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Hallituksen esitys Eduskunnalle työttömyysturvalaiksi
ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi
työttömyysturvaa koskeva lainsäädäntö ko-
konaisuudessaan. Uuteen työttömyysturvala-
kiin koottaisiin eri laeissa olevat työttömyy-
den aikaista toimeentuloturvaa koskevat
säännökset. Erillislait ja eri lakeihin sisälty-
vät työttömyysajan toimeentuloturvaa koske-
vat säännökset kumottaisiin.

Esitys on osa lainsäädäntökokonaisuutta,
jolla pyritään selkeyttämään toimeentulotur-
vaa koskevaa lainsäädäntöä. Työttömyys-
etuuksista ja niihin liittyvistä kansalaisten oi-
keuksien ja velvollisuuksien perusteista sää-
dettäisiin mahdollisuuksien mukaan yhtenäi-
sesti yhdessä laissa. Lainsäädännön rakenne
uudistettaisiin ja yksittäisten säännösten sa-
namuotoja täsmennettäisiin. Perustuslain
asettamat vaatimukset säädöstasosta ja val-
tuussäännöksistä sekä soveltamista ja toi-
meenpanoa ohjaava vakiintunut tulkintakäy-
täntö otettaisiin huomioon säännöksiä täs-
mennettäessä.

Toimeentuloetuudet erityisesti työmarkki-
natuessa mutta myös muussa työttömyystur-
vassa ovat monin tavoin sidoksissa työhal-
linnon työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.
Esitykseen liittyy kiinteästi erikseen annetta-
va hallituksen esitys julkista työvoimapalve-
lua koskevaksi laiksi, johon koottaisiin eri
laeissa oleva työvoimapolitiikkaa koskeva
sääntely.

Kokonaisuudistusta koskeva esitys on edel-
lä todetun mukaisesti luonteeltaan pääasiassa
lainsäädäntötekninen. Esityksessä ehdotetaan
kuitenkin myös eräitä lähinnä ansioon suh-
teutettuun päivärahaan liittyviä muutoksia,
jotka koskevat muun muassa päivärahan
saamisedellytyksiä, tasoa sekä enimmäisai-
kaa, jolta etuutta maksetaan.

Esityksen mukaan eroraha liitettäisiin
osaksi työttömyysturvaa siten, että ansiopäi-
väraha maksettaisiin korotettuna 130 päivän

ajalta henkilölle, joka on irtisanottu taloudel-
lisista tai tuotannollisista syistä. Edellytykse-
nä olisi vähintään 20 vuoden työhistoria ja 5
vuoden jäsenyys työttömyyskassassa. Erora-
han aikuiskoulutuslisä korvattaisiin maksa-
malla työvoimakoulutuksen ansiotuki ja työt-
tömien koulutuspäiväraha koulutuksen ajalta
vastaavalla tavalla korotettuna.

Työttömyyspäivärahan kestoa koskevia
säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten,
että työnhakijalla olisi oikeus saada työttö-
myyspäivärahaa sen kuukauden loppuun, jol-
loin hän täyttää 65 vuotta (lisäpäiväoikeus),
jos hänellä on työttömyyspäivärahaoikeuden
500 päivän enimmäisajan täyttyessä työhisto-
riaa vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneen 15
vuoden aikana ja hän on täyttänyt 59 vuotta.
Lisäpäiviltä maksettavan päivärahan tasoa
korotettaisiin siten, että ansio-osan ylitepro-
sentti olisi 32,5, jos työnhakijalla on työhis-
toriaa vähintään 20 vuotta.

Työhistoria laskettaisiin kuten aikuiskoulu-
tustuessa. Huomioon otettaisiin siten työs-
kentely myös alle 23-vuotiaana. Eläkejärjes-
telmissä rekisteröidyn työn lisäksi työnte-
koon rinnastettavana aikana otettaisiin osaksi
huomioon muun muassa eräät perhepoliittiset
vapaat.

Päivärahaoikeuden uusimisen ehtona ole-
vaa työssäoloehtoa ehdotetaan lyhennettä-
väksi kahdeksaan kuukauteen eli 34 viik-
koon. Päivärahan saamisen ehtona olevan
työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidennettäi-
siin 28 kuukauteen. Soviteltua päivärahaa
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että kokoaikaisista työsuhteista
sovittelun piirissä olisivat työsuhteet, jotka
kestävät enintään kaksi viikkoa. Säännöksiä
ehdotetaan muutettavaksi myös sovittelujak-
soa ja työtuloa koskevilta osilta sekä menet-
telytapojen osalta siten, että soviteltua päivä-
rahaa voitaisiin hakijan ilmoituksen perus-
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teella maksaa myös ennakkomaksuna ennen
varsinaisen päätöksen antamista.

Yrittäjien työttömyysturvaa koskevia sään-
nöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että
kassasta toiseen siirryttäessä työskentelyn
työssäoloehtoon hyväksilukemista helpote-
taan. Takautuvasti myönnettyjen työkyvyt-
tömyyseläkkeiden perusteella tapahtuvasta
työttömyysetuuksien takaisinperinnästä etuu-
densaajalta luovuttaisiin siltä osin kuin työt-
tömyysetuus ylittää henkilön saaman elä-
ke-etuuden määrän. Lomakorvauksen jakso-
tusta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutet-
tavaksi työsuhteen pituutta ja jaksotettavaa
palkkaa koskevilta osin.

Työmarkkinatuen käyttöä ehdotetaan laa-
jennettavaksi kolmivuotisena kokeiluna siten,
että työmarkkinatukea maksettaisiin työnan-
tajalle yhdistelmätukena ilman työllistämis-
tukiosuutta vähintään 200 päivältä työmark-
kinatukea saaneiden työttömien työllistämi-
seksi.

Esityksessä ehdotetaan myös tarkistetta-
vaksi tietojen saamista ja luovuttamista kos-
kevia työttömyysturvalain ja työttömyyskas-
salain säännöksiä vastamaan perustuslain
asettamia edellytyksiä.

Työttömyysturvalakia koskevan kokonais-
uudistuksen vuoksi ehdotetaan tehtäväksi
muutoksia myös työttömyyskassalakiin,
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-
paikanhakijoiden vastaanotosta annettuun la-
kiin, kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun
lakiin ja toimeentulotuesta annettuun lakiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 1
päivänä tammikuuta 2003. Lisäpäiväoikeutta
koskevat muutokset ehdotetaan tulevaksi
voimaan siten, että vuonna 1949 tai sitä en-
nen syntyneisiin henkilöihin sovellettaisiin
nykyisiä säännöksiä.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Työttömyysajan toimeentuloturvaa koske-
vaan lainsäädäntöön tehtiin 1990-luvulla
useita perustavanlaatuisia muutoksia, joiden
tavoitteena oli kannustavuuden lisääminen ja
voimavarojen suuntaaminen aktiivisiin työ-
markkinoille palaamisen edellytyksiä paran-
taviin toimenpiteisiin. Vakuutusperiaatetta eli
ansioturvan ja sen rahoituksen välistä yhteyt-
tä voimistettiin ja vastikkeellisuuden lisään-
tyminen työttömyysturvassa näkyi erityisesti
työvoimapoliittisten säännösten muutoksissa.
Järjestelmää myös laajennettiin palkkatyössä
olevien ohella yrittäjiin. Perusoikeuksia kos-
kevat säännökset heijastuivat työttömyystur-
valainsäädännön kehittymiseen perustoi-
meentuloturvan takaamisen ohella etenkin
säänneltävien asioiden ja säännösten yksi-
tyiskohtaisuuden lisääntymisenä. Myös kan-
sainvälistymisellä oli omalta osaltaan vaiku-
tuksensa lainsäädännön kehittymiseen.

Edellä todetut lainsäädäntömuutokset on
tehty eri vaiheissa osittaisuudistuksina. Pää-
periaatteena uudistuksissa on ollut, että uudet
perusoikeuksia turvaavat tai aktiivitoimenpi-
teisiin tähtäävät taikka järjestelmää laajenta-
vat muutokset on tehty erillislakeina kuiten-
kin siten, että useissa keskeisissä asioissa on
tukeuduttu ja viitattu työttömyysturvalakiin.
Tällaisia uudistuksia ovat muun muassa työ-
markkinatukea ja koulutuspäivärahaa koske-
vien järjestelmien kehittäminen.

Työttömyysaikaiseen toimeentuloturvaan
ja työvoimapolitiikkaan liittyviä järjestel-
miä kehitettiin pitkään perusrakenteeltaan it-
senäisinä, erillisinä kokonaisuuksina, mikä
vaikeuttaa niitä koskevien lakien yhteistar-
kastelua. Järjestelmiä koskevassa säätelyssä
on olennaisia rakenteellisia eroja, jotka mo-
nimutkaistavat kokonaistarkastelua. Toi-
meentuloturvaa ja aktiivitoimenpiteitä on laa-
jemmin pyritty tietoisesti sovittamaan yhteen
vasta 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tällöin

joukkotyöttömyyden aiheuttamassa toimin-
taympäristössä olivat työttömyysturvan ja
työvoimapolitiikan, varsinkin työvoimapo-
liittisten toimenpiteiden, yhtymäkohdat ko-
rostuneet. Samanaikaisesti työmarkkinoilla
sekä työvoimapolitiikan linjauksissa ja
painopisteissä on tapahtunut merkittäviä
muutoksia.

