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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 
muuttamisesta ja työmarldtinatuesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työt
tömyysturvalakia. Esityksessä ehdotetaan 
täsmennettäväksi henkilön oikeutta kieltäy
tyä päivärahaoikeuttaan menettämättä tilan
teissa, joissa hänelle tarjotaan työtä tai kou
lutusta ulkomailta, tai joissa hän kieltäytyy 
työstä vedoten opiskeluunsa. 

Lisäksi täsmennettäisiin työmarkkinoiden 
käytettävissäoloa koskevaa säännöstä. Esi
tyksen mukaan henkilöllä olisi mahdollisuus 
lyhyeen, satunnaiseen ulkomaanmatkaan päi
värahaoikeuttaan menettämättä edellyttäen, 
että hän on viivytyksettä tavoitettavissa ja 
kykenee ottamaan tarjotun työn vastaan. 

Työttömyyden, päätoimisen opiskelun ja 
taikoo- tai vapaaehtoistyön välistä rajanvetoa 
selkeytettäisiin. Taikoo- ja vapaaehtoistyö
hön osallistuvan oikeudesta työttömyyspäi
värahaan ehdotetaan lakiin otettavaksi ni
menomainen säännös. Päätoimista opiskelua 
sekä taikoo- ja vapaaehtoistyötä koskevilla 
säännösmuutoksilla ei ole tarkoitus muuttaa 
nykyistä, työttömyysturvan muutoksenha
kuelimissä omaksuttua vakiintunutta sovelta
miskäytäntöä. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös 
työmarkkinatuesta annettua lakia. Lakiin 
ehdotetaan tehtäväksi työttömyysturvalain 
kokonaisuudistuksessa työttömyysturvan 
omavastuuajan kulumista ja hakijan tieto
jenantovelvollisuutta koskeviin säännöksiin 
tehtyjä muutoksia vastaavat muutokset sekä 
tässä esityksessä työttömyysturvaan ehdotet
tuja muutoksia vastaavat muutokset. 

Lisäksi pitkään työttömänä olleiden henki
löiden kannustamiseksi työllistymistään edis
täviin toimenpiteisiin ehdotetaan, että 180 
päivän enimmäisaikaa, jolta työttömyyspäi
värahaa enimmäisajan saaneelia on oikeus 
saada työmarkkinatukea ilman tarveharkin
taa, kuluttaisivat ainoastaan työttömyyspäi
vät 

Esityksellä on yhtymäkohtia eduskunnalle 
annettuun hallituksen esitykseen laeiksi pit
käaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun 
tukemisesta ja opintotukilain 6 §:n muutta
misesta (HE 37/1997 vp), joten ehdotettavat 
lait on tarkoitettu tulemaan voimaan saman
aikaisesti mainittuun hallituksen esitykseen 
sisältyvien lakiehdotusten kanssa 1 päivänä 
elokuuta 1997. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Työmarlddnoiden käytettävissä olo 

Työttömyysturvan saamisen edellytyksenä 
on, että työnhakija on työmarkkinoiden käy
tettävissä. Henkilö ei ole työmarkkinoiden 
käytettävissä, jos hän itse asettaa sellaisia 
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rajoituksia, jotka estävät tarjotun työn vas
taanottamisen työmarkkinoilla yleisesti so
vellettavin ehdoin tai tarjottuun hänelle so
veltuvaan koulutukseen osallistumisen. Hen
kilölle on varattava kohtuullinen aika lasten
hoidon, kulkemisen ja muiden vastaavien 
esteiden poistamiseen. 

Jotta työnhakijan voidaan katsoa asetta
miensa rajoitusten johdosta olevan työmark
kinoiden ulkopuolella, edellyttää se edellä 
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mainitun paasaannön mukaisesti yksilöityä 
työ- tai koulutustarjousta. Työ- tai koulutus
tarjouksen tekemistä ei kuitenkaan edellyte
tä, jos työnhakija on ulkomaanmatkan, ker
tausharjoitusten, asevelvollisuuden, vapaus
rangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan 
hoidon tai muun tähän verrattavan lai
toshoidon johdosta estynyt ottamasta vastaan 
työtä tai osallistumasta koulutukseen. 

Henkilö ei ole työmarkkinoiden käytettä
vissä, jos hän on ulkomaanmatkan johdosta 
estynyt ottamasta vastaan työtä tai koulutus
ta. Ulkomailla oleminen ei ole esteenä työt
tömyysturvan saamiselle edellyttäen, että 
henkilö on ilmoittanut matkastaan työvoima
toimistoon ja jättänyt sinne yhteystietonsa ja 
että hänellä on matkastaan huolimatta mah
dollisuus normaalissa ja tavanomaisessa 
ajassa ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisen 
työ- tai koulutustarjouksen johdosta. Käytän
nössä henkilön on katsottu olevan työmark
kinoiden käytettävissä pääasiassa vain Suo
men lähialueille suuntautuvien muutaman 
päivän kestoisten matkojen aikana. Henkilö 
on lisäksi Suomea sitovien kansainvälisten 
sopimusten perusteella oikeutettu työttö
myysturvaan enintään kolmen kuukauden 
ajalta ollessaan työnhaussa toisessa Euroo
pan talousalueen (ETA) tai Euroopan unio
nin (EU) jäsenvaltiossa (Sosiaaliturvajärjes
telmien soveltamisesta yhteisön alueella liik
kuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheen
jäseniinsä annettu asetus (ETY) n:o 
1408/1971 ). 

Henkilö ei ole työmarkkinoiden käytettä
vissä, eikä siten oikeutettu työttömyystur
vaan päätoimisen opiskelun ajalta. Päätoimi
seksi opiskelu katsotaan silloin, kun se on 
esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamisel
le. Päätoimisella opiskelijana ei ole oikeutta 
työttömyysturvaan myöskään opiskelun vä
lisenä loma-aikana. 

Sivutoiminen opiskelu ei ole esteenä työt
tömyysturvan saamiselle. Opiskelu on sivu
toimista, jos opintojen suorittaminen olisi 
mahdollista normaalin kokoaikaisen palkka
työn ohessa. 

Iltaopiskelu, kuten esimerkiksi opiskelu 
päivälukion iltalinjalla, iltalukiossa sekä am
matillisten oppilaitosten iltakursseilla ei pää
sääntöisesti ole esteenä työttömyysturvan 
saamiselle. Käytännössä on kuitenkin katsot
tu, että tietyn laajuinen, erityisesti tutkintota
voitteinen monimuoto-opiskelu on vaatiman
sa työmäärän vuoksi päätoimista siitä huoli-

matta, että varsinainen oppilaitoksessa tapah
tuva opiskelu ajoittuu ilta-aikaan tai viikon
loppuun. 

Henkilö, joka on aiemmin opiskellut pää
toimisesti, ei ole oikeutettu työttömyystur
vaan ennen kuin opinnot ovat kokonaisuu
dessaan päättyneet. Opintojen päättyminen 
osoitetaan tutkintotodistuksena tai erotodis
tuksella. Korkeakouluopiskelijan on lisäksi 
mahdollista päästä työttömyysturvan piiriin 
keskeyttämällä opinnot. Keskeytyminen voi
daan osoittaa oppilaitoksen antamalla kes
keyttämistodistuksella. Keskeyttämistapauk
sissa on edellytetty opintojen keskeytyneen 
vähintään lukuvuodeksi. Opintojen keskeyty
minen voidaan osoittaa myös aiemman työ
historian, opintosuoritusten puuttumisen tai 
työmarkkinoilta poissaolon perusteella. 

Ratkaisukäytännössä henkilön on katsottu 
olevan työmarkkinoiden käytettävissä osal
listuessaan kotimaassa harjoitettavaan vastik
keettomaan taikoo- tai vapaaehtoistyöhön 
yhteisöissä ja laitoksissa. Talkootyönä on 
pidetty toimintaa, jota yhteiskunnassa ylei
sesti harjoitetaan palkatta, kuten esimerkiksi 
vastikkeeton naapuriapu ja yhteisöissä tehtä
vä yleishyödyllinen työ. Esteeksi työttö
myysturvan saamiselle ei ole katsottu myös
kään vapaata kansalaistoimintaa tai oman 
kotitalouden hyväksi tehtävää työtä. Sen si
jaan vastikkeetonkaan yritystoimintaan liit
tyvä työ ei ole mahdollista työttömyysturval
la. 

Työharjoittelu työmarl<kinatuella sekä 
työmarl<kinatuen taiVeharkinnaton aika 

Työvoimatoimisto voi osoittaa työmark
kinatuen saajantyöelämään perehdyttämisek
si sekä työhönsijoittumisen ja ammattitaidon 
edistämiseksi työharjoitteluun. Työharjoitte
lun ajalta henkilö saa täyttä työ
markkinatukea. Myös työvoimapoliittiseen 
aikuiskoulutukseen, työvoimar.alvelulain 
(1005/1993) mukaisiin tutkimuksiin, työ- ja 
koulutuskokeiluihin tai työhön valmennuk
seen osallistuvan työmarkkinatukeen oikeu
tetun henkilön toimeentulo turvataan työ
markkinatuella. 

Työmarkkinatuen saajaa ei voida osoittaa 
työharjoitteluun, jos työharjoittelun järjestäjä 
on työharjoittelun alkamista edeltävien kol
men kuukauden aikana tuotannollisista tai 
taloudellisista syistä irtisanonut tai 1omautta
nut työntekijöitä tai muuttanut työntekijän 
työsuhteen työsopimuslain (320/1970) mu-
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kaisesti osa-aikaiseksi. 
Työmarkkinatuki on tarveharkintainen 

etuus. Taloudellisen tuen tarvetta ei kuiten
kaan edellytetä 180 ensimmäisen päivän ai
kana sen jälkeen, kun henkilön oikeus työt
tömyyspäivärahaan on päättynyt hänen saa
tuaan etuutta enimmäismäärän 500 päivää. 
Mainittu tarveharkinnaton aika kuluu myös 
työnhakijan osallistuessa esimerkiksi edellä 
mainittuihin työvoimapoliittisiin toimenpitei
siin. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Nykyisten päätoimista opiskelua sekä eri
tyisesti ulkomaanmatkailun ja päivärahaoi
keuden yhteensovittamista koskevien sään
nösten tulkinnanvaraisuus on osoittautunut 
ongelmalliseksi varsinkin ensiasteen yksit
täistapauksia ratkaistaessa. Taikoo- ja vapaa
ehtoistyön vaikutuksesta työttömyysturvaoi
keuteen ei laissa mainita nimenomaisesti 
mitään. Säännösten tulkinnanvaraisuus tai 
niiden puuttuminen on osittain johtanut rat
kaisukäytännön epäyhdenmukaisuuteen, joka 
ei ole hyväksyttävää kansalaisten yhdenver
taisuusperiaatteen kannalta. Erityisen epätyy
dyttävää on ollut järjestelmän heikko enna
koitavuus. Työnhakija ei ole voinut saada 
edeltä käsin tietoa esimerkiksi opiskelun 
aloittamisen vaikutuksesta hänen työttö
myysturvaoikeuteensa. 

