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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annettua lakia muutetta
vaksi siten, että ateria- ja matkakustannusten 
korvaamiseksi maksettavasta ylläpitokorvauk
sesta luovuttaisiin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1994 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokse.t 

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen va
litulla opiskelijana on koulutusaikaisen toi
meentulon turvaamiseksi oikeus koulutustu
keen ja muihin opintososiaalisiin e etuuksiin. 
Koulutustuki maksetaan perustukena tai ansio
tukena. Täysimääräinen perustuki on työttö
myysturvalain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
peruspäivärahan suuruinen. Täysimääräinen 
ansiotuki muodostuu perusosasta ja ansio
osasta siten kuin työttömyysturvalain 21 §:n 1 
momentissa ja 23 §:ssä ansioon suhteutetusta 
päivärahasta säädetään. Koulutustukea korote
taan lapsikorotuksella työttömyysturvalain 
24 §:n mukaisesti. Koulutustuki muodostaa 
opiskelijan pääasiallisen koulutusaikaisen toi
meentulon. Täysimääräisen koulutustuen saajat 
voivat lisäksi saada muita opintososiaalisia 
etuuksia. Työvoimapoliittisesta aikuiskoulu
tuksesta annetun lain 17 §:n mukaan opiskeli
jalle maksetaan korvausta koulutusaikaisista 
matka- ja muista ylläpitokustannuksista (yllä
pitokorvaus) sekä majoittumiskustannuksista 
(majoituskorvaus) siten kuin asetuksella sääde
tään. Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutukses
ta annetun asetuksen 14 §:n mukaan opiskeli
jalle, joka ei saa koulutustukea tai jolle mak
settavaa koulutustukea on vähennetty lain 
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18 §:n mukaisesti, ei ~akseta ylläpitokorvausta 
eikä majoituskorvausta. Kyseisiä etuuksia ei 
myöskään makseta koulutusaikaisilta lomajak
soilta lukuun ottamatta tilanteita, jolloin opis
kelija on lomajakson aikana koulutukseen kuu
luvassa työharjoittelussa. Ylläpitokorvauksen 
suuruus on 30 markkaa päivässä ja sitä voi
daan maksaa enintään viideltä päivältä viikos
sa. Etuus ei ole veronalaista tuloa. Majoitus
korvauksen suuruus on myös 30 markkaa 
päivältä. Majoituskorvausta maksetaan opiske
lijalle, joka osallistuu työssäkäyntialueensa ul
kopuolella järjestettyyn koulutukseen ja joka 
on esittänyt vuokrasopimuksen tai muun luo
tettavan selvityksen majoituksesta aiheutuvista 
kustannuksista. Myös majoituskorvaus on ve
roton etuus. Ulkomailla järjestettyyn koulutuk
seen Osallistuvalle opiskelijalle maksetaan yllä
pito- ja majoituskustannusten korvauksena 50 
prosenttia valtion virkamiehille asianomaisessa 
maassa tehdyn virkamatkan matkakustannus
ten korvauksena suoritettavasta päivärahasta. 
Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämässä 
koulutuksessa on ylläpitokorvauksen suuruus 
kuitenkin 100 markkaa päivältä. Ulkomaan 
ylläpito- ja majoituskorvausta voidaan lain 
24 §:n 2 momentin mukaisesti maksaa seitse
mältä päivältä viikossa. 

Valtion menojen kasvun hidastamiseksi eh-
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dotetaan lain 17 §:ää muutettavaksi siten, että 
ylläpitokorvaus poistettaisiin. Asetuksella sä~
dettäisiin, miten majoituskorvaus järjestettäi
siin kotimaassa ja ulkomailla. 

