500 päivän 
enimmäisajan lisäksi enintään sen kalenteri
kuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 
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60 vuotta. Voimaantulosäännöksen mukaan 60 
vuotta täyttäneelle henkilölle, joka lain voi
maan tullessa saa 26 §:n 3 momentissa tarkoi
tettuja 500 päivän jälkeen maksettavia lisäpäi
viä, maksetaan sanottuja lisäpäiviä enintään 
400 päivältä. 

Laissa olevien useiden indeksisarjojen pois
tamiseksi ehdotetaan todettavaksi, että työttö
myysturvalain 25 §:n nojalla työttömyysturva
etuuksien korottamisesta 15 päivänä kesäkuuta 
1990 annetulla asetuksella tar kistetut 14 §: n 1, 
3 ja 4 momentin, 19 §:n 1 momentin, 21 §:n 2 
momentin ja 24 §:n markkamäärät vastaavat 
vuoden 1990 ensimmäisen neljänneksen tasoa. 

2. Työttömyyskassalaki 

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763/90) 4 §:n 1 momentin mu
kaan sanotussa laissa tarkoitettujen opintoso
siaalisten etuuksien myöntämisestä ja maksa
misesta huolehtivat lain voimaantulosta 1 päi
västä tammikuuta 1991 alkaen kansaneläke
laitos ja työttömyyskassat. Kansaneläkelaitos 
maksaa koulutustuen perustuen ja työttömyys
kassat koulutustuen ansiotuen. Tämän vuoksi 
ehdotetaan työttömyyskassalain 1 §:n 1 mo
mentissa (1008/84) säädettyä työttömyyskassan 
tehtävää laajennettavaksi siten, että kassan 
tarkoituksena olisi myös koulutustuen ansio
tuen ja siihen liittyvien muiden opintososiaalis
ten etuuksien maksaminen jäsenilleen. Vastaa
vasti ehdotetaan työttömyyskassalain 23 §: ää 
muutettavaksi siten, että työttömyyskassan va
roja voisi käyttää myös sanottujen etuuksien 
suorittamiseen. 

Hallitus antaa erikseen eduskunnalle esityk
sen työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain muuttamisesta (hall.es. /1990 
vp.) siten, että perustuki, lapsikorotukset, an
siotuen perusosa ja ansio-osan valtionosuus, 
erityistuki ja ylläpitokorvaukset maksetaan 
valtion varoista tulo- ja menoarviossa työmi
nisteriön hallinnonalan pääluokassa tarkoituk
seen osoitetulla määrärahalla. Ansiotuen an
sio-osan rahoituksesta säädetään työttömyys
kassalaissa. 

Tämän vuoksi ehdotetaan työttömyyskassa
lain 27 §:n 2 momentti (227 /87) kumottavaksi 
tarpeettomana. Lisäksi ehdotetaan työttömyys
kassalain 24 §:ää muutettavaksi siten, että val
tionosuus kohdistuisi myös kassan maksamiin 

työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne
tun lain mukaisten ansiotukien ansio-osiin. 
Ansio-osan valtionosuuden ja keskuskassan tu
kimaksun suuruudesta ehdotetaan säädettäväk
si työttömyyskassalain 25 ja 30 § :ssä siten, että 
valtionosuus olisi 48 prosenttia ja keskuskas
san tukimaksu 47 prosenttia. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Peruspäivärahan korottamisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset olisivat vuonna 1991 noin 28 
miljoonaa markkaa. Valtion rahoittaman pe
rusturvan osuus kustannuksista olisi noin 18 
miljoonaa markkaa. Ansioturvan lisäkustan
nukset olisivat noin 10 miljoonaa markkaa, 
josta valtion osuus olisi noin 5 miljoonaa 
markkaa. Työnantajien osuus on 47 OJo ja työt
tömyyskassojen osuus 5 OJo. Vuositasolla edellä 
mainitut markkamäärät olisivat kaksinkertai
set. Enimmäisajan poistamisesta ansioturvassa 
55-60-vuotiailta työttömiltä aiheutuvat lisä
kustannukset olisivat vuositasolla noin 16 mil
joonaa markkaa, josta valtion osuus olisi noin 
8 miljoonaa markkaa. Työnantajien osuus on 
47 OJo ja työttömyyskassojen osuus 5 OJo. Enim
mäisajan poistamisesta 55-60-vuotiailta työt
tömiltä aiheutuisi säästöä perusturvassa vuosi
tasolla noin 10 miljoonaa markkaa. Työvoima
poliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
muuttamisesta eduskunnalle annettavan esityk
sen mukaan ansiotuen ansio-osien valtionosuu
det maksetaan valtion tulo- ja menoarviossa 
työministeriön hallinnonalan pääluokassa tar
koitukseen osoitettavalla määrärahalla. 