Hallitusmuodossa on taattu Suomen kansa
laiselle oikeus oleskella maassa. Tähän liit
tyen henkilöllä ei missään tilanteessa ole 
velvollisuutta ottaa vastaan valtakunnan ra
jojen ulkopuolella sijaitsevaa työtä. ET A:n 
tai EU:n jäsenvaltiossa tapahtuvan työnhaun 
tultua mahdolliseksi ehdoton oikeus ulko
maantyöstä kieltäytymiseen ulkomailla ta
pahtuvan työnhaun ajalta ei kuitenkaan enää 
ole perusteltua. 

Vuoden 1997 alusta voimaan tulleella työt
tömyysturvauudistuksella päivärahajärjestel
mää muutettiin useilta osiltaan entistä kan
nustavammaksi työn vastaanottamisen sekä 
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistu
misen suhteen. Voimassa olevassa työmark
kinatukijärjestelmässä on kuitenkin edelleen 
säilynyt piirteitä, jotka eivät motivoi työnha
kijaa oman työmarkkinatilanteensa paranta
miseen. Erityisen selvästi tämä tulee esiin 
tilanteissa, joissa työttömyys on jatkunut 
pitkään. 

Esimerkiksi se, että työmarkkinatuen 180 
päivän tarveharkinnaton aika kuluu työttö-

myyspäivien lisäksi myös työnhakijan osal
listuessa työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, 
on ilmeisesti nostanut kynnystä toimenpitei
siin hakeutumiseen. 

Työmarkkinatuen saamisen yleisenä edel
lytyksenä ammattikoulutusta vailla olevien 
alle 25-vuotiaiden nuorten osalta on sove1tu
vaan ammatilliseen koulutukseen tai työhar
joitteluun hakeutuminen. Kyseisen rajoituk
sen tullessa voimaan lisättiin merkittävästi 
ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja. 
Samoin korostettiin koulutukseen liittyvän 
työharjoittelun merkitystä. Työharjoittelun 
toteuttamisen eräänä keskeisenä keinona 
ovat olleet Euroopan sosiaalirahastoprojek
tien tarjoamat mahdollisuudet (tavoite 3, 
prioriteetti nuorten syrjäytymisen ehkäisemi
nen). 

Työharjoittelusopimuksia voidaan tehdä 
yhteensä enintään 12 kuukaudeksi. Mainittu 
rajoitus on monissa tapauksissa muodostanut 
esteen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 
osallistumiselle. Erityisen ongelmalliseksi 12 
kuukauden enimmäisaika on osoittautunut 
nuorten työnhakijoiden kohdalla. Sallitun 
enimmäisajan työharjoittelussa oltuaan nuori 
ei ole voinut enää osallistua esimerkiksi 
mainittujen sosiaalirahastoprojektien avulla 
toteutettavaan työharjoitteluun. Edellä maini
tun johdosta asetustasolla säädettyä työhar
joittelun enimmäisaikaa koskevaa rajoitusta 
on tarkoitus väljentää samanaikaisesti nyt 
tehtäviksi ehdotettujen muutosten kanssa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Muutoksilla pyritään alentamaan kynnystä 
hakeutua työllisyyttä edistäviin toimenpitei
siin sekä parantamaan työnhakijan mahdol
lisuuksia osallistua muuhun vireyttä ylläpitä
vään aktiiviseen ja omaehtoiseen toimintaan. 
Esimerkiksi vapaaehtoistyön ja työttömyys
turvaoikeuden yhteensovittamista koskevan 
säännöksen puuttuminen lainsäädännöstä on 
osaltaan vähentänyt osallistumista mainittuun 
yhteiskunnallisesti merkittävään toimintaan. 

Samanaikaisesti edellä todettujen raken
teellisten muutosten kanssa pyritään turvaa
maan työnhakijan nykyistä paremmat ta
loudelliset mahdollisuudet osallistua hänelle 
soveltuvaan työvoimapoliittiseen toimenpi
teeseen. 

Esityksessä ehdotetaan päätoimista opiske
lua sekä ulkomaanmatkailun ja työttömyys
turvan yhteensovittamista koskevien lainkoh-
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tien selkeyttämistä. Esityksen mukaan työt
tömällä työnhakijana on tietyin edellytyksin 
oikeus lyhyeen ja satunnaiseen ulkomaan
matkaan päivärahaoikeuttaan menettämättä. 
Säädöstasolla todettaisiin, nykyisen muutok
senhakuelinten ratkaisukäytännön mukaises
ti, työttömällä työnhakijana olevan tietyin 
edellytyksin oikeus taikoo- ja vapaaehtois
työhön sen vaikuttamatta oikeuteen saada 
työttömyysturvaa. Pitkäaikaistyöttömien 
omaehtoisen opiskelun tukemisesta annettu 
lakiehdotus edellyttäisi työnhakijalta päätoi
mista opiskelua. Myös tätä taustaa vasten 
ehdotettu päätoimisen opiskelun käsitteen 
täsmentäminen suhteessa työttömyysturvajär
jestelmään on tarpeen. 

Ehdotuksen mukaan työttömyyspäivärahaa 
enimmäismäärän saaneeseen henkilöön so
vellettava työmarkkinatuen 180 päivän tar
veharkinnaton aika kuluu ainoastaan työttö
myyspäivien aikana. Muutos kannustaisi eri
tyisesti pitkään työttömänä olleita henkilöitä 
osallistumaan ammatillisia valmiuksia paran
tavaan koulutukseen ja harjoitteluun. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksella kokonaisuutena ei ole mer
kittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

Työmarkkinoiden käytettävissä oloa kos
kevista ehdotetuista muutoksista taloudellista 

merkitystä on ulkomaanmatkan ajalta mak
settavilla etuuksilla. Kustannusvaikutusten 
arviointia on vaikeuttanut se, että ilmeisesti 
enenevässä määrin viime aikoina työnhakijat 
ovat jättäneet ulkomaanmatkansa ilmoitta
matta. Etukäteen ilmoitettujen matkojen 
osalta työtön ei yleensä hae päivärahaa, jo
ten etuuksien maksajien päätösrekistereistä 
ei ole saatavissa selvitystä matkojen koko
naismäärästä. Menolisäystä ei arvioida ai
heutuvan, koska säännösmuutos vaikuttaisi 
lähinnä siten, että aikaisemmin ilmoittamatta 
jätetyt matkat tulisivat jatkossa tämän uuden 
järjestelyn piiriin. Työmarkkinatuen osalta 
muutoksella on hyvin vähäinen merkitys, 
koska etuus on tarveharkintainen ja siten 
taloudelliset mahdollisuudet ulkomaanmat
kojen tekemiseen ovat olennaisesti pie
nemmät kuin ansioturvan piirissä olevilla 
henkilöillä. 

Tarveharkinnan lykkääminen työvoimapo
liittiseen toimenpiteeseen Osallistuvalle lisää 
työmarkkinatuessa valtion menoja joitakin 
satojatuhansia markkoja. 

Muillakaan ehdotetuilla muutoksilla ei ole 
mainittavaa taloudellista vaikutusta. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä yhteis
työssä työministeriön ja sosiaali- ja terveys
ministeriön kesken. Esityksestä on kuultu 
keskeisten työmarkkinajärjestöjen edustajia. 

/ 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki työttömyystulValain 
muuttamisesta 

3 §. Toimeenpanoelimet. Pykälän työvoi
mapoliittisen lausunnon antamista koskevaan 
3 momenttiin tehtäisiin ehdotetuista muutok
sista johtuva tekninen muutos. 

4 a §. Oikeus työttömyyspäivärahaan va
paaehtois- tai taikootyön aikana. Soveltamis
käytännön yhdenmukaisuuden varmistami
seksi pykälään ehdotetaan nimenomaista 
säännöstä yleishyödyllisen vapaaehtoistyön 
tai tavanomaisen taikootyön vaikutuksesta 
päivärahaoikeuteen. Ehdotuksen mukaan 

henkilöllä osallistuessaan pääsä~nt<;>isesti 
yleishyödyllisten yhteisöjen orgams01maan 
vapaaehtoistoimintaan taikka tavanomaisena 
naapuriapuna tai vastaavana tehtävään tai
kootyöhön olisi oikeus työttömyysturvaan 
edellyttäen, että hän muutoin täyttää päivä
rahan saamisedellytykset, muun muassa on 
työvoimatoimiston tavoitettavissa. 

Työstä saatu vastike perustaa työntekijän 
ja teettäjän välille pääsääntöisesti työsuhteen 
siitä riippumatta, maksetaanko vastike raha
na tai muuna varallisuusarvoisena etuutena. 
Tässä pykälässä tarkoitetun työskentelyn 
keskeinen tunnusmerkki on työn tekeminen 
palkatta. Kuitenkaan erityisesti taikootyöhön 
liittyvä tavanomainen kestitys tai vapaaeh-
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tois- tai taikootyöhön osallistuvan saama 
suoranainen kustannusten korvaus ei estäisi 
pitämästä työsuoritusta vastikkeettomana. 

Lisäksi vapaaehtoistyön keskeinen tunnus
merkki on, että se tapahtuu yleishyödyllisten 
päämäärien edistämiseksi tai taloudellista 
voittoa tavoittelemaUoman yhteisön toimin
nan tukemiseksi. Vastaavasti taikootyöllä 
tarkoitetaan tilannetta, jossa apua työsuori
tukseen annetaan sukulais- tai muun työn 
suorittajan ja teettäjän välisen henkilökohtai
sen suhteen perusteella. Siksi pykälän 2 mo
menttiin ehdotetaan nimenomaista säännöstä, 
ettei taloudellisen voiton tavoittelemiseen 
liittyvässä toiminnassa (yritystoiminta) tehty 
palkatonkaan työ ole työttömyyspäivärahaa 
saaden mahdollista. 

Työelämän vääristymien estämiseksi ehdo
tetaan lisäksi, ettei henkilöä hänen työsken
nellessään palkatta tehtävissä, jotka yhteis
kunnassa yleisesti tehdään palkkatyönä, yri
tystoimintana tai hankitaan ostopalveluna, 
pidetä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työt
tömänä. 