Toimeentuloturvan kattavuutta, kannusta-
vuutta ja omatoimisuuden tukemista korosta-
vat linjaukset ovat viime vuosina korostuneet
toimeentuloturvaan ja työvoimapolitiikkaan
liittyvien järjestelmien yhteensovittamisessa.
Erityisesti työmarkkinatuen soveltamisalaa
on useilla muutoksilla laajennettu aktiivitoi-
menpiteiden aikaiseksi toimeentuloturvaksi
sekä työllistymisen tueksi. Linjausten edel-
lyttämät säädösmuutokset on tehty voimassa
olleisiin lakikokonaisuuksiin, joiden toisis-
taan poikkeavaan rakenteeseen ja systema-
tiikkaan muutokset ovat olleet vaikeasti sovi-
tettavissa. Samanaikaisesti työvoimapolitii-
kan uudistuksen yhteydessä on voimakkaasti
korostettu työnhakijan oikeuksia ja velvolli-
suuksia sekä niiden läpinäkyvyyttä. Käytän-
nössä keskeiset työttömän työnhakijan vel-
vollisuudet ja seuraamukset niiden laimin-
lyönnistä on määritelty toimeentuloturvaa
koskevassa lainsäädännössä.

Lainsäädäntökokonaisuus on edellä tode-
tusta johtuen muodostunut monimutkaiseksi,
vaikeasti hallittavaksi ja monissa kohdin
myös tulkinnanvaraiseksi. Toimeentuloturva-
lainsäädännön yleensäkin ja myös työttö-
myysturvaa koskevan lainsäädännön selkeyt-
tämiseen tähtääviä vaatimuksia onkin toistu-
vasti esitetty muun muassa eduskunnan,
eduskunnan oikeusasiamiehen ja Kansanelä-
kelaitoksen valtuutettujen taholta. Tarve sel-
keyttää toimeentuloturvaa koskevaa lainsää-
däntöä on noussut yhä voimakkaammin esiin
myös käytännön asiakaspalvelun näkökul-
masta sekä asiakkaiden että toimeenpanijoi-
den kuten Kansaneläkelaitoksen toimistojen,
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työttömyyskassojen ja työvoimatoimistojen
taholta.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.1. Yleistä

Nykytilaa koskevassa osassa kuvataan työt-
tömyysajan toimeentuloturvaa koskevaa lain-
säädäntöä ja käytäntöä yksityiskohtaisemmin
niiden säännösten osalta, joihin ehdotetaan
olennaisia sisällöllisiä muutoksia tai joiden
selvittäminen on tarpeellista lainsäädännön
rakenteeseen esitettyjen muutosten havain-
nollistamiseksi. Muilta osin voimassa olevan
lainsäädännön sisältö esitetään yleisluontei-
semmin ja tuodaan esille järjestelmän keskei-
set piirteet. Lainsäädännön rakenne on lyhy-
esti kuvattu seuraavassa.

Työttömyysaikaisen toimeentuloturvan pe-
ruslaki on vuonna 1985 annettu työttömyys-
turvalaki (602/1984), jota ansioturvan toi-
meenpanon osalta täydentää samana vuonna
annettu työttömyyskassalaki (603/1984). Pe-
rusturvan toimeenpanoon liittyviä, Kansan-
eläkelaitosta koskevia säännöksiä on myös
sairausvakuutuslaissa (364/1963). Työttö-
myysturvalaissa säädetään työttömyysetuuk-
sien saamisen yleisistä edellytyksistä ja rajoi-
tuksista sekä työvoimapoliittisista edellytyk-
sistä, peruspäivärahasta ja ansioon suhteute-
tusta työttömyyspäivärahasta, lainsäännön
toimeenpanosta kuten etuuksien hakemisesta,
myöntämisestä ja maksamisesta, muutoksen-
hausta ja muusta hallinnosta ja viranomaisis-
ta.

Työttömyysturvalakia täydentää perustoi-
meentulon turvaamiseen tarkoitettu, vuonna
1993 annettu laki työmarkkinatuesta
(1542/1993). Työmarkkinatuki on määritelty
työttömän työnhaun ja työvoimapoliittisten
toimenpiteiden aikaisen toimeentulon tur-
vaamiseksi tarkoitetuksi tueksi, jonka avulla
edistetään ja parannetaan tuen saajan työ-
markkinoille hakeutumisen tai palaamisen
edellytyksiä. Työmarkkinatukilakiin kytkey-
tyy puolestaan joukko muita lakeja, joissa
säädetään työmarkkinatuen maksamisesta
eräissä erityistilanteissa. Tärkeimpiä niistä

ovat laki maahanmuuttajien kotouttamisesta
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
(493/1999), jossa säädetään työmarkkinatuen
maksamisesta kotoutumistukena sekä laki
kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001),
jossa säädetään työmarkkinatuen maksami-
sesta kuntouttavan työtoiminnan ajalta.

Työttömän ammatillisesta koulutuksesta ja
sen aikaisesta toimeentuloturvasta säädetään
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa (763/1990) ja työttömän oma-
ehtoisen opiskelun tukemisesta annetussa
laissa (1402/1997). Työttömyysetuuksien ra-
hoituksesta on vuonna 1998 annettu erillinen
laki (555/1998), jota täydentävät työttömyys-
turvalain perusturvan rahoitusta ja työttö-
myyskassalain yrittäjäkassojen rahoitusta
koskevat säännökset.

Työttömyysaikaista toimeentuloturvaa täy-
dentävät erorahajärjestelmä, josta säädetään
Koulutus- ja erorahastossa annetussa laissa
(537/1990) ja työttömyyseläkettä koskevat
säännökset työeläke- ja kansaneläkelainsää-
dännössä.

2.1.2. Työttömyysturvan työvoimapoliitti-
set edellytykset

Työttömyysturvan työvoimapoliittisista
edellytyksistä säädetään nykyisen työttö-
myysturvalain 2 luvussa. Eräistä edellytyk-
sistä säädetään lisäksi tarkemmin työttö-
myysturvan työvoimapoliittisista edellytyk-
sistä annetussa asetuksessa (1368/1990).
Työttömyysturvan työvoimapoliittisia edelly-
tyksiä ovat työttömyyspäivärahan saamisen
edellytykset, jotka koskevat työnhakijaksi
ilmoittautumista ja työhakemuksen voimas-
saoloa, työmarkkinoiden käytettävissä ole-
mista, yritystoiminnan tai opiskelun vaiku-
tusta tahi omasyistä työttömyyttä, kuten työs-
tä tai koulutuksesta kieltäytymistä tai eroa-
mista. Työmarkkinatuesta annetun lain
13 §:n, 15 §:n 4 momentin ja 20 §:n mukaan
vastaavia työvoimapoliittisia edellytyksiä so-
velletaan oikeuteen saada työmarkkinatukea.

Työvoimatoimisto tai -toimikunta antaa
lausunnon Kansaneläkelaitokselle tai työttö-
myyskassalle työvoimapoliittisten edellytys-
ten täyttymisestä. Lausunto on etuuden mak-
sajaa sitova.
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Työtön työnhakija

Työttömyyspäivärahaoikeuden syntymisen
edellytyksenä on, että työtön on ilmoittautu-
nut työvoimatoimistoon kokoaikatyön haki-
jaksi. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla
on kuitenkin oikeus päivärahaan hakiessaan
osa-aikatyötä.

Työttömyyspäivärahaoikeuden säilymisen
edellytyksenä on, että työnhakija pitää työn-
hakunsa voimassa työvoimatoimistossa.
Työnhaku pidetään voimassa uusimalla se
työvoimatoimiston määrällä tavalla.

Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen se-
kä opiskelun ja yritystoiminnan vaikutus

Työttömyyspäivärahaoikeus edellyttää, että
työtön työnhakija on työmarkkinoiden käy-
tettävissä. Työmarkkinoiden käytettävissä ei
ole henkilö, joka asettaa sellaisia rajoituksia,
jotka ovat esteenä tarjotun työn tai koulutuk-
sen vastaanottamiselle tai jotka ovat johta-
neet työstä tai koulutuksesta eroamiseen.
Mahdollisten esteiden poistamiseen, kuten
lastenhoidon järjestämiseen, työnhakijalle on
varattava kohtuullinen aika.

Henkilö ei ole työmarkkinoiden käytettä-
vissä sellaisena aikana, jona hän muun kuin
satunnaisen ja lyhyen ulkomaanmatkan tai
esimerkiksi asevelvollisuuden, vapausran-
gaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan hoi-
don tai muun tähän verrattavan laitoshoidon
vuoksi on estynyt olemasta työmarkkinoilla.

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta
työttömyyspäivärahaan. Päätoimisella opis-
kelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin
myöskään opiskelun loma-ajalta.

Työttömänä aloitettu korkeakoulututkin-
toon tähtäävä opiskelu, lukio-opiskelu, sekä
ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansan-
opistossa tapahtuva päiväopiskelu on aina
päätoimista. Samoin muu opiskelu on aina
päätoimista, mikäli koulutussuunnitelman
mukainen työmäärä on keskimäärin vähin-
tään 25 tuntia viikossa tai 3 opintoviikkoa
kuukaudessa. Vastaavasti harrastusluontei-
nen opiskelu tai opiskelu aikuislukiossa ei
lähtökohtaisesti ole päätoimista opiskelua.

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta pää-
toimisella yrittäjällä. Työttömyyspäivärahaa
tai työmarkkinatukea ei voida maksaa, mikäli

työnhakija harjoittaa päätoimista yritystoi-
mintaa tai sitä vastaavaa omaa työtä. Työt-
tömyysturvajärjestelmässä yritystoimintaa
harjoittavaksi katsotaan henkilö, joka on pää-
tointaan varten velvollinen vakuuttamaan it-
sensä yrittäjien eläkelain (468/1969) (YEL)
tai maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969)
(MYEL) mukaisesti sekä eräin edellytyk-
sin yrittäjän perheenjäsen ja yrityksen
osaomistaja, joka työskentelee yritystoi-
minnassaan edellyttäen, että toiminnan
vaatima työmäärä on niin suuri, että se
on esteenä kokoaikaisen työn vastaanotta-
miselle.

Henkilö, joka on aikaisemmin toiminut
päätoimisena yrittäjänä, katsotaan päätoimi-
seksi yrittäjäksi, kunnes yritystoiminta on to-
disteellisesti kokonaan lopetettu tai se on ol-
lut keskeytyneenä yhdenjaksoisesti neljän
kuukauden ajan. Rajoitusta ei sovelleta hen-
kilöön, jonka yritystoiminta on ollut sivutoi-
mista tai luonnonolosuhteista johtuen kausi-
luontoista, eikä henkilöön, jota on pidettävä
palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä.