Lain 22 §:n 1 momentin mukaan etuuden 
myöntämisestä, epäämisestä ja takaisinperin
nästä on annettava hakijalle kirjallinen päätös. 
Pykälän 2 momentin mukaan ylläpito~orvausta 
ja majoituskorvausta koskevll:ssa ~sias~a .on 
annettava kirjallinen päätös kmtenkm vam, JOS 
hakija sitä vaatii. Ylläpitokorvauksena makset
tiin ateriakorvausta ja erillistä matkakustan
nusten korvausta. Koska opiskelijan matkakus
tannukset koulutuksen aikana saattoivat muut
tua useita kertoja, pidettiin kirjallisen päät?k
sen antamista asiassa epätarkoituksenmukaise
na. Koska majoituskorvaus on etuus, jonka 
saamisedellytykset tutkitaan samassa yhteydes
sä kuin koulutustuenkin saamisedellytykset, eh
dotetaan lain 22 §:n 2 momentti kumottavaksi. 
Tällöin myös majoituskorvauksesta annettai
siin aina päätös. 

Lain 24, 28, 29, 30 ja 32 §:ään ehdotetaa~ 
tehtäväksi ylläpitokorvauksen poistamisesta ai
heutuvat tekniset muutokset. 

2. Esityksen vaikutukset 

Vuonna 1992 koulutustuen saajia oli kaik
kiaan 80 793. Koulutustukeen ja muihin opin
tososiaalisiin etuuksiin käytettiin määräräraho
ja 1 165 miljoonaa markkaa, josta ylläpitokor
vauksiin 252 miljoonaa markkaa. Kuluvan 
vuoden talousarviossa on koulutustukeen ja 
muihin opintososiaalisiin etuuksiin varattu 
981,6 miljoonaa markkaa momentille 34.06.50. 
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on 5 
päivänä elokuuta 1993 antanut momentille 202 
miljoonaa markan ylitysluvan. yuonna 19~3 
arvioidaan määrärahan tarpeeksi 1 183,6 mil
joonaa markkaa, josta ylläpitokorvau~ten 
osuus on 175,3 miljoonaa markkaa. Ylläpito
korvauksen poistamisesta arvioidaan koituvan 
säästöjä valtiolle vuonna 1994 noin 148 milj~o
naa markkaa, koska tällöin maksetaan VI~lä 
vuoteen 1993 kohdistuvia ylläpitokorvauksia. 
Vuositasolla säästöksi arvioidaan 163 miljoo
naa markkaa nykyisellä koulutusvolyymilla. 
Organisatorisia vaikutuksia muutoksella ei ole. 

Lakiehdotus on osa valtiontalouden säästö
toimia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmiste.ltu virkatyön~ t;rö~i.?iste
riössä. Asiaa on käsitelty opetusmmistenon 28 
päivänä syyskuuta 1992 asettamassa opintotu
en ja työttömyysturvan y~tee~o~itustyöryhl!l~s
sä, jossa on edustajat sosiaali- Ja ter~e~smi~~s
teriöstä, työministeriöstä ja opetusl!limste~~o~
tä. Asia on ollut esillä myös työvOimapolnttJ
sen neuvottelukunnan koulutusasiain jaostossa, 
jossa työmarkkinaosapuolet ovat edustettuna. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1994. Lakia on tarkoitus sovel
taa etuuksiin, jotka kohdistuvat lain voimaan
tulosta alkavaan aikaan. 

5. Säätämisjärjestys 

Lakia on tarkoitus soveltaa etuuksiin, jotka 
kohdistuvat lain voimaantulosta alkavaan ai
kaan. Näin ollen ylläpitokorvaus lakkaisi myös 
niiltä opiskelijoilta, joiden koulutus on a~ka~ut 
ennen lain voimaantuloa. Perustuslakivalio
kunta on hallituksen esitykseen työvoimapoliit
tisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muut
tamisesta (HE 27411992 vp.) antamassaan lau
sunnossa (PeVL 2711992 vp) todennut, että 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne
tun lain mukaiset opintososiaaliset etuudet 
ovat sellaisia sosiaalisia avustuksia, joiden on 
valiokunnan tulkintakäytännöissä katsottu 
nauttivan hallitusmuodon 6 §:stä johtuvaa 
omaisuudensuojaa vain maksettavaksi eräänty
neiltä osiltaan. Lakiehdotuksen voimaantulo
säännös ei oikeuta puuttumaan ylläpitokorva
uksen erääntyneisiin eriin. Näin ollen hallitus 
katsoo, että esitys ei sisällä sellaisia e~uuksien 
saamisedellytyksiä muuttavia säännöksiä, jotka 
vaatisivat esityksen käsittelyä vaikeutetussa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

Valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentin 
mukaan lakiehdotus voidaan panna lepää
mään, jos kysymyksessä on ehdotus s.ellais~ks~ 
laiksi, joka heikentää toimentulon lakisääteistä 
perusturvaa, eikä ehdotus koske verosta säätä
mistä tai valtiosopimukseen sisältyvien määrä
ysten hyväksymistä. Tätä säännöstä koskevan 
hallituksen esityksen (HE 23411991 vp) perus
teluissa todetaan, että perusturvalla tarkoite-
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taan vain luonnolliselle henkilölle maksettavia 
rahamääräisiä toistuvaissuorituksia ja vain sitä 
osaa sosiaaliturvasta, jolla pyritään turvaa
maan yksilön toimeentulolle välttämätön elin
taso. Näissä perusteluissa olevassa perusturva
etuuksia koskevassa luettelossa ei ole mainittu 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne
tun lain mukaisia etuuksia. Perustuslakivalio
kunta on edellä mainitussa lausunnossaan to
dennut, että koulutustuen perusosa lapsikoro
tuksineen on sellaista toimeentulon lakisääteis
tä perusturvaa kuin valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n 7 momentissa tarkoitetaan. Ansiotuen 

ansio-osa ei perustuslakivaliokunnan lausun
non mukaan sen sijaan kuulu toimeentulon 
lakisääteiseen perusturvaan. Ehdotuksessa ei 
esitetä heikennyksiä koulutustuen perusosaan, 
ansio-osaan eikä lapsikorotuksiin. Ehdotus yl
läpitokorvauksen poistamiseksi ei hallituksen 
käsityksen mukaan ole sellainen toimeentulon 
lakisääteistä perusturvaa heikentävä muutos, 
että se vaikuttaisi lakiehdotuksen käsittelyjär~ 
jestykseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain 

(763/90) 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1479/92), sekä 

muutetaan 17 §, 24 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 17 §, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 § mainitussa 23 

päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, seuraavasti: 

17 § 
Muut etuudet 

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulutus
aikaisista majoittumiskustannuksista (majoitus
korvaus) siten kuin asetuksella säädetään. 

24 § 
Etuuden maksaminen 

Edellä 20 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen 
osallistuvalle voidaan majoituskorvausta mak
saa enintään seitsemältä päivältä kalenterivii
kossa. 

28 § 
Etuuden ulosmittaus ja takaisinperintä 

Perustukea ja majoituskorvausta ei saa ulos
mitata. 

29 § 
Etuuden veronalaisuus 

Majoituskorvaus sekä 27 §:n mukaiset etuu
det eivät ole veronalaista tuloa. 

30 § 

Opintososiaalisten etuuksien rahoitus 

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perus
osa ja ansio-osan valtionosuus sekä majoitus
korvaus maksetaan valtion varoista talousarvi
ossa työministeriön hallinnonalan pääluokassa 
tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Ansio
tuen ansio-osan rahoituksesta säädetään työt
tömyyskassalaissa. 

32 § 
Työttömyysturvalain soveltaminen 

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan 
koulutustukeen ja majoituskorvaukseen lisäksi, 
mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 
29 §:n 1 momentissa, 32, 36, 36 a ja 39 §:ssä, 
42 §:n 2-5 momentissa, 43, 43 a, 43 b ja 
46 §:ssä säädetään työttömyyspäivärahasta ja 
työttömyysturva-asiasta. Mitä työttömyystur
valain 43 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysmi
nisteriöstä, koskee myös työministeriötä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 
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Lakia sovelletaan etuuksiin, jotka kohdistu
vat lain voimaantulosta alkavaan aikaan. 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

Laki 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain 

(763/90) 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1479/92), sekä 

muutetaan 17 §, 24 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 17 §, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 § mainitussa 23 

päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 

Muut etuudet 

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulutus
aikaisista matka- ja ylläpitokustannuksista ( yl
läpitokorvaus) sekä majoittumiskustannuksista 
(majoituskorvaus) siten kuin asetuksella sääde
tään. 