5 §. Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoi
tukset. Pykälän voimassa olevan 2 momentin 
mukaan henkilön katsotaan pääsääntöisesti 
olevan työmarkkinoiden käytettävissä, jollei 
hän kieltäytyessään yksilöidysti tarjotusta 
työpaikasta tai tehdystä koulutustarjouksesta 
ole asettanut sellaisia ehtoja, jotka estävät 
yleisesti sovellettavin ehdoin työn vastaanot
tamisen tai koulutukseen osallistumisen. 
Käytännössä esiintyy enenevässä määrin ti
lanteita, joissa henkilö eroaa koulutuksesta 
tai työstä tai omalla menettelyllään aiheuttaa 
työsuhteen päättymisen vastaavanlaisten eh
tojen johdosta. Tällöin henkilö saattaa itse
kin esittää selvityksenä työsuhteensa päätty
miselle syyn, jonka perusteella on ilmeistä, 
ettei hän kykene lainkaan ottamaan osaa työ
elämään tai osallistumaan koulutukseen. Mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
seuraamusta sovellettaisiin kieltäytymisten 
lisäksi myös työsuhteen päättyessä tai koulu
tuksen keskeytyessä mainitusta syystä. 

Poikkeuksena pääsäännöstä momenttiin 
sisältyy luettelo tilanteista, joissa henkilön ei 
katsota olevan työmarkkinoiden käytettävis
sä, vaikkei hänelle olisikaan tehty yksilöityä 
työtarjousta tai vaikkei häntä olisi koulutuk
seen osoitettu. Käytännössä esiintyy lähinnä 
yksittäistapauksissa olosuhteita, jotka ovat 
täysin rinnastettavissa luettelossa mainittui
hin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi asevel
vollisuuden suorittamisen ohella siviilipalve-

lukseen osallistuminen ja vapausrangaistuk
sen lisäksi pakkokeinolaissa ( 450/1987) tar
koitettu kiinniottaminen, pidätysaika, tutkin
tavankeus ja viranomaisten pakoilu. Samoin 
esiintyy tilanteita, joissa työnhakija jo työt
tömäksi ilmoittautuessaan rajaa työnhakuosa 
sellaisin ehdoin, ettei työ- tai koulutuspaikan 
vastaanottaminen käytännössä ole mahdol
lista. Siksi nykyisellään tyhjentävä luettelo 
muutettaisiin esimerkinomaiseksi siten, ettei 
henkilön katsottaisi olevan työmarkkinoiden 
käytettävissä, jos erikseen lueteltuihin syihin 
rinnastettavana perusteella on täysin ilmeis
tä, että hän asettaa olennaisia rajoituksia 
työn vastaanottamiselle tai koulutukseen 
osallistumiselleen. Muutoksella ei luonnolli
sesti rajattaisi henkilön oikeutta esittää työn
hakutoivomuksia työn, koulutuksen ja niiden 
laadun tai ehtojen suhteen. 

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyyspäi
värahaan sellaisen ulkomaanmatkan ajalta, 
jolloin hän estynyt ottamasta vastaan työtä 
tai koulutusta. Säännöksen soveltamiskäy
täntö on muotoutunut varsin tiukaksi. Pykä
län 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että päivärahaoikeus säilyisi lyhyen ja 
satunnaisen ulkomaanmatkan ajalta eräin 
edellytyksin. Ehdoton edellytys päivärahaoi
keudelle olisi, että matkasta ja sen ajankoh
dasta olisi etukäteen ilmoitettu työvoimatoi
mistolle. Samassa yhteydessä on ilmoitettava 
työnhakijan yhteystiedot, toisin sanoen vä
hintään postiosoite, johon mahdolliset työ
tai koulutustarjoukset voidaan toimittaa. 
Työsopimussuhde, joka työtarjouksen perus
teella mahdollisesti syntyy, ja siihen perustu
va työntekovelvollisuus on henkilökohtainen. 
Samoin salassapitosäännökset edellyttävät, 
ettei työtöntä koskevia tietoja paljasteta ul
kopuolisille. Tämän vuoksi työ- ja koulutus
tarjoukset tulee aina voida toimittaa henki
lölle itselleen. Siksi ei olisi riittävää, että 
yhteystiedoiksi ilmoitettaisiin esimerkiksi 
kotimaassa oleskelevien sukulaisten tai ystä
vien osoite. 

Ulkomailla olosta ei ehdotuksen mukaan 
saisi aiheutua viivytystä työn vastaanottami
selle. Arviointiperusteena käytettäisiin sitä 
aikaa, jossa työpaikat henkilön asuinpaikka
kunnalla ja ammattialalla yleensä täytetään. 

Työttömyyspäivärahaa maksettaisiin aino
astaan ajallisesti suhteellisen lyhyen matkan 
ajalta. Enimmäisaikana pidettäisiin noin 
viikkoa. Matkan ajallisesta kestosta ei kui
tenkaan ehdoteta otettavaksi säännöstä la
kiin, koska työpaikkojen täyttymisaika poik-
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keaa eri ammattialoilla merkittävästi toisis
taan. Siten esimerkiksi merialalla tai työvoi
man vuokrauksessa, jossa työpaikat täytetään 
välittömästi, ei työttömyyspäivärahaoikeuden 
säilyttäminen olisi ulkomaanmatkan osalta 
mahdollista. Lisäksi matkakohteen maantie
teellisellä etäisyydellä on merkitystä ehdote
tun säännöksen perusteella tehtävässä koko
naisarviossa. Poikkeuksellista ehdotetun 
muutoksenkin jälkeen olisi saada päivärahaa 
oleskellessaan Euroopan ulkopuolella muus
sa kuin EU- tai ETA-valtiossa. 

Ehdotuksen keskeisenä tarkoituksena on 
mahdollistaa tavanomainen virkistysmahdol
lisuus myös työttömälle ilman toimeentu
loetuuden menetystä. Mikäli matkat ovat 
säännöllisiä, ei työttömyysturvan säilyttämi
nen olisi mahdollista, vaikka yksittäiset mat
kat olisivat lyhyitä. Matkojen toistuvuus 
saattaa viitata sellaisen toiminnan, kuten yri
tystoiminnan harjoittamiseen, joka ei työttö
myyspäivärahalla ole mahdollista kotimaas
sa, tai siihen, ettei henkilö tosiasiassa asu 
Suomessa. 

5 b §. Päätoiminen opiskelija. Pykälään 
ehdotetaan siirrettäväksi päätoimista opiske
lua koskevat säännökset, joita täsmennettäi
siin. Samalla kumottaisiin lain 5 § :n 1 mo
mentin 10 kohta ja 6 momentti. Ehdotuksen 
mukaan päätoimisella opiskelijana ei ole 
oikeutta työttömyyspäivärahaan koulutusajal
ta siitä riippumatta, edellyttääkö koulutus 
läsnäoloa joka päivä oppilaitoksessa tai 
muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 
paikassa. Nykytilaa vastaavasti ehdotetaan 1 
momenttiin nimenomaista säännöstä, ettei 
päätoiminen opiskelija ole oikeutettu työt
tömyyspäivärahaan myöskään opiskelun lo
majaksojen ajalta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi päivärahaoikeuden määrittelystä työt
tömän henkilön aloittaessa opiskelun. Pää
toimisina opintoina pidettäisiin aina lukion, 
ammatillisen oppilaitoksen, mukaan lukien 
liikunnan koulutuskeskuksissa ja musiik
kioppilaitoksissa annettava ammatillinen 
koulutus, tai kansanopiston päiväopetuksena 
järjestettäviä opintoja sekä opintoja korkea
koulututkinnon, mukaan luettuna ammatti
korkeakoulututkinnot, suorittamiseksi. Lisäk
si päätoimisena pidettäisiin muuta koulutus
ta, jossa koulutus- tai opetussuunnitelman 
edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähin
tään 25 tuntia viikossa tai kolme opintoviik
koa kuukaudessa. Muutoin opiskelun vaati
maa työmäärää arvioitaessa otettaisiin huo-

mioon kokonaisuutena opintojen vaatima 
työmäärä, opiskelun sitovuus, henkilön kou
lutusta edeltävä työssäolo ja aiemmin hank
kima koulutus. 

Nykyisessä soveltamiskäytännössä on kat
sottu, että ammatilliseen tutkintoon tähtäävä 
laajamittainen niin sanottu monimuotokoulu
tus, johon kuuluu oppilaitoksessa tapahtuvaa 
lähiopetusta vähintään neljännes suunnitellun 
tutkinnon työmäärästä, on päätoimista opis
kelua. Vast{lavasti jatko-opintoja korkeakou
lussa on pidetty pääsääntöisesti sivutoimise
na opiskeluna edellyttäen, että henkilö on 
ollut työelämässä ylemmän korkeakoulutut
kinnon suorittamisen jälkeen. 

Edellä tarkoitettuja rajoituksia ei sovellet
taisi iltaopiskeluun lukiossa eikä harrastus
luonteiseen opiskeluun. Harrastusluonteisena 
pidetään harrastuksiin, ammattiyhdistystoi
mintaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toi
mintaan, uskonnolliseen vakaumukseen ja 
vastaavaan liittyvää koulutusta, jonka ajalta 
toimeentuloa ei turvata muusta etuusjärjes
telmästä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotettu päätoimi
sen opiskelun määritelmä vastaa muutoksen
hakuelimissä omaksuttua soveltamiskäytän
töä ja opintotukiasetuksesta (260/1994), kou
lutus- ja erorahaston säännöistä ja eduskun
nan käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta 
pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun 
tukemisesta ilmeneviä periaatteita. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyti
laa vastaavasti päätoimisen opiskelun päätty
misestä ja keskeyttämisestä. Opiskelua pide
tään päätoimisena siihen saakka, kun henkilö 
esittää selvityksen opiskelun päättymisestä, 
toisin sanoen oppilaitoksen antaman ero- tai 
tutkintotodistuksen tai siihen rinnastettavan 
väliaikaisen todistuksen. Opintojen päätty
miseen on soveltamiskäytännössä rinnastettu 
tilanteet, jossa tutkintoon kuuluvaa koko
naisuutta esimerkiksi työharjoittelujaksoa ei 
kyetä muut opintosuoritukset suorittaneelle 
hänestä riippumattomasta syystä järjestä
mään. Opintojen tilapäinen keskeyttäminen 
oikeuttaa työttömyyspäivärahaan ainoastaan 
silloin, kun henkilö opiskelee sellaisessa 
korkeakoulussa, josta erotodistuksen saami
nen ei ole mahdollista siksi, että opiskeluoi
keus on periaatteessa ajallisesti rajoittama
ton. Opiskelua ei tällöin pidetä päätoimise
na, jos henkilö esittää selvityksen, että kes
keytys kestää vähintään vuoden eikä ole sinä 
aikana peruttavissa, ja että korkeakoulu ei 
ota keskeytymisaikana vastaan opintosuori-
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tuksia. 
Se seikka, että henkilö keskeyttää tai päät

tää päätoimisen koulutuksen ja ryhtyy välit
tömästi jatkamaan samoja tai vastaavia opin
toja esimerkiksi iltaopiskeluna tai yksi
tyisopiskelijana, ei nykyisen soveltamiskäy
tännön mukaan oikeuta työttömyyspäivära
haan, vaan opiskelua pidetään edelleen pää
toimisena. Asiasta ehdotetaan lukiossa ta
pahtuvan iltaopiskelun osalta otettavaksi 2 
momentin viimeiseen virkkeeseen nimen
omainen viittaussäännös. 