4. Voimaantulo 

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta eh
dotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991, kuitenkin siten, että 22 §:n 1 
momentti tulisi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1991. 

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

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

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 14 §:n 1, 3 ja 4 

momentti, 19 §:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentti, 24 §ja 26 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 14 §:n 1 ja 4 momentti sekä 26 §:n 3 momentti 27 päivänä 

helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 19 §:n 1 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 
annetussa laissa (98/90), 21 §:n 2 momentti 20 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (69/89) 
ja 22 §:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (535/90), seuraavasti: 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa ote
taan huomioon henkilön omat tulot kokonaan 
ja hänen puolisonsa tulot 280 markkaa ylittä
vältä osalta kuukaudessa lukuun ottamatta 
lapsilisää, lasten kotihoidon tuen perusasaa ja 
sisaruskorotusta, asumistukea, sotilasavustus
ta, sotilasvammalain (404/48) mukaista elin
korkoa ja täydennyskorkoa, rintamasotilas
eläkelain (119/77) mukaista rintamasotilas
eläkettä, perhe-eläkelain (38/69) mukaista lisä
osaa, sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toi
meentulotukea sekä vian, vamman tai haitan 
perusteella maksettavaa erityisten kustannusten 
korvausta. 

Jäljempänä 22 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä 
tarkoitetun täysimääräisen peruspäivärahan 
kuukautta kohti lasketusta määrästä vähenne
tään huoltovelvollisella 75 prosenttia siitä 1 ja 
2 momentin mukaisesti määrätystä tulojen 
osasta, joka ylittää 5 150 markkaa kuukaudes
sa. Yksinäisellä henkilöllä vähennetään vastaa
vasti 75 prosenttia siitä 1 ja 2 momentin 
mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylit
tää kaksi kolmasosaa huoltovelvollisen edellä 
mainitusta tulorajasta. Yksinäisen henkilön tu
loraja korotetaan lähimpään kymmeneen 
markkaan. 

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

19 § 

Osa-aikatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aika
työtä tai kun työntekijän työsuhde on työsopi-

muslain 39 a §:n mukaisesti muutettu osa
aikaiseksi, hänellä on oikeus soviteltuon työt
tömyyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 
prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä 
osasta, joka ylittää 700 markkaa, voivat kuu
kaudessa yhteensä nousta määrään, joka päi
värahana muutoin olisi voitu maksaa. 

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 700 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. 

22 § 

Peruspäivärahan suuruus 

Peruspäivärahan täysi määrä on 108 mark
kaa päivältä. 

24 § 

Lapsikorotus 

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on 
huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, 
maksetaan päiväraha korotettuna lapsikoro
tuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 22 
markkaa, kahdesta lapsesta yhteensä 32 mark
kaa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yh
teensä 41 markkaa. 
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26 § 

Päivärahakauden kesto 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet
ty neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana 
maksettavasta enimmäismäärästä, voidaan 
henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen 
enimmäisajan täyttymistä, maksaa ansioon 
suhteutettua päivärahaa lisäksi enintään sen 
kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana 
hän täyttää 60 vuotta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

2. 

kuuta 1991, kuitenkin siten, että 22 §:n 1 
momentti tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1991. 

Tämän lain 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 
19 §:n 1 momentissa, 21 §:n 2 momentissa, 
22 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä säädetyt mark
kamäärät vastaavat vuoden 1990 ensimmäisen 
neljänneksen tasoa. 