Omasyinen työttömyys

Työnhakijalla, joka on omalla menettelyl-
lään aiheuttanut työttömyytensä tai myötä-
vaikuttanut sen pitkittymiseen, ei ole oikeut-
ta työttömyyspäivärahaan määräajalta. Kor-
vaukseton määräaika edellyttää kuitenkin,
ettei työnhakija voi esittää menettelylleen pä-
tevää syytä. Määräaika on työnhakijan me-
nettelystä ja tarjotun työn kestosta riippuen
yksi, kaksi tai kolme kuukautta. Jos työnha-
kijan menettely on ollut toistuvaa ja osoittaa
työhaluttomuutta tai haluttomuutta osallistua
koulutukseen, hänellä on oikeus työttömyys-
etuuteen vasta oltuaan työssä tai koulutuk-
sessa vähintään kolmen kuukauden ajan
(työssäolovelvoite).

Omasyisenä työttömyytenä pidetään työstä
kieltäytymistä ja eroamista, koulutuksesta
kieltäytymistä tai eroamista, työmarkkinoilta
poissaoloa, työnhakusuunnitelman laatimi-
sesta kieltäytymistä ja toistuvaa kieltäytymis-
tä työnhakusuunnitelmaan sisältyvistä työl-
listymistä edistävistä toimenpiteistä sekä
niiden keskeyttämistä. Kieltäytymiseen rin-
nastetaan työnhakijan oma menettely, jonka
johdosta hän ei ole tullut työhön tai koulu-
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tukseen valituksi, ja vastaavasti eroamiseen
rinnastetaan työnhakijan omasta menettelystä
johtunut erottaminen.

Lisäksi työttömyyttä pidetään omasyisenä,
jos työnhakija olennaisesti laiminlyö toteut-
taa työnhakusuunnitelmaansa sen jälkeen kun
hänen yhdenjaksoinen työttömyytensä on
kestänyt vähintään viisi kuukautta.

2.1.3. Ansiopäiväraha ja peruspäiväraha

Palkansaajan työssäoloehto

Työssäoloehdon täyttäminen on työttö-
myyspäivärahan saamisen edellytys. Perus-
päivärahan osalta työssäoloehdosta säädetään
työttömyysturvalain 13 §:ssä sekä palkansaa-
jan että yrittäjän osalta. Ansioon suhteutetun
päivärahan työssäoloehdosta säädetään pal-
kansaajan osalta 16 §:ssä ja yrittäjän osalta
16 a §:ssä. Peruspäivärahan myöntämisen
edellytyksenä työssäoloehto on ollut
1.1.1994 lukien. Työttömyyspäiväraha on
luonteeltaan työttömyysvakuutuksen perus-
teella maksettava etuus. Työssäoloehdon tar-
koituksena on osoittaa, että henkilö on ollut
vakiintuneesti työmarkkinoilla ja on saanut
toimeentulonsa työstä.

Ansiopäivärahan myöntämisen edellytyk-
senä on työssäoloehdon täyttämisen lisäksi,
että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen
vähintään 10 edellisen kuukauden ajan. Pal-
kansaajakassan jäseneksi pääsee työttömyys-
kassalain 3 §:n 1 momentin mukaan Suomes-
sa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttä-
nyt 65 vuotta ja joka työskentelee sellaisessa
ammatissa tai työalalla, joka kuuluu kassan
toiminnan piiriin. Jäsenyys alkaa työttö-
myyskassalain 3 §:n 8 momentin mukaan sii-
tä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut
jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä
päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut
kassan jäsenyyttä. Peruspäivärahaa makse-
taan työssäoloehdon täyttäneelle henkilölle,
joka ei ole ollut työttömyyskassan jäsen vä-
hintään 10 edellistä kuukautta.

Palkansaajalta työttömyyspäivärahan
myöntämiseksi edellytetyn työssäoloehdon
pituus on 43 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto
karttuu vain työ-, toimi- tai virkasuhteessa
tehdystä palkkatyöstä, jossa on työsuhteen
tunnusmerkit. Siten esimerkiksi omaishoito

tai perhehoito eivät ole työssäoloehtoon kel-
paavaa työtä. Työstä tulee maksaa asianmu-
kaiset verot sekä työttömyys- ja eläkevakuu-
tus- sekä sosiaaliturvamaksut, joiden laimin-
lyönti työntekijän suostumuksella johtaa sii-
hen, ettei työ kelpaa työssäoloehtoon. Näen-
näistä työssäoloa työssäoloehdon täyttämi-
seksi ei oteta huomioon. Yrittäjäasemassa
tehtyä työtä ei mahdollisesta työsopimukses-
ta huolimatta oteta huomioon palkansaajan
työssäoloehdossa.

Työssäoloehdossa huomioon otettavan
työn tulee täyttää työaikaa ja palkkaa koske-
vat minimiedellytykset. Työssäoloehto kart-
tuu sellaisilta kalenteriviikoilta, joina henkilö
on ollut työssä vähintään 18 tuntia. Jos hen-
kilön työaika on määritelty periodeittain, tu-
lee työajan olla tasoittumisjakson aikana
keskimäärin 18 tuntia kalenteriviikossa. Muu
työajan vaihtelu huomioon ottaen voidaan
työssäoloehdossa ottaa huomioon henkilön
pyynnöstä myös sellainen neljän peräkkäisen
kalenteriviikon ajanjakso, jona työaika on
yhteensä vähintään 80 tuntia. Edellytyksenä
tällöin on lisäksi, että työaika on jakaantunut
kullekin neljästä viikosta.

Työssäoloehtoon luetaan myös sellainen
palkallinen aika, jona henkilö ei tee tosiasial-
lisesti työtä sairaus-, äitiys- tai vuosiloman
takia tai on kertausharjoituksissa tai irtisa-
nomisajalla ilman työntekovelvoitetta.

Suomea sitovan kansainvälisen sopimuk-
sen muussa valtiossa täytetyt vakuutus- ja
työskentelykaudet otetaan huomioon mää-
rättäessä oikeudesta ansioon suhteutettuun
päivärahaan. Tällaiset kaudet luetaan työs-
säoloehtoon, jos henkilö on työskennellyt
Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä
vähintään neljä viikkoa. Kaudet otetaan
huomioon myös silloin, jos työ on tarkoitet-
tu kestämään neljä viikkoa, mutta se on
päättynyt henkilöstä riippumattomasta syystä
jo aiemmin.

Työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
annetussa asetuksessa (742/1984) on säädetty
poikkeuksia työaikaa koskevasta edellytyk-
sestä eräillä työaloilla. Asetuksen mukaan
opetusalalla työssäoloehdossa huomioon
otettavaksi viikoksi katsotaan jokainen sel-
lainen viikko, jona henkilön viikoittainen
työaika on ollut vähintään puolet kysymyk-
sessä olevan opetusalan päätoimisen tun-
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tiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtun-
timäärästä. Sellaisella opetusalalla, jolla ei
ole päätoimisia tuntiopettajia, työssäoloeh-
don täyttymiseksi viikoittaisen työajan on
tullut olla vähintään kahdeksan tuntia. Ope-
tusalalla voidaan henkilön pyynnöstä ottaa
huomioon myös sellainen neljän peräkkäisen
viikon ajanjakso, jona työaika on yhteensä
ollut vähintään 34 tuntia jakaantuneena kul-
lekin viikolle.

Työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
annetussa asetuksessa on lisäksi säännelty
kotityöntekijän työssäoloehdosta. Kotityön-
tekijällä tarkoitetaan asetuksessa työsuhtees-
sa olevaa, kotonaan ulkopuoliselle työnanta-
jalle työtä tekevää henkilöä. Kotityöntekijän
osalta työssäoloehdossa voidaan ottaa huo-
mioon jokainen sellainen viikko, jona palkka
on ollut vähintään kolme neljäsosaa kysy-
myksessä olevan alan työehtosopimuksen
mukaisesta täysi-ikäiselle, täysin työkykyi-
selle henkilölle maksettavasta vähimmäis-
palkasta. Ellei alalla ole työehtosopimusta,
palkan on oltava vähintään kolme neljäsosaa
peruspäivärahan 40-kertaisesta määrästä
kuukaudessa.

Työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
annetun asetuksen mukaan urheilutoiminta
voidaan ottaa peruspäivärahan myöntämisen
edellytyksenä olevassa työssäoloehdossa
huomioon kaikkina sellaisina viikkoina, joina
henkilön urheilemisesta saama verotettava
tulo on ollut kuukauden tarkastelujakson ai-
kana vähintään peruspäivärahan 40-kertainen
määrä.

Työssäoloehdossa huomioon otettavan
työn palkan tulee olla työehtosopimuksen
mukainen. Ellei alalla ole työehtosopimusta,
tulee kokoaikatyön palkan vastata vähintään
peruspäivärahan 40-kertaista määrää kuu-
kaudessa. Siten esimerkiksi puolipäivätyötä
tekevän henkilön palkan on työehtosopimuk-
settomalla alalla vastattava peruspäivärahan
20-kertaista määrää kuukaudessa työssä-
oloehdon karttumiseksi.