Henkilöä, joka kokoaikatyössä olollaan ja 
samanaikaisesti edenneillä opinnoillaan on 
osoittanut, ettei opiskelu ole esteenä kokoai
kaisen työn vastaanottamiselle, ei pidetä 
päätoimisena opiskelijana. 

7 ja 8 §. Velvollisuus ottaa vastaan työtä. 
Velvollisuus osallistua koulutukseen. Voi
massaolevan 7 § :n 6 momentin nojalla hen
kilöllä on aina oikeus kieltäytyä työstä me
nettämättä oikeuttaan päivärahaan, jos työ
paikka on valtakunnan rajojen ulkopuolella. 
Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi uudella 
7 momentilla siten, ettei oikeutta kieltäytyä 
ole silloin, kun henkilö Suomea sitovan kan
sainvälisen sopimuksen perusteella on oikeu
tettu työttömyyspäivärahaan hakiessaan työtä 
ulkomailta. Vastaavat säännökset oikeudesta 
kieltäytyä koulutuksesta, joka kokonaan tai 
osittain järjestetään ulkomailla, ehdotetaan 8 
§ :n uudeksi 2 momentiksi. 

7 a §. Pätevä syy työn vastaanottamisesta 
kieltäytym iseen. Työttömyyspäivärahan saa
jalla, joka opiskelee iltalukiossa, päivälukion 
iltalinjalla tai ammatillisen oppilaitoksen 
iltakurssilla, on pykälän 2 momentin mukaan 
ehdoton oikeus kieltäytyä muusta kuin päi
vätyöstä, jos työn vastaanottaminen aiheut
taisi opintojen keskeytymisen. Momentti 
ehdotetaan kumottavaksi. Vaikka momentti 
kumotaan, on kussakin tapauksessa henkilön 
kieltäytyessä mainitulla perusteella työstä 
edelleen arvioitava, onko kieltäytymissyytä 
pidettävä lainkohdan 4 momentin perusteella 
työvoimapoliittisesti pätevänä. Arviossa tuli
si ottaa huomioon toisaalta tarjotun työn 
laatu ja kesto, ja toisaalta koulutuksen työ
markkinavalmiuksia parantavat vaikutukset. 

Pykälän 1 momentissa olevaan osa-aika
työn määritelmään ehdotetaan lisäksi tehtä
väksi vuoden 1997 alusta voimaan tulleista 
työttömyysturvalain 5 luvun muutoksista 
aiheutuva tekninen muutos. 

9 §. Oikeus työttömyyspäivärahaan eräissä 
tapauksissa. Työnvälityslaki on kumottu 

vuoden 1994 alusta voimaan tulleella työ
voimapalvelulailla (1 005/1993). Työvoima
palvelulain nojalla annetun työvoimapalve
luasetuksen (1251/1993) 14 §:n mukaan työ
voimatoimistoon työnhakij aksi rekisteröity
misen edellytyksenä on, että henkilö antaa 
tarvittaessa muun muassa selvityksen työky
kyisyyteensä liittyvistä seikoista. Työnhaki
jana olo on puolestaan työttömyysturvalain 4 
§ :n mukaan ehdoton edellytys työttömyys
päivärahan saamiselle. Siten seuraamus sel
vitysten antamisesta kieltäytymisestä ehdote
taan tarpeettomana poistettavaksi. 

1.2. Laki työmarldtinatuesta annetun lain 
muuttamisesta 

7 §. Työhcojoittelun jäJjestäm inen. Työhar
joittelua ei järjestetä sellaisiin tehtäviin, jois
ta työharjoittelun järjestäjä on työharjoittelun 
aloittamista edeltävän kolmen kuukauden 
aikana tuotannollisista tai taloudellisista syis
tä irtisanonut tai Iomauttanut työntekijöitä tai 
työsopimuslain 39 a § :n mukaisesti osa-ai
kaistanut työntekijän työsuhteen. Esityksessä 
aika pidennettäisiin kolmesta kuukaudesta 
yhdeksään kuukauteen. Yhdeksän kuukauden 
aika olisi yhdenmukainen työllisyysasetuk
sen ( 130/1993) 36 § :n 1 momentin 2 koh
dassa tarkoitetun, palkkaperusteisen työllistä
mistuen myöntämisessä sovellettavan vastaa
van määräajan sekä työsopimuslain 42 a 
§ :ssä tarkoitetun niin sanotun takaisinotto
velvollisuuden kanssa. 

18 §. Velvollisuus osallistua koulutukseen. 
Työmarkkinatuesta annetun lain 15 § :n 3 
momentissa säädetään ammatillista koulutus
ta vailla olevan alle 25-vuotiaan henkilön 
velvollisuudesta hakeutua ammatilliseen 
koulutukseen. Mainitun lainkohdan mukaan 
siinä kuvatun menettelyn johdosta henkilö 
menettää oikeutensa saada työmarkkinatukea 
työttömyysajalta, kunnes on valmistunut am
mattiin oppilaitoksesta tai täyttänyt 25 vuot
ta. Toisaalta ammatillisen koulutuksen jo 
hankkineen nuoren velvollisuus osallistua 
etuuden määräaikaisen menettämisen uhalla 
toiseen omaehtoiseen koulutukseen ei ole 
tarkoituksenmukainen. Siten säännös ehdote
taan tarpeettomana poistettavaksi. 

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan työttö
myysturvalakiin ehdotettavaa muutosta vas
taavasti säännöstä siitä, että henkilöllä on 
oikeus kieltäytyä ulkomailla järjestettävästä 
koulutuksesta. 

22 a §. Omavastuuaika. Työttömyysturva-
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lain 26 § :n vuoden 1997 alusta voimaantul
leen muutoksen jälkeen työstä kieltäytymi
sestä tai muusta työmarkkinarikkeestä seu
ranneeseen määräaikaan kuuluvia päiviä ei 
lueta omavastuuaikaan. Pykälässä ehdotetaan 
vastaavasti säädettäväksi, ettei työmarkki
natuen omavastuuaikaan voitaisi lukea työ
markkinatuesta annetun lain 16-20 §:ssä 
tarkoitettuihin omavastuu- tai odotusaikoihin 
sisältyviä työttömyyspäiviä. 

25 §. Työmarkkinatuen maksaminen ilman 
tarveharkintaa. Pykälän 1 momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että työmark
kinatuen 180 ensimmäisen päivän tarvehar
kinnaton aika kuluisi ainoastaan työttömyys
päivien aikana. Siten pitkään työttömänä 
olleen osallistuminen työvoimapoliittiseen 
toimenpiteeseen, jonka ajalta ei pykälän 3 
momentin mukaan taloudellisen tuen tarvetta 
muutoinkaan edellytetä, lykkäisi vastaavalla 
ajalla tarveharkintaa myös työttömyysajalta. 

28 §. Työmarkkinatuen hakeminen. Pykä
lässä ehdotetaan säädettäväksi laissa yh
teneväisesti työttömyyspäivärahaa koskevien 
säännösten kanssa työmarkkinatuen hakijan 
velvollisuudesta antaa eräitä tuen myöntämi
seksi ja maksamiseksi tarvittavia tietoja kan
saneläkelaitoksen paikallistoimistolle sekä 
työmarkkinatuen maksun aloittamisesta ja 
takautuvasta maksamisesta. Vastaavia sään
nöksiä on nykyisin työmarkkinatuesta anne
tun asetuksen (1680/1993) 1 §:ssä. 

34 a §. Oikeus saada eräitä tietoja. Pykä
lässä olisi viittaussäännos työttömyysturva
lain tietojensaantioikeutta koskevaan 29 
§:ään. Viittaus on nykyisellään lain 39 §:ssä. 

Edelleen säädettäisiin työvoimaviranomai
sen oikeudesta massaluovutuksena saada 
maksutta eräitä koulutukseen hakeutumiseen, 
opiskelijavalintoihin sekä opiskelun päätoi
misuuteen liittyviä tietoja opetushallitukselta, 
lääninhallituksilta ja korkeakouluilta. Sa
moin yksittäistapauksissa työvoimavi
ranomaisella olisi oikeus saada vastaavat 
tiedot oppilaitokselta maksutta. 

Tietojen tallettamiseen, salassapitoon, tie
tosuojaan ja muuhun menettelyyn sovellet
taisiin, mitä työvoimapalvelulain 6 luvussa 
ja työvoimapalvelujen tietojärjestelmästä 
annetussa asetuksessa (1254/1993) sääde
tään. 

Tiedot ovat välttämättömiä lain 15 § :n 3 
momentin soveltamisessa ja myös päätoimis
ta opiskelua koskevien edellytysten selvittä
miseksi. Työvoimaviranomaisen tiedonsaanti 
massaluovutuksena yhteisvalintamenettelyyn 

osallistuneista alle 20-vuotiaista on 15 § :n 3 
momentin, sellaisena kuin se oli voimassa 1 
päivään tammikuuta 1997, soveltamisessa 
tarpeellisena tietona vuoden 1996 osalta pe
rustunut tietosuojalautakunnan antamaan 
poikkeuslupaan. 

15, 34 ja 39 §. Työmarkkinatuen rajoituk
set. Työvoimapoliittinen lausunto. Työttö
myysturvalain soveltaminen. Lain 15 §:n 4 
momentin, 34 §:n 1 momentin ja 39 §:n viit
tauksiin ehdotetaan tehtäväksi ehdotetuista 
muutoksista johtuvat tekniset muutokset. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Tarkoituksena on, että työmarkkinatuesta 
annettua asetusta muutettaisiin samanaikai
sesti ehdotettujen lainmuutosten kanssa. 
Työharjoittelun enimmäisaikaa, jonka henki
lö voi olla yhden tai useamman harjoittelu
paikan järjestäjän järjestämässä harjoittelus
sa, pidennettäisiin ja samalla asetukseen teh
täisiin tarvittavat teknisluonteiset muutokset. 

Ehdotetut muutokset edellyttävät lisäksi 
teknisiä muutoksia työvoimatoimikunnasta 
annettuun asetukseen (1681/1993). 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 pat
vänä elokuuta 1997. Ulkomailla tapahtuvasta 
työstä tai koulutuksesta kieltäytymistä kos
kevia muutoksia, samoin kuin pätevää työstä 
kieltäytymissyytä koskevia muutoksia (7 a 
§:n 1 momentti) sovellettaisiin, jos kieltäyty
minen tapahtuu lain tultua voimaan. 

