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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoi
mapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua 
lakia. Koulutustuen ansio-osan valtionosuus 
siirretään valtion tulo- ja menoarvion sosiaali
ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokas
ta työministeriön hallinnonalan pääluokkaan. 
Samalla ehdotetaan säädettäväksi työttömyys
kassojen keskuskassan työttömyyskassoille 
maksamasta hallintokuluihin kohdistuvasta tu
kimaksusta. Lisäksi ehdotetaan muutosta sään-

nökseen, joka koskee kirjallisen päätöksen an
tamista opintososiaalisten etuoksien osalta 
sekä säännökseen, jossa määritellään täysimää
räinen koulutustuki. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1991 ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun, 1 päivänä tammikuuta 1991 voimaan 
tulevan lain (763/90) 16 § :ssä määritellään täy
simääräinen koulutustuki. Pykälän mukaan 
täysimääräinen ansiotuki muodostuu perus
osasta ja ansio-osasta siten kuin työttömyys
turvalain 20 §:ssä, 21 §:n 1 momentissa ja 
23 §:ssä on ansioon suhteutetusta päivärahasta 
säädetty. Viittaus työttömyysturvalain 
20 §:ään on tulkittavissa siten, että lyhennettyä 
työaikaa ja osa-aikatyötä tekevien ansiotur
vaan oikeutettujen täysimääräinen koulutus
tuki jäisi joissakin tapauksissa pienemmäksi 
kuin heidän työttömyysaikainen toimeentulon
sa. Voimassa olevan työllisyyskoulutuksesta 
annetun lain 13 a §:ssä viitataan ansioturvaan 
oikeutettujen opiskelijoiden koulutustuen mää
rittelyssä työttömyysturvalain 21 §:n 1 mo
menttiin ja 23 §:ään. Tarkoitus on työvoima-
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poliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 
(hall. es. 20/1990 vp.) perustelujen mukaan, 
että uusi laki vastaisi työllisyyskouluksesta an
netun lain säännöksiä koulutustuen täydestä 
määrästä. Tästä syystä ehdotetaan epäselvyyk
sien välttämiseksi poistettavaksi 16 § :stä viit
taus työttömyysturvalain 20 §:ään. 

Lain 22 §:n mukaan opintososiaalisten 
etuoksien myöntämisestä, epäämisestä ja takai
sinperimisestä on annettava kirjallinen päätös. 
Päätös on annettava myös ylläpitokorvauksen 
osalta. Ylläpitokorvaus muodostuu ruokailu
ja matkakustannuten korvauksesta. Koska 
opiskelijan matkakustannukset koulutusaikana 
voivat muuttua useita kertoja esimerkiksi eri 
paikkakunnilla suoritettavien työharjoittelu
jaksojen takia, kirjallisen päätöksen antaminen 
muutoksista olisi epätarkoituksenmukaista. 
Tämän johdosta ehdotetaan, että kirjallinen 
päätös ylläpitokorvauksesta olisi annettava 
vain sitä erikseen pyydettäessä. Opiskelijalle 
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toimitettavassa etuuksien maksuilmoituksessa 
kaikki etuudet eriteltäisiin. 

Lain 30 §:ssä säädetään opintososiaalisten 
etuuksien rahoituksesta. Pykälän 1 momentin 
mukaan perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen 
perusosa ja erityistuki sekä ylläpitokorvaukset 
maksetaan valtion varoista tulo- ja menoar
viossa työministeriön hallinnonalan pääluokas
sa tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. An
siotuen ansio-osan ja sen hallintokulujen val
tionosuus rahoitetaan sosiaali- ja terveysminis
teriön pääluokasta. Pykälän 2 momentin mu
kaan työministeriö suorittaa työttömyyskassal
le ennakkoa. Työministeriö myös vahvistaisi 
ansio-osan ja sen hallintokulujen lopullisen 
suorituksen määrän. 

Rahoitusmenettely olisi hallinnollisesti epä
tarkoituksenmukainen, koska ansiotukien val
tionosuus budjetoidaan kahteen pääluokkaan. 
Rahoitusmenettelyn yksinkertaistamiseksi eh
dotetaan, että työvoimapoliittisesta aikuiskou
lutuksesta annetun lain 30 §:n 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että myös ansiotuen ansio
osien valtionosuudet maksettaisiin valtion tulo
ja menoarviossa työministeriön hallinnonalan 
pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla määrära
halla. Määräraha siirrettäisiin sosiaali- ja ter
veysministeriön hallinnonalan pääluokasta työ
ministeriön hallinnonalan pääluokkaan. 

Lainsäädännöllisen selkiinnyttämisen vuoksi 
ehdotetaan säädettäväksi työttömyyskassojen 
keskuskassan työttömyyskassoille maksamasta 
hallintokuluihin kohdistuvasta tukimaksusta, 
joka olisi samansuuruinen kuin mitä valtio 
työttömyyskassoille suorittaa. Tukimaksusta 
on aiemmin säädetty työttömyyskassalaissa 
(603/84), ja se on kohdistunut koulutustuen 
lisätukeen kuten hallintokulujen valtion
osuuskin. Koska työttömyyskassat nyt maksai
sivat kaikki opintososiaaliset etuudet, tulisi 
paitsi hallintokulujen valtionosuuden myös 
työttömyyskassojen keskuskassan hallintoku
luihin kohdistuvan tukimaksun perustua kaik
kiin työttömyyskassan maksamiin etuuksiin. 