Jos 60 vuotta täyttänyt henkilö tämän lain 
voimaan tullessa saa 26 §:n 3 momentissa tar
koitettuja 500 päivän enimmäisajan lisäksi 
maksettavia lisäpäiviä, maksetaan hänelle sa
nottuja lisäpäiviä enintään 400 päivältä. 

Laki 
työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 27 §:n 2 momentti 

sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (227 /87), sekä ' 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 23 §, 24 §:n 2 momentti, 25 §:n otsikko ja 2 momentti sekä 

30 §:n otsikko ja 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 23 §, 24 §:n 2 momentti, 25 §:n 2 momentti ja 

30 §:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1008/84), seuraavasti: 

1 § 

Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue 

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun pe
rusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena 
on työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun 
ansioturvan ja työvoimapoliittisesta aikuiskou
lutuksesta annetun lain (763/90) mukaisen an
siotuen sekä siihen liittyvien muiden opintoso
siaalisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen. 

23 § 

Kassan varojen käyttäminen 

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää 
muihin tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain 
perusteella maksettavien työttömyyspäiväraho
jen, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain mukaisten ansiotukien ja muiden 
opintososiaalisten etuuksien sekä tarpeellisten 
hallintokulujen suorittamiseen. 

24 § 

Oikeus valtionosuuteen 

Valtionosuus kohdistuu kassan maksamiin 
työttömyyspäivärahoihin, työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisten 
ansiotukien ansio-osiin ja hallintokuluihin. 
Ansiotuen ansio-osaan kohdistuva valtion
osuus maksetaan 1 momentissa mainitusta 
edellytyksestä huolimatta aina täysimääräise
nä. 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista ja 
ansiotuen ansio-osista 

Valtionosuus työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetun lain mukaisen ansiotuen 
ansio-osaan on 48 prosenttia. 
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30 § 

Keskuskassan osuus päivärahoista ja 
ansiotuen ansio-osista 

Keskuskassan tukimaksu työvoimapoliitti-

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990 

sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukai
sen ansiotuen ansio-osaan on 47 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen 



6 1990 vp. - HE n:o 153 

Liite 

1. 
Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 14 §:n 1, 3 ja 4 

momentti, 19 §:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentti, 24 §ja 26 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 14 §:n 1 ja 4 momentti sekä 26 §:n 3 momentti 27 päivänä 

helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 19 §:n 1 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 
annetussa laissa (98/90), 21 §:n 2 momentti 20 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (69/89) 
ja 22 §:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (535/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa ote
taan huomioon henkilön omat tulot kokonaan 
ja hänen puolisonsa tulot 190 markkaa ylittä
vältä osalta kuukaudessa lukuun ottamatta 
lapsilisää, lasten kotihoidon tuen perusosaa ja 
sisaruskorotusta, asumistukea, sotilasavustus
ta, sotilasvammalain (404/48) mukaista elin
korkoa ja täydennyskorkoa, rintamasotilas
eläkelain (119/77) mukaista rintamasotilas
eläkettä, perhe-eläkelain (38/69) mukaista lisä
osaa, sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toi
meentulotukea sekä vian, vamman tai haitan 
perusteella maksettavaa erityisten kustannusten 
korvausta. 

Jäljempänä 22 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä 
tarkoitetun täysimääräisen peruspäivärahan 
kuukautta kohti lasketusta määrästä vähenne
tään huoltovelvollisella 75 prosenttia siitä 1 ja 
2 momentin mukaisesti määrätystä tulojen 
osasta, joka ylittää 3 500 markkaa kuukaudes
sa. Yksinäisenä henkilöllä vähennetään vastaa
vasti 75 prosenttia siitä 1 ja 2 momentin 
mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylit
tää kaksi kolmasosaa huoltovelvollisen edellä 
mainitusta tulorajasta. Yksinäisen henkilön tu
loraja korotetaan lähimpään kymmeneen 
markkaan. 