4. Säätämisjärjestys 

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin 
(969/1995) mukaan jokaisella, joka ei kyke
ne hankkimaan ihmisarvoisen elämän edel
lyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. Pykälän 2 
momentin mukaan lailla turvataan jokaiselle 
oikeus perustoimeentulon turvaan siinä lue
teltujen riskitilanteiden, muun muassa työttö
myyden perusteella. Hallituksen esityksessä 
perustuslakien perusoikeussäännösten muut
tamisesta (HE 309/1993 vp) todetaan tämän 
perustoimeentulon merkitsevän pitemmälle 
menevää turvan tasoa kuin 1 momentin mu
kainen oikeus välttämättömään toimeentu
loon. 

Nykyisen lainsäädännön mukaan työttömä-
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nä pidetään työvoimatoimistoon ilmoittau
tunutta kokoaikatyötä hakevaa, työkykyisiä 
ja työhaluista henkilöä, joka on työmark
kinoiden käytettävissä. Työttömäksi määrit
telyä ei ole lainsäädännössä sidottu henkilön 
aiempaan työhistoriaan eikä työttömyyden 
kestoaikaan. Siten hallitusmuodon 15 a §:n 2 
momentissa tarkoitettu vähimmäisturva pe
rustuu viime kädessä työmarkkinatuesta an
nettuun lakiin. 

Esityksessä ehdotetuista muutoksista ovat 
säätämisjärjestyksen kannalta olennaisia työ
markkinoiden käytettävissäoloa koskevat 
täsmennykset. Ehdotetut muutokset koskisi
vai sekä työttömyysturvajärjestelmästä mak
settavia etuuksia että työmarkkinatukea. 

Hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentti ei 
sinänsä estä sitä, että edellä kuvattua työttö
myyden määrittelyä tavallisella lailla täs
mennetään. Eduskunnan sosiaali- ja terveys
valiokunta on mainitun perustuslakien perus
oikeussäännösten muuttamista koskevasta 
esityksestä antamassaan lausunnossa (StvL 
5/1994 vp) nimenomaisesti todennut, että 
lailla voidaan säädellä edellytyksiä, jotka 
koskevat esimerkiksi työttömäksi tai työky
vyttömäksi määrittelyä. 

Ehdotetut, päätoimisen opiskelun ja työttö
myyden rajanvetoa sekä oikeutta saada 
etuutta vapaaehtois- ja taikootyön ajalta kos
kevat säännösmuutokset vastaavat nykyistä, 
osittain hallinnollisiin rajoituksiin perustuvaa 
muutoksenhakuelinten (työttömyysturva
lautakuntaja vakuutusoikeus) soveltamiskäy
täntöä. Nykyistä täsmällisemmät säännökset 
ovat tarpeen, paitsi työttömyysetuoksien ja 
opiskeluaikaisten tukijärjestelmien välisten 
väliinputoamisten ja päällekkäisyyksien estä
miseksi, hallitusmuodon 5 § :n 1 momentissa 
tarkoitetun yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. 

Perustuslakivaliokunta on hallituksen esi
tyksestä laiksi työttömyysturvalain muutta
misesta (HE 359/1992) antamassaan lausun
nossa (PevL 34/1992 vp) katsonut, ettei eh-

370162 

dotus työttömyysturvalain 5 §:n 2 moment
tiin sisältyvän luettelon, jossa tarkoitetuissa 
tilanteissa työmarkkinoiden käytettävissäoloa 
arvioidaan ilman yksilöityä työ- tai koulu
tustarjousta, muuttaminen esityksen mukai
sesti esimerkinomaiseksi ollut mahdollista 
tavallisessa säätämisjärjestyksessä. Tässä esi
tyksessä säännöksen soveltamistilanteita on 
täsmennetty verrattuna aiempaan esitykseen. 
Voimassaoleva määrittely ja työmarkkinoi
den käytettävissäolon toteamisen sitominen 
yksilöityyn työ- tai koulutustarjoukseen on 
peräisin nykyisen työttömyysturvalain sää
tämisvaiheesta ajalta ennen joukkotyöttö
myyttä. Vallinneen suurtyöttömyyden aikana 
määrittelytapa on eräissä tapauksissa osoit
tautunut ongelmalliseksi. Henkilön työhalui
suutta ja työmarkkinoiden käytettävissäoloa 
koskevat edellytykset ovat enenevässä mää
rin jääneet vaille käytännön merkitystä, kos
ka niiden toteutumista mittaavia työtarjouk
sia ei ole ollut. Toisaalta työmarkkinoiden 
rakenteen muutos ja samanaikainen laaja 
työttömyys lisäävät henkilön työmark
kinakelpoisuuden merkitystä työllistymisen 
ja työpaikan säilyttämisen kannalta. 

Hallitusmuodon 12 §:n mukainen omai
suudensuoja koskee perustuslakivaliokunnan 
vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan sosi
aalisia avustuksia ainoastaan jo maksettavak
si erääntyneiltä osilta. Ehdotetut muutokset 
koskisivat lain voimaantulon jälkeiseen ai
kaan kohdistuvia etuuksia. 

Edellä esitettyyn viitaten hallitus katsoo, 
ettei lakiehdotus sisällä sellaista olennaista 
puuttumista hallitusmuodon 15 a § :n 2 mo
mentissa suojattuon perustoimeentulon tur
vaan työttömyyden varalta, että se olisi käsi
teltävä vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyk
sessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 

Laki 
työttömyystmvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 5 §:n 1 mo

mentin 10 kohta ja 6 momentti ja 7 a §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § :n 1 momentin 10 kohta laissa 620/1991 ja 6 momentti laissa 
665/1993 ja 7 a §:n 2 momentti laissa 136711990, 

muutetaan 3 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 7 a §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 3 momentti laissa 833/1996 ja 5 §:n 2 momentti, 7 a §:n 1 mo
mentti ja 9 §:n 1 momentti mainitussa laissa 665/1993, sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a §ja 5 b §ja 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeis
sa 98/1990 ja 665/1990, uusi 7 momentti ja 8 § :ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 
665/1993, uusi 2 momentti seuraavasti: 

3 § 

Toimeenpanoelimet 

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto 
antaa työttömyysturvan saamisen työvoima
poliittisista edellytyksistä, joista säädetään 4 
ja 4 a §:ssä, 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 
2 momentissa sekä 5 a, 5 b, 7, 7 a, 8, 9, 9 a, 
10 ja 11 §:ssä, kansaneläkelaitosta ja työttö
myyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. Työvoima
toimikunnan tai työvoimatoimiston tulee 
työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 
pyynnöstä täydentää lausuntoaan viipymättä. 

4 a § 

Oikeus työttömyyspäivärahaan vapaaehtois
ja taikootyön aikana 

Henkilöllä on oikeus työttömyyspäivära
haan tämän lain mukaisesti myös siltä ajalta, 
kun hän palkatta osallistuu yleishyödylliseen 
vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen taikoo
työhön. 

Henkilöä, joka työskentelee palkatta yri
tyksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka ylei
sesti tehdään työsopimuslain 1 §:ssä tarkoi-

tetussa työsuhteessa tai yritystoimintana, ei 
pidetä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työt
tömänä. 

5 § 

Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Henkilö ei ole 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla työmarkkinoiden käytet
tävissä, jos hän itse asettaa sellaisia rajoituk
sia, jotka estävät tarjotun työn vastaanotta
misen työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin 
ehdoin tai tarjottuun hänelle soveltuvaan 
koulutukseen osallistumisen, taikka joiden 
vuoksi hän on eronnut työstä tai koulutuk
sesta. Henkilölle on varattava kohtuullinen 
aika lastenhoidon, kulkemisen ja muiden 
vastaavien esteiden poistamiseen. Henkilö ei 
ole työmarkkinoiden käytettävissä sellaisena 
aikana, jona hän on ulkomaanmatkan, ker
tausharjoitusten, asevelvollisuuden, vapaus
rangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan 
hoidon tai muun tähän verrattavan laitoshoi
don taikka muun näihin rinnastettavan syyn 
johdosta estynyt ottamasta vastaan tarjottua 
työtä tai osallistumasta koulutukseen, vaikka 
hänelle ei ole tehty yksilöityä työtarjousta tai 
vaikka häntä ei ole osoitettu koulutukseen. 
Henkilön on katsottava olevan työmark-
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kinoiden käytettävissä sellaisen etukäteen 
työvoimatoimistolle ilmoittamansa, satunnai
sen ja lyhyen ulkomaanmatkan ajalta, jonka 
aikana hän on tavoitettavissa ja kykenee 
kohtuullisessa ja tavanomaisessa ajassa otta
maan vastaan työtä tai koulutusta. 

5 b § 

Päätoiminen opiskelija 

Henkilöllä, joka on katsottava päätoimi
seksi opiskelijaksi, ei ole oikeutta työttö
myyspäivärahaan. Päätoimisella opiskelijalla 
ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan myös
kään opiskelun lomajaksoina. 

Päätoimisena opiskeluna pidetään työttö
män henkilön aloittamia lukion, ammatilli
sen oppilaitoksen tai kansanopiston päivä
opetuksena järjestettäviä opintoja sekä kor
keakoulututkinnon suorittamiseen tähtäävää 
opiskelua. Henkilön työttömänä aloittamaa 
muuta opiskelua pidetään 1 momentissa tar
koitettuna päätoimisena opiskeluna, jos opin
tojen vaatima työmäärä, ottaen huomioon 
koulutus- tai opetussuunnitelman laajuus, 
opiskelun sitovuus, henkilön aikaisempi 
työssäolo ja aiemmin hankkima koulutus, on 
niin suuri, että se on esteenä kokoaikaisen 
työn vastaanottamiselle työmarkkinoilla ylei
sesti sovellettavin ehdoin. Koulutusta pide
tään aina päätoimisena, jos koulutus- tai 
opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on 
keskimäärin vähintään 25 opetustuntia vii
kossa tai keskimäärin vähintään kolme opin
toviikkoa kuukaudessa. Rajoitusta ei sovelle
ta henkilöön, jonka opiskelu on harrastus
luontoista, eikä iltaopiskelua lukiossa har
joittavaan henkilöön, ellei 3 momentin sään
nöksistä muuta johdu. 