Työssäoloehdon täyttymistä tarkastellaan
enintään 24 kuukauden ajalta ennen aikaa,
jolta päivärahaa haetaan. Tarkastelujaksoa
pidennetään, jos henkilö ei muuten täytä
työssäoloehtoa ja tämä on johtunut siitä, että
hän on laissa mainituista hyväksyttävistä
syistä johtuen ollut estynyt olemasta työ-

markkinoilla. Tarkastelujakson pidennyspe-
rusteena laissa on mainittu sairaus, laitoshoi-
to, asevelvollisuus, opinnot, lapsen syntymä,
lapsen hoito tai muu näihin verrattava syy.
Oikeuskäytännössä on katsottu, että muun
muassa vuorotteluvapaata, ensimmäisen as-
teen työkyvyttömyyseläkepäätöksen odotta-
mista, kansainvälisessä järjestössä työskente-
lyä ja au pair -työskentelyä ulkomailla voi-
daan yleensä pitää mainittuihin syihin verrat-
tavana hyväksyttävänä syynä työmarkkinoil-
ta poissaololle.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään
seitsemän vuotta, joten henkilön työssä-
oloehdossa saattaa tulla huomioon otetuksi
lähes yhdeksän vuotta ennen päivärahan ha-
kemista tehty työ. Sama työssäolo voidaan
lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Työssäoloehdon voimassaolo lakkaa, jos
henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta en-
nen työnhakijaksi ilmoittautumista viimeisen
kuuden kuukauden ajan eikä hän esitä hyväk-
syttävää syytä työmarkkinoilta poissaololle.

Ansiopäivärahan työssäoloehdon voimas-
saolo päättyy myös silloin, kun palkansaaja
on toiminut päätoimisena yrittäjänä yli 18
kuukautta. Sivutoiminen yrittäjyys ei katkai-
se työssäoloehdon voimassaoloa. Työttö-
myyskassalain 4 §:n 3 momentin mukaan
yrittäjäksi siirtynyt palkansaajakassan jäsen
voi säilyttää jäsenyytensä palkansaajakassas-
sa korkeintaan puolentoista vuoden ajan yri-
tystoiminnan aloittamisesta lukien. Pitempi-
aikaista yritystoimintaa harjoittavan henkilön
tulisi myöhemmin ansioon suhteutettua työt-
tömyyspäivärahaa saadakseen liittyä yrittäji-
en työttömyyskassan jäseneksi.

Hyväksyttävinä syinä olla poissa työmark-
kinoilta pidetään henkilön sairautta, laitos-
hoitoa, asevelvollisuutta, opintoja, lapsen
syntymää, lapsenhoitoa tai muuta näihin ver-
rattavaa hyväksyttävää syytä. Näihin verrat-
tavana hyväksyttävänä syynä voidaan pitää
samoja olosuhteita, jotka pidentävät tarkaste-
lujaksoa. Aiemman työssäoloehdon voimas-
saolon päätyttyä henkilön on päivärahaa saa-
dakseen täytettävä uudelleen työssäoloehto.
Tällöin huomioon otetaan vain työssäolo
työmarkkinoilta poissaolon tai yritystoimin-
nan jälkeen.

Henkilön saatua työttömyyspäivärahaa
enimmäisajan edellytetään häneltä päivära-
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han uudelleen saamiseksi työssäoloehdon
täyttämistä uudelleen. Työttömyysturvalain
19 §:n mukaisen sovitellun päivärahan 36
kuukauden enimmäisajan täytyttyä henkilö
voi tulla uudelleen sovitellun päivärahan saa-
jaksi muun muassa työssäoloehdon täyttä-
mällä.

Peruspäivärahaa ei makseta työttömyystur-
valain 15 §:n mukaan henkilölle siltä ajalta,
jolta hänellä on oikeus saada ansioon suh-
teutettua päivärahaa. Jos työnhakija ei ole
työssäoloehdon täyttymättä jäämisen perus-
teella työttömyyspäivärahaan oikeutettu, hän
kuuluu työmarkkinatukijärjestelmän piiriin.

Yrittäjän työssäoloehto

Yritystoimintaa harjoittavalla henkilöllä
on oikeus peruspäivärahaan tai ansioon suh-
teutettuun työttömyyspäivärahaan, jos hän
täyttää työssäoloehdon ja muut päivärahan
myöntämisen edellytykset. Yritystoimintaa
harjoittava henkilö on määritelty työttömyys-
turvalain 1 a §:ssä. Yrittäjillä on ollut vuo-
desta 1995 lähtien mahdollisuus vakuuttaa it-
sensä työttömyyttä varten yrittäjille tarkoite-
tuissa työttömyyskassoissa, joita Suomessa
on kaksi. Yrittäjäkassan jäseneksi pääsee
työttömyyskassalain 3 §:n 1 momentin muu-
kaan Suomessa asuva yrittäjä, joka ei ole
täyttänyt 65 vuotta. Ansiopäivärahan myön-
tämisen edellytyksenä yrittäjälle on lisäksi,
että hän on työttömyyskassan jäsen ja on ol-
lut vakuutettuna työttömyyskassassa vähin-
tään 24 edellistä kuukautta.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henki-
lö on harjoittanut laajuudeltaan olennaista
yritystoimintaa 24 kuukautta. Yritystoimin-
nan olennaisuutta ei tarkastella henkilön tosi-
asiallisen työpanoksen perustella, koska siitä
ei olisi yleensä riittävän luotettavaa selvitystä
saatavissa. Yritystoiminnan olennaisuuden
käsite onkin kytketty yrittäjän eläkevakuu-
tuksen mukaiseen työtuloon. Työttömyystur-
valain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4
a §:n mukaan yritystoimintaa voidaan pitää
olennaisena silloin, kun henkilöllä on ollut
voimassa yrittäjien eläkelain mukainen va-
kuutus toiminnasta, josta määritetty työtulo
on vähintään 710 euroa kuukaudessa. Työn-
tekijäin eläkelain mukaisesti vakuutetun yrit-
täjän työtulon on vastattava mainittua sum-

maa. Maatalousyrittäjien eläkelain mukaises-
ti vakuutetun henkilön yritystoiminnan työtu-
lon tulee olla vähintään 400 euroa kuukau-
dessa, jotta toimintaa voitaisiin pitää työssä-
oloehtoa kerryttävässä määrin olennaisena.

Yrittäjän työssäoloehdossa otetaan huomi-
oon myös päivärahan hakemista lähinnä
edeltävän 24 kuukauden aikana tehty palkan-
saajan työssäoloehdon täyttävä työ henkilön
hakiessa peruspäivärahaa. Ansiopäivärahassa
huomioon otetaan enintään kuusi kuukautta
palkansaajakassan jäsenenä hankittua pal-
kansaajan työssäolo- ja vakuutusehtoa, jos
palkansaajakassan jäsen kuukauden kuluessa
yrittäjäksi ryhtymisestä ja palkansaajakassas-
ta eroamisesta liittyy yrittäjäkassaan.

Päivärahan suuruus

Täysimääräisen peruspäivärahan suuruus
on 1.3.2002 lukien 22,75 euroa päivässä. Pe-
ruspäivärahan suuruutta tarkistetaan siten
kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa
(456/2001) säädetään. Ansiopäivärahan pe-
rusosa on täysimääräisen peruspäivärahan
suuruinen.

Sekä peruspäivärahaan että ansiopäivära-
haan liitetään lapsen huoltajuuden perusteella
lapsikorotus. Kansaneläkeindeksin mukaan
tarkistettavan lapsikorotuksen suuruus on
1.3.2002 lukien 4,31 euroa yhdestä lapsesta,
yhteensä 6,33 euroa kahdesta lapsesta ja yh-
teensä 8,16 euroa kolmesta tai useammasta
lapsesta. Lapsikorotus maksetaan työttö-
myyspäivärahan saajalle, jolla on huolletta-
vanaan 18 vuotta nuorempi lapsi.

Palkansaajan ansioon suhteutetun päivära-
han suuruudesta säädetään työttömyysturva-
lain 23 §:ssä ja asetuksessa ansioon suhteute-
tun päivärahan perusteena olevan palkan
määrittämisestä (1227/1996). Ansioon suh-
teutettu päiväraha muodostuu täyden perus-
päivärahan suuruisesta perusosasta ja an-
sio-osasta. Ansio-osan suuruus on 1.3.2002
lukien 45 prosenttia henkilön vakiintuneen
päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Siltä
osin kun henkilön vakiintunut kuukausipalk-
ka on suurempi kuin 90-kertainen perusosa,
ansio-osa on 20 prosenttia palkasta.

Ansioon suhteutettu päiväraha voi lapsiko-
rotuksineen olla enintään 90 prosenttia hen-
kilön vakiintuneesta päiväpalkasta. Tästä
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huolimatta henkilöllä on oikeus vähintään
mahdollisella lapsikorotuksella korotetun pe-
rusosan suuruiseen ansiopäivärahaan. Päivä-
raha määritellään vakiintuneen palkan tai
vuositulon perusteella.

Ansioon suhteutetun päivärahan perusteena
oleva palkka määritetään pääsääntöisesti
henkilön vakiintuneen palkan pohjalta siltä
työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajalta,
jona hän on täyttänyt työssäoloehdon. Tulot
voidaan ottaa huomioon pitemmältäkin ajalta
kuin 43 työssäoloviikolta ennen työttömyyt-
tä. Aika, jolta tulot arvioidaan, riippuu yleen-
sä siitä, miltä ajalta hakijan työnantaja on
palkkatodistuksen antanut. Vakiintunut palk-
ka voidaan periaatteessa määrätä kokonaisen
vuodenkin tuloista, mikä on pidettävä eril-
lään varsinaisesta vuositulon määrityksestä.
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan tai
osa-aikaeläkettä saavan henkilön oikeus an-
sioon suhteutettuun päivärahaan määräytyy
kuitenkin eläkkeen alkamishetkellä vallin-
neen tilanteen mukaisesti.