Ehdotus 

17 § 

Muut etuudet 

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulutus
aikaisista majoittumiskustannuksista (majoitus
korvaus) siten kuin asetuksella säädetään. 

22 § 

Päätös 

Ylläpitokorvaustaja majoituskorvausta koske- (2 mom. kumotaan} 
vassa asiassa on annettava kirjallinen päätös 
kuitenkin vain, jos hakija sitä vaatii. Vaatimus 
on esitettävä suullisesti tai kirjallisesti kansan-
eläkelaitoksen paikallistoimistolle tai työttö-
myyskassalle seitsemän päivän kuluessa asian-
omaisen saatua ratkaisusta tiedon uhalla, että 
ratkaisu muutoin jää pysyväksi. 

24§ 

Etuuden maksaminen 

Edellä 20 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen 
osanistuvalle voidaan ylläpitokorvausta mak
saa enintään seitsemältä päivältä kalenterivii
kossa. 

28 § 

Etuuden ulosmittaus ja takaisinperintä 

Perustukea, ylläpitokorvausta ja majoituskor
vausta ei saa ulosmitata. 

Edellä 20 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen 
Osallistuvalle voidaan majoituskorvausta mak
saa enintään seitsemältä päivältä kalenterivii
kossa. 

28 § 

Etuuden ulosmittaus ja takaisinperintä 

Perustukea ja majoituskorvausta ei saa ulos
mitata. 
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Voimassa oleva laki 

29 § 

Etuuden veronalaisuus 

Ylläpitokorvaus, majoituskorvaus sekä 27 §:n 
mukaiset etuudet eivät ole veronalaista tuloa. 

30§ 

Opintososiaalisten etuuksien rahoitus 

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perus
osa ja ansio-osan valtionosuus, ylläpitokorva
ukset ja majoituskorvaus maksetaan valtion 
varoista talousarviossa työministeriön hallin
nonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla 
määrärahalla. Ansiotuen ansio-osan rahoituk
sesta säädetään työttömyyskassalaissa. 

32§ 

Työttömyysturvalain soveltaminen 

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan 
koulutustukeen, ylläpitokorvaukseen ja majoi
tuskorvaukseen lisäksi mitä työttömyysturva
lain 28 §:n 6 momentissa, 29 §:n 1 momentissa, 
32, 36, 36a ja 39 §:ssä, 42 §:n 2-5 momentissa, 
43, 43a, 43b ja 46 §:ssä säädetään työttömyys
päivärahasta ja työttömyysturva-asiasta. Mitä 
43 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministe
riöstä koskee myös työministeriötä. 

Ehdotus 

29§ 

Etuuden veronalaisuus 

Majoituskorvaus sekä 27 §:n mukaiset etuu
det eivät ole veronalaista tuloa. 

30 § 

Opintososiaalisten etujen rahoitus 

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perus
osa ja ansio-osan valtionosuus seka majoitus
korvaus maksetaan valtion varoista talousarvi
ossa työministeriön hallinnonalan pääluokassa 
tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Ansio
tuen ansio-osan rahoituksesta säädetään työt
tömyyskassalaissa. 

32 § 

Työttömyysturvalain soveltaminen 

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan 
koulutustukeen ja majoituskorvaukseen lisäksi 
mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 
29 §:n 1 momentissa, 32, 36, 36a ja 39 §:ssä, 
42 §:n 2-5 momentissa, 43, 43a, 43b ja 46 §:ssä 
säädetään työttömyyspäivärahasta ja työttö
myysturva-asiasta .. Mitä työttömyysturvalain 
43 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministe
riöstä, koskee myös työministeriötä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänCi tammi
kuuta 1994. 

Lakia sovelletaan etuuksiin, jotka kohdistuvat 
lain voimaantulosta alkavaan aikaan. 

Ennen tCimCin lain voimaantuloa voidaan ryh
tyCi sen täytäntöön panon edellyttämiin toimen
piteisiin. 