Henkilön, joka on aiemmin opiskellut pää
toimisesti, opiskelua pidetään päätoimisena 
siihen saakka, kun hän on todisteellisesti 
päättänyt opintonsa. Lukiossa tai peruskou
lussa opiskelevaa pidetään aina päätoimisena 
opiskelijana lukuvuoden päättymiseen saak
ka. Rajoitusta ei sovelleta henkilöön, jonka 
aiemman, opiskeluaikaisen vakiintuneen 
työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen 
perusteella on ilmeistä, ettei opiskelu ole es
teenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, 
eikä korkeakouluopiskelijaan, joka on todis
teellisesti keskeyttänyt opintonsa vähintään 
vuoden ajaksi. 

7 § 

Velvollisuus ottaa vastaan työtä 

Mitä 6 momentissa säädetään, ei sovelleta 
henkilöön, jolle maksetaan työttömyyspäivä
rahaa Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen perusteella siltä ajalta, jona hän ha
kee työtä muista valtioista. 

7 a § 

Pätevä syy työn vastaanottamisesta 
kieltäytymiseen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas
taanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä 
silloin, kun työstä maksettava palkka ja hä
nelle mahdollisesti maksettava työttömyys
päiväraha työmatka- ja muiden työn vastaan
ottamisen aiheuttamien kustannusten vähen
tämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänel
le maksettava työttömyyspäiväraha. Osa-ai
katyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on 
enintään 75 prosenttia alalla sovellettavasta 
kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

8 § 

Velvollisuus osallistua koulutukseen 

Mitä 7 §:n 6 ja 7 momentissa säädetään 
velvollisuudesta ottaa vastaan ottaa työtä, 
sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuun kou
lutukseen, joka järjestetään valtakunnan ra
jojen ulkopuolella. 

9 § 

Oikeus työttömyyspäivärahaan eräissä 
tapauksissa 

Henkilö, joka ilman pätevää syytä on 
eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut 
työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutettu 
työttömyyspäivärahaan kahdeksan viikon 
ajalta. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi 
päivää, hän ei ole oikeutettu työttömyyspäi
värahaan kolmen viikon ajalta. Jos henkilö 
on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, 
ettei työsopimusta ole syntynyt, ei hänellä 
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ole oikeutta työttömyyspäivärahaan kuuden 
viikon ajalta. Jos työ olisi kestänyt enintään 
viisi päivää, hän ei ole oikeutettu työttö
myyspäivärahaan kolmen viikon ajalta. Aika 
lasketaan siitä päivästä, jona henkilö on 
omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei 
työsopimusta ole syntynyt, tai jona työsuhde 
on päättynyt. Henkilö, joka toistuvasti kiel
täytyy työvoimaviranomaisen tarjoamista 
työkyvyn tai työkunnon selvittämiseen pyr
kivistä toimenpiteistä taikka muista kohtuul
lisiksi katsottavista työllistymistä edistävistä 
toimenpiteistä ilman hyväksyttävää syytä, ei 
ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kuu-

den viikon ajalta. Aika lasketaan siitä päi
västä, jona kieltäytyminen on tapahtunut. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Lain 7 §:n 7 momenttia, 7 a §:n 1 mo
menttia ja 8 §:n 2 momenttia sovelletaan, 
jos työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen 
tapahtuu lain tultua voimaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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2. 

Laki 

työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työmarkkinatuesta annetun 30 päivänäjoulukuuta 1993 lain (1542/1993) 7 §:n 2 

momentin 1 kohta, 15 §:n 4 momentti, 18 §:n 2 momentti, 22 a §:n 1 momentti, 25 §:n 1 
momentti, 28 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 39 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 4 momentti ja 34 §:n 1 momentti laissa 1705/1995, 
22 a §:n 1 momentti laissa 665/1996, 25 §:n 1 momentti laissa 1320/1994 ja 39 § laissa 
331/1997, sekä 

lisätään lakiin uusi 34 a §, seuraavasti: 

7 § 

Työharjoittelunjärjestäminen 

Työmarkkinatuen saajaa ei voida osoittaa 
työharjoitte1uun: 

1) sellaisiin tehtäviin, joista työharjoittelun 
järjestäjä on työharjoittelun aloittamista edel
täneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotan
nollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut 
tai Iomauttanut työntekijöitä tai joissa har
joittelun järjestäjä työsopimuslain 39 a §:n 
mukaisesti on muuttanut työntekijän työsuh
teen osa-aikaiseksi; 

15 § 

Työmarkkinatuen rajoitukset 

Työmarkkinatuen saamisedellytyksistä on 
muutoin voimassa, mitä työttömyysturvalain 
4 a, 5, 5 a ja 5 b §:ssä säädetään työttö
myyspäivärahasta, jollei 2 luvun säännöksis
tä muuta johdu. 

18 § 

Velvollisuus osallistua koulutukseen 

Henkilöllä on aina oikeus kieltäytyä me
nettämättä oikeuttaan työmarkkinatukeen 
koulutuksesta, joka järjestetään valtakunnan 
rajojen ulkopuolella. 

22 a § 

Omavastuuaika 

Työmarkkinatukea maksetaan sen jälkeen, 
kun henkilö on ollut työttömänä työnhakija
na työvoimatoimistossa yhteensä viisi työ
päivää enintään kahdeksan peräkkäisen ka
lenteriviikon aikana. Tältä viiden päivän 
omavastuuajalta ei makseta työmarkkinatu
kea. Omavastuupäiviksi ei katsota 
16-20 §:ssä tarkoitettuihin odotus- ja mää
räaikoihin sisältyviä työttömyyspäiviä. 

25 § 

Työmarkkinatuen maksaminen ilman 
tarveharkintaa 

Taloudellisen tuen tarvetta ei edellytetä 
180 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana 
sellaiselta henkilöltä, jonka oikeus työttö
myyspäivärahaan on päättynyt työttömyys
turvalain 26 §:n 1 momentissa olevan rajoi
tuksen vuoksi. Henkilölle, joka on täyttänyt 
työttömyysturvalain 13 tai 16 taikka 
16 a § :ssä säädetyn työssäoloehdon ja saanut 
työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain 
26 §:n 1 momentin mukaisen enimmäisajan, 
aloitetaan sanotun 180 työttömyyspäivän 
laskeminen alusta, kun henkilö uudelleen 
täyttää työmarkkinatuen saantiehdot. 
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28 § 

Työmarkkinatuen hakeminen 

Työmarkkinatuen hakijan on esitettävä 
kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle sel
vitys työmarkkinatuen suuruuteen vaikutta
vista tuloista sekä annettava muut tuen 
myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat 
tiedot. Työmarkkinatuki maksetaan tukioi
keuden syntymisestä lukien, ei kuitenkaan il
man erityisen painavaa syytä pitemmältä 
kuin kolmen kuukauden ajalta ennen tuen 
hakemista. 

34 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta 
antaa kansaneläkelaitoksen paikallistoimis
tolle lausunnon 13 ja 14 §:ssä, 15 §:n 2-4 
momentissa, 16-22 §:ssä, 25 §:n 3 momen
tissa ja 26 § :n 2 momentissa säädettyjen työ
markkinatuen edellytysten täyttymisestä. 
Lausunto annetaan 15 §:n 4 momentissa sää
detyistä edellytyksistä ainoastaan siltä osin 
kuin työmarkkinatukeen sovelletaan, mitä 
työttömyysturvalain 4 a §:ssä, 5 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa ja 2 momentissa sekä 5 a 
ja 5 b §:ssä säädetään työttömyyspäivära
hasta. 

34 a § 

Oikeus saada eräitä tietoja 

Työmarkkinatukea koskevassa asiassa nou
datetaan soveltuvin osin, mitä työttömyys-

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1997 

turvalain 29 §:ssä säädetään oikeudesta saa
da tietoja työttömyysturva-asiassa. 

Työvoimaviranomaisella on oikeus massa
luovutuksena saada maksutta työmark
kinatuen ja työttömyysturvalain 5 b ja 
8 §:ssä tarkoitettujen työttömyyspäivärahan 
saamisedellytysten käsittelyä varten ope
tushallitukselta, lääninhallituksilta ja korkea
kouluilta opiskelijavalinnoissa valituksi tul
leiden nimet, henkilötunnukset sekä oppilai
tosta ja opintolinjaa tai koulutusohjelmaa 
koskevat tiedot ja tiedot opiskelun päätoimi
suudesta. Työvoimaviranomaisella on oikeus 
yksittäistapauksessa työmarkkinatuki- tai 
työttömyyspäivärahaoikeuden ratkaisemisek
si tai tarkistamiseksi saada tässä momentissa 
tarkoitetut tiedot maksutta asianomaiselta 
oppilaitokselta. 

39 § 

Työttömyysturvalain soveltaminen 

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan 
työmarkkinatukeen, mitä työttömyysturvalain 
6 §:ssä, 28 §:n 4 ja 6 momentissa, 32, 36, 
36 aja 39 §:ssä, 42 §:n 2-4 momentissa, 
43 c §:ssä ja 44 §:n 3 momentissa säädetään 
työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva
asiasta. 

Tämä laki tulee vmmaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 

1. 

Laki 
työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta I984 annetun työttömyysturvalain ( 602/I984) 5 § :n I mo

mentin IO kohta ja 6 momentti ja 7 a §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § :n I momentin I 0 kohta laissa 620/I99I ja 6 momentti laissa 
665/I993 ja 7 a §:n 2 momentti laissa 1367/I990, 

muutetaan 3 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 7 a §:n I momentti ja 9 §:n I momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 3 momentti laissa 833/I996 ja 5 §:n 2 momentti, 7 a §:n I mo
mentti ja 9 §:n I momentti mainitussa laissa 665/I993, sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a §ja 5 b §ja 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna mai
nituissa laeissa 98/I990 ja 665/I990, uusi 7 momentti ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on mai
nitussa laissa 665/1993, uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Toimeenpanoelimet 

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto 
antaa työttömyysturvan saamisen työvoima
poliittisista edellytyksistä, joista säädetään 4 
§:ssä, 5 §:n 1 momentin 3 ja IO kohdassa 
sekä 2 ja 6 momentissa, 5 a §:ssä ja 7-II 
§ :ssä, kansaneläkelaitosta ja työttömyyskas
saa sitovan lausunnon siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. Työvoimatoimikunnan 
tai työvoimatoimiston tulee työttömyyskas
san tai kansaneläkelaitoksen pyynnöstä täy
dentää lausuntoaan viipymättä. 

Ehdotus 

3 § 
Toimeenpanoelimet 

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto 
antaa työttömyysturvan saamisen työvoima
poliittisista edellytyksistä, joista säädetään 4 
ja 4 a §:ssä, 5 §:n l momentin 3 kohdassa ja 
2 momentissa sekä 5 a, 5 b, 7, 7 a, 8, 9, 9 a, 
10 ja II §:ssä, kansaneläkelaitosta ja työttö
myyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. Työvoima
toimikunnan tai työvoimatoimiston tulee 
työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen 
pyynnöstä täydentää lausuntoaan viipymättä. 