Laskettaessa henkilön vakiintuneena pidet-
tävää palkkaa ei huomioon oteta lomarahoja,
lomakorvauksia eikä lomaltapaluurahoja.
Tarkastelujakson kokonaispalkka jaetaan
keskimääräiseksi päivä- ja kuukausipalkaksi
siten, että kuukauteen katsotaan sisältyvän
21,5 päivää. Viikkoon katsotaan sisältyvän
viisi päivää. Palkanmäärityksessä ei oteta
huomioon aikaa, jota ei oteta työssäoloeh-
dossa huomioon. Saadusta palkasta vähenne-
tään ennen päivärahan määritystä työntekijän
eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksun huomioon ottamiseksi 4,8
prosenttia 1.1.2002 lukien. Vähennys perus-
tuu määräaikaiseen lainsäädäntöön, vii-
meksi vuoden 2002 alusta voimaan tullee-
seen yksivuotiseen lakiin (1286/2001) ja
sen perusteella annettuun sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetukseen työntekijän
eläkemaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun huomioon ottamisesta
työttömyysturvalain perusteella maksetta-
vissa päivärahoissa (1454/2001).

Vakiintunutta palkkaa laskettaessa huomi-
oon otetaan vain henkilön työhön perustuva
ennakonpidätyksen alainen palkka tai muu
vastike, joka perustuu työhön. Huomioon ei
oteta pääomatuloja eikä tuloa, joka ei ole va-
kiintunutta.

Jos henkilöllä on useita osa-aikaisia töitä,
otetaan osa-aikatöiden palkka huomioon va-
kiintunutta palkkaa määrättäessä. Huomioon
otetaan enintään palkka alan enimmäistyöai-
kaan, kuitenkin enintään 40 viikoittaiseen
työtuntiin saakka.

Vakiintunutta palkkaa määritettäessä nou-
datetaan niin sanottua ansaintaperiaatetta.
Tämä tarkoittaa sitä, että vain palkan tarkas-
telujaksolla ansaittu palkka voidaan ottaa
palkanmäärittelyssä huomioon. Tällainen
palkka otetaan huomioon, vaikka se tosiasial-
lisesti maksettaisiin hakijalle joko ennen tar-
kasteltavaa aikaa tai vasta sen jälkeen. Vas-
taavasti palkkaa, joka on ansaittu ennen tar-
kasteltavaa työssäoloaikaa tai vasta sen jäl-
keen ei oteta palkanmäärittelyssä huomioon,
vaikka se henkilölle tosiasiallisesti makset-
taisiin tarkasteltavana aikana.

Palkka määrätään poikkeuksellisesti henki-
lön vuositulon perusteella, jos henkilön työ
tai siitä saatava palkkatulo on ollut kausi-
luonteista tai epäsäännöllistä. Työtä pidetään
kausiluonteisena, jos sitä sääolosuhteiden tai
muun vastaavan syyn johdosta voidaan tehdä
vain tiettyyn aikaan vuodesta. Työ on epä-
säännöllistä, jos työssäoloehtoon luettavaan
aikaan sisältyy samassa työsuhteessa useita
palkkaukseltaan olennaisesti vaihtelevia työ-
jaksoja esimerkiksi työn sesonkiluonteisuu-
desta johtuen.

Jos henkilön päivärahan perusteena oleva
palkka lasketaan vuositulon perusteella, tu-
loina otetaan huomioon paitsi henkilön saa-
mat palkat, myös joitain sosiaalietuuksia ja
ansionmenetyskorvauksia. Tällaista vuositu-
loon perustuvassa päivärahan määrityksessä
palkkaan rinnastettavaa henkilökohtaista tu-
loa ovat muun muassa työttömyyspäiväraha,
työmarkkinatuki, työvoimapoliittisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990)
mukainen koulutustuki, vuorotteluvapaako-
keilusta annetun lain (1663/1995) mukainen
vuorottelukorvaus sekä sairausvakuutuslain
mukaiset päiväraha, äitiyspäiväraha, isyys-
päiväraha ja vanhempainraha. Näiden ansi-
oon suhteutetun päivärahan perusteena ole-
van palkan määrittämisestä annetussa asetuk-
sessa tyhjentävästi lueteltujen sosiaalietuuk-
sien ja ansionmenetyskorvausten huomioon
ottamisen edellytyksenä vuositulossa on li-
säksi, että ne ovat saajansa veronalaista tuloa.
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Yritystoiminnan tuloa tai sivutuloa ei oteta
palkansaajan päivärahan perusteena olevana
palkkana huomioon.

Palkansaajan ansiopäivärahan suuruuden uu-
delleen määrittely

Jos henkilö työllistyy päivärahakauden
alkamisen jälkeen siten, että on täyttänyt
työssäoloehdon uudelleen tullessaan päivära-
han hakijaksi, määritellään hänen päivärahan
perusteena oleva palkkansa uudelleen. Työt-
tömyysturvalain 26 §:n 4 momentin mukaan
päivärahan enimmäisaika alkaa tällöin alusta
ja henkilölle määrätään omavastuuaika.

Määriteltäessä uudelleen henkilön päivära-
han perusteena olevaa palkkaa tapahtuu päi-
värahan määrittely pääsääntöisesti kuten
muutoinkin. Jos henkilön palkka on alentunut
huomattavasti aiempaan nähden, tulee niin
sanottu 80-prosentin suojasäännös sovellet-
tavaksi. Uusien tulotietojen perusteella mää-
räytyvä työttömyyspäiväraha määritellään
vähintään 80 prosentiksi siitä työttömyyspäi-
värahasta, jota henkilölle on edellisen kerran
maksettu. Vertailu tehdään henkilön mahdol-
lisesta soviteltuun päivärahaan oikeuttavasta
tilanteesta huolimatta hänen kokonaan työt-
tömänä saamaansa työttömyyspäivärahaan
nähden eikä vertailussa oteta huomioon lap-
sikorotuksia. Suojasäännöstä sovellettaessa
päivärahan perusteena oleva palkka määritel-
lään normaaliin nähden käänteisessä järjes-
tyksessä tulokseksi saadun päivärahan perus-
teella. Suojasäännöstä ei sovelleta, jos henki-
lö on saanut päivärahaa enimmäisajan ja täyt-
tää uudelleen työssäoloehdon. Henkilö on
tällöin vakuuttanut itsensä kokonaan uudel-
leen työttömyyden varalta.

Eräissä tilanteissa henkilön päivärahan pe-
rusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen,
vaikka hän onkin täyttänyt uudelleen työssä-
oloehdon. Tällaisia tilanteita ovat osatyöky-
vyttömyyseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai
vuorotteluvapaalle jääminen. Samoin
osa-aikalisää saavan henkilön osalta päivära-
ha määritetään ennen mainittua olosuhdetta
saaduista tuloista.

Ansiopäivärahajärjestelmässä ei ole päivä-
rahan perusteena olevan palkan indeksitarkis-
tusmenettelyä. Koska päivärahan perusteena
oleva palkka määrätään siitä työstä, jolla

henkilö on täyttänyt työssäoloehdon, saattaa
päivärahan perusteena oleva palkka määräy-
tyä hyväksyttävästä syystä työmarkkinoilta
poissaolon takia hyvinkin vanhojen tulotieto-
jen perusteella.

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka
on merkityksellinen monen muun etuuden
suuruutta määritettäessä. Työttömien omaeh-
toisen opiskelun tukemisesta annetun lain
(1402/1997) mukaisen koulutuspäivärahan,
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta an-
netun lain mukainen koulutustuki ja vuorot-
teluvapaakokeilusta annetun lain mukainen
vuorottelukorvaus määräytyvät ansiopäivära-
han suuruuden perusteella.

Päivärahakauden kesto

Työttömyyspäivärahaa maksetaan yhteensä
enintään 500 työttömyyspäivältä. Työ-,
omavastuu-, työttömyyspäiväraha- ja korva-
uspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviik-
kona saa olla enintään viisi. Sovitellut päi-
värahat otetaan huomioon enimmäisajassa
täysiksi työttömyyspäivärahapäiviksi muun-
nettuina. Enimmäisaika koskee sekä perus-
että ansiopäivärahaa. Enimmäisaikaa lasket-
taessa huomioon otetaan myös sellaiset työt-
tömyyspäivät, joilta henkilölle on maksettu
työttömyysetuutta sellaisessa valtiossa, jonka
kanssa Suomella on työttömyysturvaa koske-
va sopimus. Työttömyyspäivärahan ja työt-
tömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
annetun lain mukaisen koulutuspäivärahan
enimmäisaika on yhteensä 586 päivää.

Työttömyyspäivärahaa voidaan tietyin
edellytyksin maksaa 500 päivän enimmäis-
ajan jälkeenkin. Lisäpäiviltä maksetaan työt-
tömyyspäivärahaa henkilölle, joka on täyttä-
nyt 57 vuotta ennen enimmäisajan täyttymis-
tä. Tällaiselle henkilölle voidaan maksaa päi-
värahaa enimmäisajan täyttymisestä huoli-
matta enintään sen kalenterikuukauden lop-
puun, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta. Si-
ten jo 55-vuotiaalla työttömäksi jääneellä
henkilöllä on yleensä oikeus työttömyyspäi-
värahaan ja työttömyyseläkkeeseen vanhuus-
eläkkeelle jäämiseen saakka. Jos henkilö on
täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyt-
tymistä, päivärahaa maksetaan sen kalenteri-
kuukauden loppuun, jonka aikana 500 päivän
enimmäisaika täyttyy. Jos hakija täyttää tä-
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män jälkeen työssäoloehdon, myönnetään
hänelle työttömyyspäivärahaa. Vaihtoehtoi-
sesti henkilö voi halutessaan hakea työttö-
myyseläkettä, minkä saaminen muodostaa
esteen työttömyysturvan maksamiselle.

Yrittäjän työssäoloehdon tarkastelujakso
on 48 kuukauden aika ennen päivärahan ha-
kemista. Tarkastelujaksoa voidaan samoin
kuin palkansaajan työssäoloehdon osalta vas-
taavasti pidentää, jos yrittäjä on hyväksyttä-
västä syystä ollut estynyt olemasta työmark-
kinoilla. Hyväksyttävinä syinä työmarkki-
noilta poissaololle pidetään samoja kuin pal-
kansaajan osalta.