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

Ehdotus 

14 § 

Peruspäivärahan tarveharkinta 

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa ote
taan huomioon henkilön omat tulot kokonaan 
ja hänen puolisonsa tulot 280 markkaa ylittä
vältä osalta kuukaudessa lukuun ottamatta 
lapsilisää, lasten kotihoidon tuen perusosaa ja 
sisaruskorotusta, asumistukea, sotilasavustus
ta, sotilasvammalain (404/48) mukaista elin
korkoa ja täydennyskorkoa, rintamasotilas
eläkelain (119/77) mukaista rintamasotilas
eläkettä, perhe-eläkelain (38/69) mukaista lisä
osaa, sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toi
meentulotukea sekä vian, vamman tai haitan 
perusteella maksettavaa erityisten kustannusten 
korvausta. 

Jäljempänä 22 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä 
tarkoitetun täysimääräisen peruspäivärahan 
kuukautta kohti lasketusta määrästä vähenne
tään huoltovelvollisella 75 prosenttia siitä 1 ja 
2 momentin mukaisesti määrätystä tulojen 
osasta, joka ylittää 5 150 markkaa kuukaudes
sa. Yksinäisellä henkilöllä vähennetään vastaa
vasti 75 prosenttia siitä 1 ja 2 momentin 
mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylit
tää kaksi kolmasosaa huoltovelvollisen edellä 
mainitusta tulorajasta. Yksinäisen henkilön tu
loraja korotetaan lähimpään kymmeneen 
markkaan. 

Huoltovelvollisen 3 momentissa tarkoitettua 
tulorajaa korotetaan 590 markalla jokaisen 
huollettavan alle 18-vuotiaan lapsen osalta. 
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Voimassa oleva laki 

19 § 

Osa-aikatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aika
työtä tai kun työntekijän työsuhde on työsopi
muslain 39 a §:n mukaisesti muutettu osa
aikaiseksi, hänellä on oikeus soviteltuun työt
tömyyspäivärahaan 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. 

Ehdotus 

19 § 

Osa-aikatyön vastaanottaminen 

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aika
työtä tai kun työntekijän työsuhde on työsopi
muslain 39 a §:n mukaisesti muutettu osa
aikaiseksi, hänellä on oikeus soviteltuun työt
tömyyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 
prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä 
osasta, joka ylittää 700 markkaa, voivat kuu
kaudessa yhteensä nousta määrään, joka päi
värahana muutoin olisi voitu maksaa. 

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. 

22 § 

Peruspäivärahan suuruus 

Peruspäivärahan täysi määrä on 97 markkaa 
päivältä. 

24 § 

Lapsikorotus 

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on 
huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, 
maksetaan päiväraha korotettuna lapsikoro
tuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 15 
markkaa, kahdesta lapsesta yhteensä 22 mark
kaa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yh
teensä 28 markkaa. 

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 700 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. 

22 § 

Peruspäivärahan suuruus 

Peruspäivärahan täysi määrä on 108 mark
kaa päivältä. 

24 § 

Lapsikorotus 

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on 
huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, 
maksetaan päiväraha korotettuna lapsikoro
tuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 22 
markkaa, kahdesta lapsesta yhteensä 32 mark
kaa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yh
teensä 41 markkaa. 

26 § 

Päivärahakauden kesto 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet
ty neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet
ty neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana 
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maksettavasta enimmäismäärästä, voidaan 
henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen 
enimmäisajan täyttymistä, maksaa ansioon 
suhteutettua päivärahaa lisäksi enintään 400 
päivältä. 

2. 

Ehdotus 

maksettavasta enimmäismäärästä, voidaan 
henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen 
enimmäisajan täyttymistä, maksaa ansioon 
suhteutettua päivärahaa lisäksi enintään sen 
kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana 
hän täyttää 60 vuotta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991, kuitenkin siten, että 22 §:n 1 
momentti tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1991. 

Tämän lain 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 
19 §:n 1 momentissa, 21 §:n 2 momentissa, 
22 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä säädetyt mark
kamäärät vastaavat vuoden 1990 ensimmäisen 
neljänneksen tasoa. 

Jos 60 vuotta täyttänyt henkilö tämän lain 
voimaan tullessa saa 26 §:n 3 momentissa tar
koitettuja 500 päivän enimmäisajan lisäksi 
maksettavia lisäpäiviä, maksetaan hänelle sa
nottuja lisäpäiviä enintään 400 päivältä. 