4a§ 
Oikeus työttömyyspäivärahaan vapaaehtois

ia taikootyön aikana 

Henkilöllä on oikeus työttömyyspäivära
haan tämän lain mukaisesti myös siltä ajalta, 
kun hän palkatta osallistuu yleishyödylliseen 
vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen taikoo
työhön. 

Henkilöä, joka työskentelee palkatta yri
tyksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka ylei
sesti tehdään työsopimuslain 1 §:ssä tarkoi
tetussa työsuhteessa tai yritystoimintana, ei 
pidetä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työt
tömänä. 
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta 
henkilöllä: 

1 0) joka on katsottava päätoimiseksi opis
kelijaksi; 

Henkilö ei ole 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla työmarkkinoiden käytet
tävissä, jos hän itse asettaa sellaisia rajoituk
sia, jotka estävät tarjotun työn vastaanotta
misen työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin 
ehdoin tai tarjottuun hänelle soveltuvaan 
koulutukseen osallistumisen. Henkilölle on 
varattava kohtuullinen aika lastenhoidon, 
kulkemisen ja muiden vastaavien esteiden 
poistamiseen. Henkilö ei ole työmarkkinoi
den käytettävissä sellaisena aikana, jona hän 
on ulkomaanmatkan, kertausharjoitusten, 
asevelvollisuuden, vapausrangaistuksen taik
ka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun 
tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun 
näihin rinnastettavan syyn johdosta estynyt 
ottamasta vastaan tarjottua työtä tai osallis
tumasta koulutukseen, vaikka hänelle ei ole 
tehty yksilöityä työtarjousta tai vaikka häntä 
ei ole osoitettu koulutukseen. 

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoite
tuksi päätoimiseksi opiskeluksi opiskelu kat
sotaan silloin, kun se on esteenä kokoaikai
sen työn vastaanottamiselle. Lukion tai pe
ruskoulun päivälinjalla opiskelevaa pidetään 
päätoimisena opiskelijana lukukauden päät
tymiseen asti. Henkilön, joka on opiskellut 
aiemmin päätoimisesti, opiskelu katsotaan 
päätoimiseksi siihen saakka, kun hän on 
päättänyt opintonsa tai on ne todistettavasti 
keskeyttänyt. Päätoimisella opiskelijana ei 
ole oikeutta työttömyyspäivärahaan myös
kään opiskelun välisenä loma-aikana. 

Ehdotus 

5 § 
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset 

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta 
henkilöllä: 

(kumotaan) 

Henkilö ei ole 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla työmarkkinoiden käytet
tävissä, jos hän itse asettaa sellaisia rajoituk
sia, jotka estävät tarjotun työn vastaanotta
misen työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin 
ehdoin tai tarjottuun hänelle soveltuvaan 
koulutukseen osallistumisen, taikka joiden 
vuoksi hän on eronnut työstä tai koulutuk
sesta. Henkilölle on varattava kohtuullinen 
aika lastenhoidon, kulkemisen ja muiden 
vastaavien esteiden poistamiseen. Henkilö ei 
ole työmarkkinoiden käytettävissä sellaisena 
aikana, jona hän on ulkomaanmatkan, ker
tausharjoitusten, asevelvollisuuden, vapaus
rangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan 
hoidon tai muun tähän verrattavan laitoshoi
don taikka muun näihin rinnastettavan syyn 
johdosta estynyt ottamasta vastaan tarjottua 
työtä tai osallistumasta koulutukseen, vaikka 
hänelle ei ole tehty yksilöityä työtarjousta tai 
vaikka häntä ei ole osoitettu koulutukseen. 
Henkilön on katsottava olevan työmarkkinoi
den käytettävissä sellaisen etukäteen työvoi
matoimistolle ilmoittamansa, satunnaisen ja 
lyhyen ulkomaanmatkan qjalta, jonka aikana 
hän on tavoitettavissa ja kykenee kohtuulli
sessa ja tavanomaisessa ajassa ottamaan vas
taan työtä tai koulutusta. 

(kumotaan) 



Voimassa oleva laki 

370162 

HE 88/1997 vp 

Ehdotus 

5b§ 
Päätoiminen opiskelija 

17 

Henkilöllä, joka on katsottava päätoimi
seksi opiskelijaksi, ei ole oikeutta työttö
myyspäivärahaan. Päätoimisella opiskelijalla 
ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan myös
kään opiskelun lomajaksoina 

Päätoimisena opiskeluna pidetään työttö
män henkilön aloittamia lukion, ammatilli
sen oppilaitoksen tai kansanopiston päivä
opetuksena jäJjestettäviä opintoja sekä kor
keakoulututkinnon suorittamiseen tähtäävää 
opiskelua. Henkilön työttömänä aloittamaa 
muuta opiskelua pidetään 1 momentissa tar
koitettunapäätoimisena opiskeluna, jos opin
tojen vaatima työmäärä, ottaen huomioon 
koulutus- tai opetussuunnitelman laajuus, 
opiskelun sitovuus, henkilön aikaisempi 
työssäolo ja aiemmin hankkima koulutus, on 
niin suuri, että se on esteenä kokoaikaisen 
työn vastaanottamiselle työmarkkinoillaylei
sesti sovellettavin ehdoin. Koulutusta pide
tään aina päätoimisena, jos koulutus- tai 
opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on 
keskimäärin vähintään 25 opetustuntia vii
kossa tai keskimäärin vähintään kolme opin
toviikkoa kuukaudessa. Rajoitusta ei sovelle
ta henkilöön, jonka opiskelu on harrastus
luontoista, eikä iltaopiskelua lukiossa har
joittavaan henkilöön, ellei 3 momentin sään
nöksistä muutajohdu. 

Henkilön, joka on aiemmin opiskellut pää
toimisesti, opiskelua pidetään päätoimisena 
siihen saakka, kun hän on todisteellisesti 
päättänyt opintonsa. Lukiossa tai peruskou
lussa opiskelevaa pidetään aina päätoimisena 
opiskelijana lukuvuoden päättymiseen saak
ka. Rajoitusta ei sovelleta henkilöön, jonka 
aiemman, opiskeluaikaisen vakiintuneen 
työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen 
perusteella on ilmeistä, ettei opiskelu ole es
teenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, 
eikä korkeakouluopiskelijaan, joka on todis
teellisesti keskeyttänyt opintonsa vähintään 
vuoden ajaksi. 

7 § 
Velvollisuus ottaa vastaan työtä 

Mitä 6 momentissa säädetään, ei sovelleta 
henkilöön, jolle maksetaan työttömyyspäivä-
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7 a § 
Pätevä syy työn vastaanottamisesta kieltäy

tymiseen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas
taanottamasta hänelle tarjottua työtä silloin, 
kun työstä maksettava palkka ja hänelle 
mahdollisesti maksettava työttömyyspäivära
ha työmatka- ja muiden työn vastaanottami
sen aiheuttamien kustannusten vähentämisen 
jälkeen jää pienemmäksi kuin hänelle mak
settava työttömyyspäiväraha. Osa-aikatyöllä 
tarkoitetaan työtä, jossa työaika on enintään 
neljä viidesosaa alalla sovellettavasta koko
aikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

Iltalukiossa tai päivälukion iltalinjalla tahi 
ammatillisen oppilaitoksen iltakurssilla opis
kelevalla henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä 
muusta kuin päivätyöstä, jos sen vastaanot
taminen aiheuttaisi opiskelun keskeyttämi
sen. 

Ehdotus 

rahaa Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen perusteella siltä ajalta, jona hän ha
kee työtä muista valtioista. 

7 a § 
Pätevä syy työn vastaanottamisesta kieltäy

tymiseen 

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vas
taanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä 
silloin, kun työstä maksettava palkka ja hä
nelle mahdollisesti maksettava työttömyys
päiväraha työmatka- ja muiden työn vastaan
ottamisen aiheuttamien kustannusten vähen
tämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänel
le maksettava työttömyyspäiväraha. Osa-ai
katyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on 
enintään 75 prosenttia alalla sovellettavasta 
kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaj asta. 

(kumotaan) 

8 § 
Velvollisuus osallistua koulutukseen 

Mitä 7 §:n 6 ja 7 momentissa säädetään 
velvollisuudesta ottaa vastaan ottaa työtä, 
sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuun kou
lutukseen, joka järjestetään valtakunnan ra
jojen ulkopuolella. 
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9 § 
Oikeus työttömyyspäivärahaan eräissä ta

pauksissa 

Henkilö, joka ilman pätevää syytä on 
eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut 
työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutettu 
työttömyyspäivärahaan kahdeksan viikon 
ajalta. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi 
päivää, hän ei ole oikeutettu työttömyyspäi
värahaan kolmen viikon ajalta. Jos henkilö 
on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, 
ettei työsopimusta ole syntynyt, ei hänellä 
ole oikeutta työttömyyspäivärahaan kuuden 
viikon ajalta. Jos työ olisi kestänyt enintään 
viisi päivää, hän ei ole oikeutettu työttö
myyspäivärahaan kolmen viikon ajalta. Aika 
lasketaan siitä päivästä, jona henkilö on 
omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei 
työsopimusta ole syntynyt, tai jona työsuhde 
on päättynyt. Henkilö, joka toistuvasti kiel
täytyy työvoimaviranomaisen tarjoamista 
työkyvyn tai työkunnon selvittämiseen pyr
kivistä toimenpiteistä taikka muista kohtuul
lisiksi katsottavista työllistymistä edistävistä 
toimenpiteistä tai joka kieltäytyy antamasta 
työnvälityslaissa (246/59) tarkoitettuja selvi
tyksiä, ei ole oikeutettu työttömyyspäivära
haan kuuden viikon ajalta. Aika lasketaan 
siitä päivästä, jona kieltäytyminen on tapah
tunut. 