Yrittäjän työssäoloehdon voimassaolo
päättyy, jos hän on poissa työmarkkinoilta
ilman hyväksyttävää syytä yli vuoden. Hy-
väksyttävinä syinä olla poissa työmarkkinoil-
ta pidetään samoja kuin palkansaajankin
osalta. Henkilön menetettyä työmarkkinoilta
poissaolon perusteella työssäoloehtonsa hä-
nen on täytettävä se uudelleen poissaolon
jälkeen työttömyyspäivärahaa saadakseen.

2.1.4. Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuesta annettu laki on tullut
voimaan vuoden 1994 alussa. Lain nojalla
maksetaan työmarkkinatukea työnhakijalle,
joka ei ole oikeutettu työttömyysturvalaissa
tarkoitettuun työttömyyspäivärahaan. Työ-
markkinatuesta annettu laki sisältää säännök-
set työmarkkinatuen maksamisesta työttö-
myysajalta ja sen lisäksi myös tuen maksa-
misesta työnhakijan osallistuessa työllisty-
mistään edistäviin toimenpiteisiin. Työmark-
kinatukea voidaan lain mukaan maksaa eräin
edellytyksin myös työsuhteen ajalta. Työ-
markkinatuen maksamisesta säädetään myös
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-
paikanhakijoiden vastaanotosta annetussa
laissa ja kuntouttavasta työtoiminnasta anne-
tussa laissa

Työmarkkinatukeen on oikeus työnhakijal-
la, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille
täyttämättä työttömyyspäivärahan saa-
misedellytyksenä olevaa työssäoloehtoa ja
joka on taloudellisen tuen tarpeessa. Työ-
markkinatukea maksetaan myös työnhakijal-
le, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on
päättynyt joko päivärahan enimmäisajan 500

päivän tai lisäpäivien täytyttyä.
Työmarkkinatukea maksetaan työttömän

työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi sinä
aikana, jona hän hakee työtä tai osallistuu
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Työ-
markkinatuella pyritään edistämään työ-
markkinoille hakeutuvan tai pitkään työttö-
mänä olleen henkilön työllistymisedellytyk-
siä aktiivisin toimenpitein.

Työmarkkinatuki voidaan maksaa työnan-
tajalle, joka työllistää enimmäismäärän työt-
tömyyspäivärahaa tai 500 työttömyyspäivältä
työmarkkinatukea saaneen työttömän työn-
hakijan. Työmarkkinatuki voidaan maksaa
työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kus-
tannusten korvauksena henkilölle, joka ottaa
vastaan työssäkäyntialueensa ulkopuolella si-
jaitsevan, vähintään kuusi kuukautta kestä-
vän kokoaikatyön.

Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän
yleisten periaatteiden mukaisesti työmark-
kinatukea maksetaan henkilölle, joka asuu
Suomessa. Vain tällainen henkilö voi käy-
tännössä osallistua työllistymistä edistäviin
toimenpiteisiin. Sosiaaliturvalainsäädäntöä
sovellettaessa henkilön katsotaan asuvan
Suomessa, jos hänellä on täällä varsinai-
nen asunto ja koti ja hän jatkuvasti pää-
asiallisesti oleskelee täällä. Suomeen
muuttavan henkilön voidaan katsoa asuvan
Suomessa jo maahan tulosta lukien, jos
hänen tarkoituksenaan on jäädä tänne va-
kinaisesti asumaan ja hänellä on lisäksi
yhden vuoden oleskeluun oikeuttava oles-
kelulupa, jos sellainen lupa häneltä vaadi-
taan. Jos työmarkkinatukea koskevan asian
yhteydessä tulee erikseen ratkaistavaksi,
onko henkilöä pidettävä Suomessa asuva-
na, asia ratkaistaan asumiseen perustuvan
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta
annetun lain (1573/1993) perusteella.

Ammatillista koulutusta vailla oleville
työmarkkinatuki on osittain vastikkeellista.
Ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevalla
ammatillista koulutusta vaille olevalla on oi-
keus työmarkkinatukeen vasta viiden kuu-
kauden odotusajan jälkeen. Ammatillista
koulutusta vailla olevalla nuorella on oikeus
työmarkkinatukeen vain, jos hän aktiivisesti
hakeutuu ammatilliseen koulutukseen eikä
ole kieltäytynyt työstä, koulutuksesta tai työ-
voimapoliittisesta toimenpiteestä ilman päte-
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vää syytä. Rajoituksia sovelletaan ainoastaan
työttömyysaikaiseen työmarkkinatukeen.

Työvoimapoliittiset toimenpiteet

Työmarkkinatuen saajan työllistymisen
edistämiseksi järjestettävistä työvoimapoliit-
tisista toimenpiteistä säädetään työmarkkina-
tuesta annetun lain 2 luvussa. Työmarkkina-
tuen avulla parannetaan työttömän työnhaki-
jan työllistymisedellytyksiä aktiivisin työ-
voimapoliittisin toimenpitein. Työnhakijan
yleisenä velvollisuutena on hakeutua aktiivi-
sesti ja omatoimisesti työhön ja koulutukseen
sekä osallistua työvoimaviranomaisen osoit-
tamiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.
Työvoimaviranomainen voi tapauskohtaisesti
harkita, minkä toimenpiteen käyttö on kussa-
kin yksittäistapauksessa tarkoituksenmukais-
ta. Valinnassa otetaan huomioon myös työt-
tömän työnhakijan uratoiveet ja jo hankkimat
valmiudet sekä muut henkilökohtaiset edelly-
tykset. Käytettävissä olevia toimenpiteitä
ovat työharjoittelu tai työelämävalmennus
ilman työsuhdetta, työvoimapoliittinen ai-
kuiskoulutus, ammatinvalinnanohjaus- ja
kuntoutustoimenpiteet sekä muut kohtuulli-
siksi katsottavat työllistymistä edistävät toi-
menpiteet.

Ilman työsuhdetta toteutettavat työvoima-
poliittiset toimenpiteet ovat työharjoittelu ja
työelämävalmennus. Työharjoittelu on rajattu
koskemaan alle 25-vuotiaita ammatillista
koulutusta vailla olevia nuoria. Työpaikalla
tapahtuvan työharjoittelun keskeisenä tavoit-
teena on perehdyttää työelämään nuoria, joil-
la ei ole ammatillista koulutusta eikä useim-
missa tapauksissa myöskään työkokemusta.
Muilla työmarkkinatuen saajilla (25 vuotta
täyttäneet ja ammatillisen koulutuksen saa-
neet nuoret) on käytössä työelämävalmennus
työpaikalla. Työelämävalmennuksen keskei-
nen tavoite on tukea työelämään paluuta ja
lisätä työttömän ammattitaitoa sekä työmark-
kinavalmiuksia. Työelämävalmennus tukee
paitsi työhönsijoittumista tai työelämään pa-
laamista myös ammattitaidon ja työelämä-
valmiuksien parantamista. Tämän vuoksi
työelämävalmennuksen ehtona on, että toi-
menpiteen järjestäjä sitoutuu osallistumaan
yhdessä työvoimatoimiston kanssa työttömän

ammattitaidon ja sen kehittymisen arvioin-
tiin. Tätä koskeva ehto on aina kirjattava työ-
elämävalmennuksesta tehtävään sopimuk-
seen.

Työmarkkinatukea saavan henkilön osallis-
tuessa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutuk-
seen hänen toimeentulonsa turvataan työ-
markkinatuella.

Työmarkkinatukea saavan henkilön osallis-
tuessa työvoimapalvelulaissa (1005/1993)
sekä työvoimapalveluasetuksessa
(1251/1993) tarkoitettuihin soveltuvuuden,
koulutus- ja työkokeiluvaihtoehtojen selvit-
tämiseksi tai työhön sijoituksen tukemiseksi
järjestettäviin terveydellisiin tai muihin tut-
kimuksiin, työ- ja koulutuskokeiluihin, tutus-
tumiskäynteihin ammatillisissa oppilaitoksis-
sa, työkokeiluihin tai työvalmennukseen hä-
nen toimeentulonsa turvataan työmarkkina-
tuella. Toimenpiteisiin osallistuvan matka-
kustannukset ja ylimääräiset työkokeilukus-
tannukset korvataan siten, kuin työvoimapal-
velulaissa säädetään.

Ylläpitokorvaus

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen
osallistuvalle työmarkkinatuen saajalle mak-
setaan ylläpitokorvausta koulutusaikaisista
matka- ja muista ylläpitokustannuksista siten,
kuin työvoimapoliittisesta aikuiskoulutukses-
ta annetun lain 17 §:ssä säädetään. Ylläpito-
korvaus on 7 euroa päivältä. Työssäkäynti-
alueensa tai kotikuntansa ulkopuolella koulu-
tukseen osallistuvalle maksetaan ylläpitokor-
vaus korotettuna. Korotettu ylläpitokorvaus
on 14 euroa päivältä. Työssäkäyntialueensa
ulkopuolella koulutukseen osallistuvan osalta
ei edellytetä, että opiskelijalle syntyy majoi-
tuskustannuksia. Opiskelija voi siten joko
majoittua tilapäisesti opiskelun johdosta tai
matkustaa päivittäin vakituisesta asunnostaan
koulutuspaikkaan. Työssäkäyntialueellaan
mutta kotipaikkakuntansa ulkopuolella jär-
jestettävään koulutukseen osallistuvalta
opiskelijalta edellytetään korotetun ylläpi-
tokorvauksen maksamiseksi luotettavaa
selvitystä majoittumisesta aiheutuneista
kustannuksista.