Laki 
työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 27 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (227 /87), sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 23 §, 24 §:n 2 momentti, 25 §:n otsikko ja 2 momentti sekä 

30 §:n otsikko ja 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 23 §, 24 §:n 2 momentti, 25 §:n 2 momentti ja 

30 §:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1008/84), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue 

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun pe
rusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena 
on työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun 
ansioturvan ja työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31/76) mukaisen koulutustuen järjestämi
nen jäsenilleen siltä osin kuin koulutustuki 
maksetaan ansioon suhteutettuna. 

Ehdotus 

1 § 

Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue 

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun pe
rusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena 
on työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun 
ansioturvan ja työvoimapoliittisesta aikuiskou
lutuksesta annetun lain (763190) mukaisen an
siotuen sekä siihen liittyvien muiden opintoso
siaalisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen. 
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23 § 

Kassan varojen käyttäminen 

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää 
muihin tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain 
perusteella maksettavien työttömyyspäiväraho
jen ja tarpeellisten hallintokulujen sekä työlli
syyskoulutuksesta annetun lain mukaisen kou
lutustuen suorittamiseen siltä osin kuin koulu
tustukea maksetaan ansioon suhteutettuna. 

Ehdotus 

23 § 

Kassan varojen käyttäminen 

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää 
muihin tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain 
perusteella maksettavien työttömyyspäiväraho
jen, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain mukaisten ansiolukien ja muiden 
opintososiaalisten etuuksien sekä tarpeellisten 
hallintokulujen suorittamiseen. 

24 § 

Oikeus valtionosuuteen 

Valtionos•.1us kohdistuu kassan maksamiin 
työttömyyspäivärahoihin ja hallintokuluihin 
sekä työllisyyskoulutuksesta annetun lain mu
kaiseen koulutustukeen siltä osin kuin sitä 
maksetaan ansioon suhteutettuna ja sen hallin
tokuluihin edellä mainittuja hallintokuluja vas
taavasti. Koulutustukeen kohdistuva valtion
osuus maksetaan 1 momentissa mainitusta 
edellytyksestä huolimatta aina täysimääräise
nä. 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista 

Valtionosuus koulutustukeen siltä osin kuin 
se maksetaan ansioon suhteutettuna on 48 
prosenttia. Koulutustuen valtionosuuden mak
samisesta säädetään erikseen asetuksella. 

Valtionosuus kohdistuu kassan maksamiin 
työttömyyspäivärahoihin, työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisten 
ansiolukien ansio-osiin ja hallintokuluihin. 
Ansiotuen ansio-osaan kohdistuva valtion
osuus maksetaan 1 momentissa mainitusta 
edellytyksestä huolimatta aina täysimääräise
nä. 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista ja 
ansiotuen ansio-osista 

Valtionosuus työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetun lain mukaisen ansiotuen 
ansio-osaan on 48 prosenttia. 

27 § 

Valtionosuuden maksaminen 

Työvoimaministeriö perii sosiaali- ja terveys
ministeriöitä puolivuosittain ammatillisten 
kurssikeskusten maksamien työllisyyskoulutuk
sesta annetun lain (31 /76) mukaisen koulutus
tuen ansioon suhteutettujen lisätukien määrät. 
Sosiaali- ja terveysministeriö perii 29 §;ssä tar
koitetulta työttömyyskassojen keskuskassa/ta 
ja työttömyyskassoi/ta niiden osuudet lisätues
ta. 

2 301104M 

(2 mom. kumotaan) 
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30 § 

Keskuskassan osuus päivärahoista 

Keskuskassan tukimaksu työllisyyskoulutuk
sesta annetun lain mukaiseen koulutustukeen 
siltä osin kuin se maksetaan ansioon suhteutet
tuna on 47 prosenttia. Koulutustukeen kohdis
tuvan tukimaksun maksamisesta säädetään 
asetuksella. 

Ehdotus 

30 § 

Keskuskassan osuus päivärahoista ja 
ansiotuen ansio-osista 

Keskuskassan tukimaksu työvoimapoliitti
sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukai
sen ansiotuen ansio-osaan on 47 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 