2. E s it y k s e n t a 1 o u d e lli s e t 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 pmvana elokuuta 1990 annetun lain 

(763/90) 16 §:n 1 momentti sekä 30 §:n 1 ja 3 momentti, sekä 
lisätään 22 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

16 § 

Täysimääräinen koulutustuki 

Täysimääräinen perustuki on työttömyystur
valain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun perus
päivärahan suuruinen. Täysimääräinen ansio
tuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta 
siten kuin työttömyysturvalain 21 §:n 1 mo
mentissa ja 23 §:ssä on ansioon suhteutetusta 
päivärahasta säädetty. 

22 § 

Päätös 

Ylläpitokorvausta koskevassa asiassa on an
nettava kirjallinen päätös kuitenkin vain, jos 
hakija sitä vaatii. 

30 § 

Opintososiaalisten etuuksien rahoitus 

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perus
osa ja ansio-osan valtionosuus, erityistuki sekä 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1990 

ylläpitokorvaukset maksetaan valtion varoista 
tulo- ja menoarviossa työministeriön hallin
nonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla 
määrärahalla. Ansiotuen ansio-osan rahoituk
sesta säädetään työttömyyskassalaissa. 

Tämän lain mukaisesta toiminnasta kansan
eläkelaitokselle aiheutuvat hallintokulut lue
taan sen hallintokustannuksiksi. Työttömyys
kassalle aiheutuviin hallintokuluihin kohdistu
vana valtionosuutena maksetaan 0,35 prosent
tia kassan viimeksi kuluneen kalenterivuoden 
aikana maksamista opintososiaalisista etuuk
sista. Työttömyyskassojen keskuskassa maksaa 
työttömyyskassalle hallintokuluihin kohdistu
vana tukimaksuna yhtä suuren määrän kuin 
valtio suorittaa hallintokuluihin kohdistuvana 
osuutena. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 pmvana elokuuta 1990 annetun lain 

(763/90) 16 §:n 1 momentti sekä 30 §:n 1 ja 3 momentti, sekä 
lisätään 22 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

16 § 

Täysimääräinen koulutustuki 

Täysimääräinen perustuki on työttömyystur
valain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun perus
päivärahan suuruinen. Täysimääräinen ansio
tuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta 
siten kuin työttömyysturvalain 20 §:ssä, 21 §:n 
1 momentissa ja 23 §:ssä on ansioon suhteute
tusta päivärahasta säädetty. 

Ehdotus 

16§ 

Täysimääräinen koulutustuki 

Täysimääräinen perustuki on työttömyystur
valain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun perus
päivärahan suuruinen. Täysimääräinen ansio
tuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta 
siten kuin työttömyysturvalain 21 §:n 1 mo
mentissa ja 23 §:ssä on ansioon suhteutetusta 
päivärahasta säädetty. 

22 § 

Päätös 

Etuuden myöntämisestä, epäämisestä ja ta
kaisinperinnästä on annettava hakijalle kirjalli
nen päätös. 

30 § 

Opintososiaalisten etuuksien rahoitus 

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perus
osa ja erityistuki sekä ylläpitokorvaukset mak
setaan valtion varoista tulo- ja menoarviossa 
työministeriön hallinnonalan pääluokassa tar
koitukseen osoitetulla määrärahalla. Ansiotuen 
ansio-osan rahoituksesta säädetään työttö
myyskassalaissa. 

Tämän lain mukaisesta toiminnasta kansan
eläkelaitokselle aiheutuvat hallintokulut lue
taan sen hallintokustannuksiksi. Työttömyys-

Ylläpitokorvausta koskevassa asiassa on an
nettava kirjallinen päätös kuitenkin vain, jos 
hakija sitä vaatii. 

30 § 

Opintososiaalisten etuuksien rahoitus 

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perus
osa ja ansio-osan valtionosuus, erityistuki sekä 
ylläpitokorvaukset maksetaan valtion varoista 
tulo- ja menoarviossa työministeriön hallin
nonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla 
määrärahalla. Ansiotuen ansio-osan rahoituk
sesta säädetään työttömyyskassalaissa. 

Tämän lain mukaisesta toiminnasta kansan
eläkelaitokselle aiheutuvat hallintokulut lue
taan sen hallintokustannuksiksi. Työttömyys-
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Voimassa oleva laki 

kassalle aiheutuviin hallintokuluihin kohdistu
vana valtionosuutena maksetaan 0,35 prosent
tia kassan viimeksi kuluneen kalenterivuoden 
aikana maksamista opintososiaalisista etuuk
sista. 

Ehdotus 

kassalle aiheutuviin hallintokuluihin kohdistu
vana valtionosuutena maksetaan 0,35 prosent
tia kassan viimeksi kuluneen kalenterivuoden 
aikana maksamista opintososiaalisista etuuk
sista. Työttömyyskassojen keskuskassa maksaa 
työttömyyskassalle hallintokuluihin kohdistu
vana tukimaksuna yhtä suuren määrän kuin 
valtio suorittaa hallintokuluihin kohdistuvana 
osuutena. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991 

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