Työelämävalmennukseen osallistuvalle
henkilölle maksetaan työmarkkinatuesta
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annetun lain 11 a §:n mukaan matka- ja
muiden ylläpitokustannusten korvauksena
ylläpitokorvausta. Alle 25-vuotiaalla, amma-
tillista koulutusta vailla olevalla on oikeus
työharjoittelun ajalta ylläpitokorvaukseen
vain, jos hän on saanut työttömyyspäivärahaa
500 päivän enimmäisajan tai saanut työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella vä-
hintään 500 päivältä. Ylläpitokorvauksen
suuruus, keskeiset saamisedellytykset ja
menettelytavat määräytyvät työvoimapoliit-
tisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mu-
kaisesti.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle
työmarkkinatukea saavalle maksetaan kun-
touttavasta työtoiminnasta annetun lain
17 §:n 2 momentin ylläpitokorvausta 5,05
euroa aktivointisuunnitelman mukaiselta
osallistumispäivältä. Toimeentulotukea pää-
asiallisena tulonaan saavalle henkilölle, joka
osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan, mak-
setaan toimintarahaa siten kuin toimeentulo-
tuesta annetun lain (1412/1997) 10 a §:ssä
säädetään. Sanotun lainkohdan mukaan toi-
mintaraha on myös 5,05 euroa osallistumis-
päivältä kuitenkin siten, että toimintarahan
määrää tarkistetaan samassa suhteessa ja sa-
masta ajankohdasta kuin työmarkkinatuen yl-
läpitokorvausta. Tämän säännöksen nojalla
toimintaraha on maksettu vuoden 2002 alusta
7 euron suuruisena. Kuntouttavaan työtoi-
mintaan osallistumisesta aiheutuvat matka-
kustannukset korvataan molemmissa tapauk-
sissa toimeentulotuesta annetun lain
10 a §:ssä säädetyllä tavalla.

Työnhakusuunnitelma

Työvoimapalvelulain 2 a luvussa säädetään
työttömän työnhaun tukemiseksi laadittavas-
ta työnhakusuunnitelmasta. Työvoimatoimis-
ton tulee yhteistyössä työmarkkinatuen saa-
jan kanssa laatia työvoimapalvelulain 10
c §:n 3 momentin mukainen suunnitelma tu-
en saajan työllistymisedellytysten selvittämi-
seksi ja niiden parantamisesta. Tämän työ-
voimapalvelulaissa tarkoitetun työnhaku-
suunnitelman laatiminen on työmarkkina-
tuesta annetun lain 12 §:n mukaan edellytyk-
senä työnhakijan osoittamiselle työhön, jon-
ka palkkauskustannuksiin työnantajalle
myönnetään yhdistelmätukea.

Jollei työnhakusuunnitelman laatiminen ole
ilmeisen tarpeetonta, se on laadittava vii-
meistään silloin, kun työttömän työnhaki-
jan yhdenjaksoinen työttömyys on kestä-
nyt viisi kuukautta. Työnhakusuunnitelman
tulee tällöin olla yksilöity. Uudistettu, yk-
silöity työnhakusuunnitelma on laadittava,
jos työtön työnhakija on saanut työttö-
myyspäivärahaa työttömyysturvalaissa sää-
detyn enimmäisajan, tai saanut työttömyy-
tensä perusteella mainitun lain mukaista
työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä ja
on työmarkkinatukeen oikeutettu.

Työnhakusuunnitelma sisältää työttömän
työnhakijan osaamisen ja palvelutarpeen ar-
vioinnin. Suunnitelmassa sovitaan työllisty-
mistä edistävistä palveluista ja toimenpiteistä
sekä tarvittaessa työmarkkinavalmiuksia ja
toimintakykyä parantavista muista toimenpi-
teistä.

Yksilöity työnhakusuunnitelma sisältää
työttömän työnhakijan haettavaksi työ- tai
koulutuspaikkoja, muita työllistymistä edis-
täviä toimenpiteitä taikka työkyvyn tai ter-
veydentilan selvittämiseen liittyviä toimenpi-
teitä. Jos hänen palvelutarpeensa sitä edellyt-
tää, yksilöity työnhakusuunnitelma voi myös
koostua työvoimapalvelujen käytöstä.

Työmarkkinatuen maksaminen työnantajalle

Työmarkkinatuen maksamisesta työnanta-
jalle säädetään työmarkkinatuesta annetun
lain 2 a luvussa. Työvoimatoimisto voi mää-
rätä työmarkkinatuen suoritettavaksi tukeen
oikeutetulle henkilölle itselleen ja sen lisäksi
myös sellaiselle työnantajalle, joka tekee pit-
kään työttömänä olleen, työmarkkinatukeen
oikeutetun henkilön kanssa työ- tai oppiso-
pimuksen. Työsuhde voi olla joko koko- tai
osa-aikainen. Henkilöä pidetään työmarkki-
natukeen oikeutettuna, vaikka hänelle ei olisi
välittömästi ennen työsuhteen alkamista
maksettu työmarkkinatukea korvauksettoman
määräajan, omavastuuajan, työmarkkinatuen
sovittelun tai tarveharkinnan johdosta taikka
työmarkkinatukihakemuksen myöhästymisen
johdosta. Työmarkkinatukea voidaan maksaa
työnantajalle joko sellaisenaan tai yhdistetty-
nä työllisyyslaissa (275/1987) ja työlli-
syysasetuksessa (1363/1997) tarkoitettuun
työllistämistukeen. Työnantajalle myönnet-



HE 115/2002 vp18

tävään työmarkkinatukeen sovelletaan työlli-
syyslain ja -asetuksen säännöksiä, jos työ-
markkinatuesta annetusta laista tai sen nojal-
la annetusta asetuksesta ei muuta johdu.
Työllistäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä ja
muu yhteisö sekä yritys ja muu työnantaja,
mutta ei valtion virasto tai laitos.

Työnantajalle maksetaan täysimääräinen
työmarkkinatuki. Työmarkkinatuella tai yh-
distelmätuella voidaan tarvittaessa niin sano-
tulla kolmannella sektorilla kattaa kokoaikai-
sesta tai osa-aikatyöstä työnantajalle aiheutu-
vat palkkauskustannukset kokonaisuudes-
saan. Tukea ei makseta, jos palkkauskustan-
nukset ovat pienemmät kuin täysimääräinen
työmarkkinatuki. Jos työnantajalle aiheutu-
neet palkkauskustannukset alittavat yhdis-
telmätuen enimmäismäärän tai työnantajalle
myönnetyn määrän, tuki myönnetään ja mak-
setaan vähennettynä.

Työnantajalle voidaan maksaa työmark-
kinatukea enintään 24 kuukaudelta henkilöä
kohti. Ensimmäisten 12 kuukauden ajalta
työmarkkinatukeen voidaan yhdistää työ-
voimatoimiston myöntämä työllistämistuki.
Enimmäismäärän tultua maksetuksi työn-
antajalle, henkilön työmarkkinatuki voi-
daan maksaa uudelleen työnantajalle, kun
kyseinen henkilö on täyttänyt työttömyys-
turvalaissa tarkoitetun työssäoloehdon, saa-
nut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan 500
päivää ja tullut tämän jälkeen uudelleen oi-
keutetuksi työmarkkinatukeen. Enimmäis-
ajan laskenta aloitetaan uudelleen alusta
myös henkilön saatua enimmäisajan täyt-
tymisen jälkeiseltä ajalta työttömänä työ-
markkinatukea vähintään 500 päivältä.

Matka-avustus

Matka-avustuksesta säädetään työmarkki-
natuesta annetun lain 2 b luvussa. Mat-
ka-avustus on harkinnanvarainen etuus, jon-
ka myöntämisestä päättää työttömän työnha-
kijan tekemästä hakemuksesta työvoimatoi-
misto. Matka-avustus voidaan myöntää työ-
markkinatuen saajalle tai työmarkkinatukeen
oikeutetulle henkilölle. Matka-avustuksen
myöntäminen edellyttää, että henkilö on teh-
nyt työ- tai oppisopimuksen taikka tullut ni-
mitetyksi virkaan. Työn suorituspaikan tulee
sijaita henkilön työssäkäyntialueen ulkopuo-

lella, työn tulee olla kokoaikainen ja kestää
vähintään kuusi kuukautta. Mat-
ka-avustuksessa työn kokoaikaisuuden mää-
rittely vastaa sovitellussa työttömyyspäivära-
hassa ja työmarkkinatuessa noudatettuja pe-
riaatteita. Matka-avustusta ei myönnetä, jos
henkilön palkkauskustannuksiin on myönnet-
ty työllisyyslaissa ja -asetuksessa tarkoitettua
työllistämistukea tai työmarkkinatuesta anne-
tussa laissa tarkoitettua yhdistelmätukea tai
jos sen perusteena oleva työsuhde on alkanut
ennen kuin avustuksen myöntämisestä on
annettu työvoimapoliittinen lausunto.

Matka-avustuksena maksetaan täysi työ-
markkinatuki korotettuna lapsikorotuksella,
joka määräytyy huollettavana olevien alle
18-vuotiaiden lasten lukumäärän perusteella.
Työmarkkinatukea ei vähennetä henkilölle
mahdollisesti maksettavien muiden sosiaa-
lietuuksien tai tarveharkintatulojen johdosta,
eikä henkilön palkka- tai muita työtuloja ote-
ta huomioon.

Matka-avustuksen maksaminen aloitetaan
työsuhteen alkaessa ja työvoimatoimisto voi
määrätä sitä maksettavaksi enintään kahden
kuukauden ajan. Matka-avustus maksetaan
viideltä päivältä viikossa. Jos työsuhde tuki-
jakson aikana päättyy tai muutoin keskeytyy
esimerkiksi lomautuksen johdosta taikka
henkilö ei lainkaan aloita työtä, Kansaneläke-
laitos lopettaa etuuden maksamisen. Sen si-
jaan tilapäinen keskeytys esimerkiksi sairau-
den johdosta ei vaikuta etuuden maksami-
seen.

Työmarkkinatuen määrä

Täysimääräinen työmarkkinatuki on perus-
päivärahan suuruinen. Työmarkkinatuen saa-
jalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuo-
rempi lapsi, maksetaan lapsikorotusta kuten
työttömyyspäivärahan saajalle. Sosiaalietuu-
det, työnantajan järjestämät lisäeläkkeet ja
lasten kotihoidon tuki vähennetään työmark-
kinatuesta siten kuin työttömyysturvalain 27
ja 27 a §:ssä säädetään.