Ehdotus 

9 § 
Oikeus työttömyyspäivärahaan eräissä ta

pauksissa 

Henkilö, joka ilman pätevää syytä on 
eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut 
työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutettu 
työttömyyspäivärahaan kahdeksan viikon 
ajalta. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi 
päivää, hän ei ole oikeutettu työttömyyspäi
värahaan kolmen viikon ajalta. Jos henkilö 
on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, 
ettei työsopimusta ole syntynyt, ei hänellä 
ole oikeutta työttömyyspäivärahaan kuuden 
viikon ajalta. Jos työ olisi kestänyt enintään 
viisi päivää, hän ei ole oikeutettu työttö
myyspäivärahaan kolmen viikon ajalta. Aika 
lasketaan siitä päivästä, jona henkilö on 
omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei 
työsopimusta ole syntynyt, tai jona työsuhde 
on päättynyt. Henkilö, joka toistuvasti kiel
täytyy työvoimaviranomaisen tarjoamista 
työkyvyn tai työkunnon selvittämiseen pyr
kivistä toimenpiteistä taikka muista kohtuul
lisiksi katsottavista työllistymistä edistävistä 
toimenpiteistä ilman hyväksyttävää syytä, ei 
ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan kahden 
kuukauden ajalta. Aika lasketaan siitä päi
västä, jona kieltäytyminen on tapahtunut. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Lain 7 §:n 1 momenttia, 8 §:n 1 moment
tia, 9 §:n 1 ja 4 momenttiaja 11 §:ää sovel
letaan, jos määräajan taikka työssäolovel
voitteen aiheuttava menettely tapahtuu lain 
tultua voimaan. Lain 7 §:n 7 momenttia, 7 a 
§:n 1 ja 2 momenttiaja 8 §:n 2 momenttia 
sovelletaan, jos työstä tai koulutuksesta kiel
täytyminen tapahtuu lain tultua voimaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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2. 

Laki 
työmarldtinatuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työmarkkinatuesta annetun 30 päivänäjoulukuuta 1993 lain (1542/1993) 7 §:n 2 

momentin 1 kohta, 15 § :n 4 momentti, 18 § :n 2 momentti, 22 a § :n 1 momentti, 25 § :n 1 
momentti, 28 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 39 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 15 § :n 4 momentti ja 34 § :n 1 momentti laissa 1705/1995, 
22 a §:n 1 momentti laissa 665/1996, 25 §:n 1 momentti laissa 1320/1994 ja 39 § laissa 
3 3111997, sekä 

lisätään lakiin uusi 34 a §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Työharjoittelunjärjestäminen 

Työmarkkinatuen saajaa ei voida osoittaa 
työharjoitteluun: 

1) sellaisiin tehtäviin, joista työharjoittelun 
järjestäjä on työharjoittelun aloittamista edel
täneiden kolmen kuukauden aikana tuotan
nollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut 
tai Iomauttanut työntekijöitä tai joissa har
joittelun järjestäjä työsopimuslain 39 a §:n 
mukaisesti on muuttanut työntekijän työsuh
teen osa-aikaiseksi; 

15 § 
Työmarkkinatuen rajoitukset 

Työmarkkinatuen saamisedellytyksistä on 
muutoin voimassa, mitä työttömyysturvalain 
5 ja 5 a §:ssä työttömyyspäivärahasta sää
detään, jollei 2 luvun säännöksistä muuta 
johdu. 

18 § 
Velvollisuus osallistua koulutukseen 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna koulu
tuksena pidetään alle 25-vuotiaan henkilön 

Ehdotus 

7 § 
Työharjoittelun järjestäminen 

Työmarkkinatuen saajaa ei voida osoittaa 
työharjoitteluun: 

1) sellaisiin tehtäviin, joista työ 
harjoittelun järjestäjä on työharjoittelun 
aloittamista edeltäneiden yhdeksän kuukau
den aikana tuotannollisista tai taloudellisista 
syistä irtisanonut tai Iomauttanut työntekijöi
tä tai joissa harjoittelun järjestäjä työsopi
muslain 39 a §:n mukaisesti on muuttanut 
työntekijän työsuhteen osa-aikaiseksi; 

15 § 
Työmarkkinatuen rajoitukset 

Työmarkkinatuen saamisedellytyksistä on 
muutoin voimassa, mitä työttömyysturvalain 
4 a, 5, 5 a ja 5 b §:ssä säädetään työttö
myyspäivärahasta, jollei 2 luvun säännöksis
tä muuta johdu. 

18 § 
Velvollisuus osallistua koulutukseen 

Henkilöllä on aina oikeus kieltäytyä me
nettämättä oikeuttaan työmarkkinatukeen 
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osalta myös ammatillista koulutusta, jossa 
opiskelija saa koulutuksessa oleville kuulu
vat kohtuulliset sosiaaliset edut. 

22 a § 
Omavastuuaika 

Työmarkkinatukea maksetaan sen jälkeen, 
kun henkilö on ollut työttömänä työnhakija
na työvoimatoimistossa yhteensä viisi työ
päivää enintään kahdeksan peräkkäisen ka
lenteriviikon aikana. Tältä viiden päivän 
omavastuuajalta ei makseta työmarkkinatu
kea. 

25 § 
Työmarkkinatuen maksaminen ilman 

tarveharkintaa 

Taloudellisen tuen tarvetta ei edellytetä 
180 ensimmäisen päivän aikana sellaiselta 
henkilöltä, jonka oikeus työttömyyspäivära
haan on päättynyt työttömyysturvalain 26 
§ :n 1 momentissa olevan rajoituksen vuoksi. 
Henkilölle, joka on täyttänyt työttömyystur
valain 13 tai 16 taikka 16 a §:ssä säädetyn 
työssäoloehdon ja saanut työttömyyspäivära
haa työttömyysturvalain 26 § :n 1 momentin 
mukaisen enimmäisajan, aloitetaan sanotun 
180 työttömyyspäivän laskeminen alusta, 
kun henkilö uudelleen täyttää työmark
kinatuen saantiehdot 

28 § 
Työmarkkinatuen hakeminen 

Työmarkkinatukea ei ilman erityistä syytä 
myönnetä takautuvasti pitemmältä kuin kol
men kuukauden ajalta ennen sen hakemista. 

Ehdotus 

koulutuksesta, joka jätjestetään valtakunnan 
rajojen ulkopuolella. 

22 a § 
Omavastuuaika 

Työmarkkinatukea maksetaan sen jälkeen, 
kun henkilö on ollut työttömänä työnhakija
na työvoimatoimistossa yhteensä viisi työ
päivää enintään kahdeksan peräkkäisen ka
lenteriviikon aikana. Tältä viiden päivän 
omavastuuajalta ei makseta työmarkkinatu
kea. Omavastuupäiviksi ei katsota 
16-20 §:ssä tarkoitettuihin odotus- ja mää
räaikoihin sisältyviä työttömyyspäiviä. 

25 § 
Työmarkkinatuen maksaminen ilman 

tarveharkintaa 

Taloudellisen tuen tarvetta ei edellytetä 
180 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana 
sellaiselta henkilöltä, jonka oikeus työttö
myyspäivärahaan on päättynyt työttömyys
turvalain 26 §:n 1 momentissa olevan rajoi
tuksen vuoksi. Henkilölle, joka on täyttänyt 
työttömyysturvalain 13 tai 16 taikka 
16 a § :ssä säädetyn työssäoloehdon ja saanut 
työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain 
26 §:n 1 momentin mukaisen enimmäisajan, 
aloitetaan sanotun 180 työttömyyspäivän 
laskeminen alusta, kun henkilö uudelleen 
täyttää työmarkkinatuen saantiehdot. 

28 § 
Työmarkkinatuen hakeminen 

Työmarkkinatuen hakijan on esitettävä 
kansaneläkelaitoksen paikallistoim istolle sel
vitys työmarkkinatuen suuruuteen vaikutta
vista tuloista sekä annettava muut tuen 
myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat 
tiedot. Työmarkkinatuki maksetaan tukioi
keuden syntymisestä lukien, ei kuitenkaan il
man erityisen painavaa syytä pitemmältä 
kuin kolmen kuukauden ajalta ennen tuen 
hakemista. 
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34 § 
Työvoimapoliittinen lausunto 

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta 
antaa kansaneläkelaitoksen paikallistoimis
tolle lausunnon 13-14 §:ssä, 15 §:n 2-4 
momentissa, 16-22 §:ssä, 25 §:n 3 momen
tissa ja 26 § :n 2 momentissa säädettyjen työ
markkinatuen edellytysten täyttymisestä. 
Lausunto annetaan 15 §:n 4 momentissa sää
detyistä edellytyksistä ainoastaan siltä osin 
kuin työmarkkinatukeen sovelletaan, mitä 
työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 3 ja 
10 kohdassa sekä 2 ja 6 momentissa ja 5 a 
§ :ssä säädetään. 

39 § 
Työttömyysturvalain soveltaminen 

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan 
työmarkkinatukeen, mitä työttömyysturvalain 
6 §:ssä, 28 §:n 4 ja 6 momentissa, 29, 32, 
36, 36 aja 39 §:ssä, 42 §:n 2-4 momentis
sa, 43 c §:ssä ja 44 §:n 3 momentissa 
työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva
asiasta säädetään. 

Ehdotus 

34 § 
Työvoimapoliittinen lausunto 

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta 
antaa kansaneläkelaitoksen paikallistoimis
tolle lausunnon 13 ja 14 §:ssä, 15 §:n 2-4 
momentissa, 16-22 §:ssä, 25 §:n 3 momen
tissa ja 26 § :n 2 momentissa säädettyjen työ
markkinatuen edellytysten täyttymisestä. 
Lausunto annetaan 15 §:n 4 momentissa sää
detyistä edellytyksistä ainoastaan siltä osin 
kuin työmarkkinatukeen sovelletaan, mitä 
työttömyysturvalain 4 a §:ssä, 5 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa ja 2 momentissa sekä 5 a 
ja 5 b §:ssä säädetään työttömyyspäivära
hasta. 

34 a § 
Oikeus saada eräitä tietoja 

Työmarkkinatukea koskevassa asiassa nou
datetaan soveltuvin osin, mitä työttömyystur
valain 29 §:ssä säädetään oikeudesta saada 
tietoja työttömyysturva-asiassa. 

Työvoimaviranomaisella on oikeus massa
luovutuksena saada maksutta työmark
kinatuen ja työttömyysturvalain 5 b ja 
8 §:ssä tarkoitettujen työttömyyspäivärahan 
saamisedellytysten käsittelyä varten ope
tushallitukselta, lääninhallituksi/ta ja korkea
kouluilta opiskelijavalinnoissa valituksi tul
leiden nimet, henkilötunnukset sekä oppilai
tosta ja opintolinjaa tai koulutusohjelmaa 
koskevat tiedot ja tiedot opiskelun päätoim i
suudesta. Työvoimaviranomaisella on oikeus 
yksittäistapauksessa työmarkkinatuki- tai 
työttömyyspäivärahaoikeuden ratkaisem isek
si tai tarkistamiseksi saada tässä momentissa 
tarkoitetut tiedot maksutta asianomaiselta 
oppilaitokselta 

39 § 
Työttömyysturvalain soveltaminen 

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan 
työmarkkinatukeen, mitä työttömyysturvalain 
6 §:ssä, 28 §:n 4 ja 6 momentissa, 32, 36, 
36 aja 39 §:ssä, 42 §:n 2-4 momentissa, 
43 c §:ssä ja 44 §:n 3 momentissa säädetään 
työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva
asiasta. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo
kuuta 1997. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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