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen
etuus. Tuen myöntäminen ja maksaminen
edellyttää pääsääntöisesti sitä, että tuen saaja
on taloudellisen tuen tarpeessa. Tarveharkin-
nassa otetaan työmarkkinatuesta annetun lain
24 §:n mukaan huomioon hakijan omat tulot
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kokonaisuudessaan ja hänen avio- tai avo-
puolisonsa tulot 236 euron suojaosan ylittä-
vältä osin kuukaudessa. Tuloiksi katsotaan
kaikki puolisoiden yhteenlasketut tulot suo-
jaosaa ja erikseen mainittuja sosiaalietuuksia
lukuun ottamatta. Puolisona pidetään avio-
puolisoa, avopuolisoa sekä rekisteröidyn pa-
risuhteen osapuolta. Aviopuolisoita, jotka vä-
lien rikkoutumisen johdosta asuvat pysyvästi
erillään, ei kuitenkaan pidetä puolisoina.
Huoltovelvollisen henkilön täyteen työmark-
kinatukeen oikeuttava tuloraja on 848 euroa
kuukaudessa ja yksinäisellä henkilöllä 253
euroa kuukaudessa. Tätä tulorajaa korotetaan
106 eurolla jokaisen huollettavan alle
18-vuotiaan lapsen osalta. Huoltovelvollisel-
ta henkilöltä vähennetään työmarkkinatuesta
50 prosenttia tulorajan ylittävien tulojen osal-
ta ja yksinäisellä henkilöllä 75 prosenttia. Jos
maan yleinen palkkataso olennaisesti muut-
tuu, pykälässä säädetyt rahamäärät tarkiste-
taan asetuksella palkkatason muutosta vas-
taavasti. Käytännössä rahamääriä on tarkis-
tettu muuttamalla työmarkkinatuesta annet-
tua lakia. Työmarkkinatuen tarveharkinnassa
huomioon otettavat tulot vahvistetaan käyttä-
en hyväksi verotuksessa todettuja tuloja.
Työmarkkinatuki määrätään kuitenkin tuen
maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi
joko arvioitujen tai muutoin todettavissa ole-
vien tulojen nojalla. Tarveharkinnassa nou-
datettavat yleiset perusteet vahvistaa päätök-
sellään valtioneuvosto.

Työmarkkinatukea maksetaan työmarkki-
natuesta annetun lain 25 §:n mukaan ilman
tarveharkintaa 180 ensimmäiseltä työttö-
myyspäivältä sellaisille tuen saajille, joiden
oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt
500 päivän enimmäisajan tultua täyteen.
Mainitun 180 päivän ajan laskeminen aloi-
tetaan alusta, kun henkilö työssäoloehdon
ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täy-
tyttyä tulee uudelleen oikeutetuksi työmark-
kinatukeen. Työmarkkinatuki maksetaan il-
man tarveharkintaa myös sellaiselle 55 vuot-
ta täyttäneelle henkilölle, joka on työttömäk-
si joutuessaan täyttänyt työssäoloehdon.
Kannustavuuden lisäämiseksi on perusteltua,
että muutoin pelkästään henkilön perustoi-
meentulon turvaamiseksi sosiaalisin perus-
tein suoritettava tuki maksetaan ilman tarve-
harkintaa siltä ajalta, jona asianomainen osal-

listuu hänen työmarkkinakelpoisuuttaan pa-
rantaviin toimenpiteisiin. Tämän takia työ-
markkinatukea maksetaan ilman tarveharkin-
taa myös aikana, jona työtön työnhakija osal-
listuu työharjoitteluun, työelämävalmennuk-
seen, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutuk-
seen, työkokeiluun tai työhallinnon järjestä-
mään kuntoutukseen.

Ensimäistä kertaa työmarkkinoille tulevalle
henkilölle, joka asuu vanhempiensa taloudes-
sa, maksetaan työmarkkinatuki vähennettynä.
Osittaisen työmarkkinatuen määrä on 60 pro-
senttia siitä työmarkkinatuesta, johon henkilö
muutoin olisi oikeutettu.

2.1.5. Soviteltu työttömyysetuus

Työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatu-
kea voidaan tietyin edellytyksin maksaa
myös henkilölle, jolla on voimassa oleva työ-
suhde tai joka harjoittaa yritystoimintaa.
Edellytyksenä on, että henkilö on työsuhtees-
taan tai yritystoiminnastaan huolimatta osit-
tain työtön. Työsuhteessa olevan henkilön
osalta tämä merkitsee käytännössä esimer-
kiksi osa-aikatyön tekemistä ja yrittäjän osal-
ta sivutoimista yritystoimintaa. Koska vain
osittain työttömällä henkilöllä ei työansiois-
taan johtuen ole sellaisia taloudellisia työt-
tömyydestä aiheutuneita menetyksiä kuin
kokonaan työttömällä, ei hänelle makseta
kokonaan työttömälle kuuluvia etuuksia.
Osittain työttömälle henkilölle maksetaan
soviteltua työttömyyspäivärahaa tai työ-
markkinatukea.

Soviteltuun työttömyysetuuteen oikeutetut
henkilöt

Soviteltuun työttömyysetuuteen oikeutetut
henkilöt on lueteltu työttömyysturvalain
17 §:n 1 momentissa. Työnhakijalla saattaa
olla samaan aikaan useampia sovittelun pii-
riin oikeuttavia töitä ja sovittelussa huomi-
oon otettavia tulolähteitä. Sovitellun etuuden
myöntäminen edellyttää lisäksi, että henkilö
täyttää muut etuuden myöntämisen edelly-
tykset.

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus
ensinnäkin henkilöllä, jonka työaikaa on ly-
hennetty lomautuksen johdosta. Työajan ly-
hennys on voitu toteuttaa päivittäistä tai vii-
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kottaista työaikaa lyhentämällä. Etuuden
myöntämisen edellytyksenä lomautetulle
henkilölle on lisäksi, että kyseessä on todel-
linen lomautus, joka täyttää työsopimuslaissa
(55/2001) lomauttamiselle asetetut edellytyk-
set.

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus
myös henkilöllä, joka on ollut kokoaikaisessa
työsuhteessa, mutta hänen työsuhteensa on
muutettu työsopimuslain mukaisesti
osa-aikaiseksi. Osa-aikaistamisessa on nou-
datettava työsopimuslain mukaan irtisano-
mismenettelyä. Samoin valtion virkamieslain
(750/1994) mukaisesti kokoaikaisesta
osa-aikaiseen virkasuhteeseen siirretyllä
henkilöllä on oikeus soviteltuun työttömyys-
etuuteen.

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oike-
us työttömänä osa-aikaisen työn vastaanot-
taneella henkilöllä. Työtä pidetään osa-ai-
kaisena, jos se on sellaiseksi tarkoitettu,
vaikka jollakin viikolla työssäolo olisikin
kokoaikaista. Myös päätyön ohessa
osa-aikaista työtä vastaanottaneella henki-
löllä on oikeus soviteltuun työttömyys-
etuuteen.

Myös kokoaikatyötä vastaanottanut henkilö
on tietyin edellytyksin sovitellun työttö-
myysetuuden piirissä, jos työssäolo kestää
vähemmän kuin kuukauden. Soviteltua työt-
tömyysetuutta maksetaan vain kokoaikaisen
työn työpäiviltä, joina henkilö on työnhakija-
na työvoimatoimistossa. Jos työssäolo kestää
yli kuukauden, soviteltua etuutta ei myönne-
tä. Sivutoimisen yritystoiminnan joko työt-
tömänä tai jo päättyneen päätyön ohessa
aloittaneella työnhakijalla on myös oikeus
soviteltuun työttömyysetuuteen.

Toisten henkilöiden työtaistelutoimenpi-
teen takia työnteosta estyneet henkilöt ovat
1.6.2001 lukien olleet työttömyysetuuteen
oikeutettuja, jos työtaistelutoimenpiteellä ei
ole ollut riippuvuussuhdetta henkilön omiin
työehtoihin tai työoloihin. Tällaisille henki-
löille maksetaan työttömyysetuus soviteltuna
keskeytysaikana tehdyn työn perusteella.

Sovittelun piirissä olevalla henkilöllä ei ole
työttömyysturvalain 17 §:n 2 ja 3 momentin
mukaan oikeutta työttömyyspäivärahaan, jos
hänen työaikansa tilapäisesti tai pysyvästi
ylittää 75 prosenttia alalla sovellettavasta ko-
koaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Työaikaa tarkastellaan viikoittain lomautettu-
jen ja sellaisten henkilöiden osalta, joiden
työnteko on estynyt toisten työntekijöiden
työtaistelutoimenpiteen takia. Myös kokoai-
kaisen lomautuksen aikana samalle työnanta-
jalle tilapäisesti tehtävän työn työaikaa tar-
kastellaan viikoittain. Sivutyön osalta työ-
aikaa ei tarkastella. Muiden palkkatyössä
olevien henkilöiden osalta työaikaa tarkastel-
laan neljän peräkkäisen kalenteriviikon tai
kuukauden jaksoissa. Yrittäjien osalta varsi-
naista työaikaa ei ole säädetty tarkasteltavak-
si, koska se ei yleensä ole luotettavin perus-
tein mahdollista. Yritystoiminnan kuitenkin
laajennuttua kokoaikaiseksi ei yrittäjällä ole
oikeutta työttömyysetuuteen.

Jos henkilöllä ei ole säännöllistä työ-
aikaa siten, että hänen työaikansa on
määritelty tasoittumisjaksoittain, työaikaa
tarkastellaan työttömyysturvalain 17 §:n 3
momentin mukaan käyttäen työajan tasoit-
tumisjaksoa tarkastelujaksona. Provisiopalk-
kaiset työnhakijat eivät usein saa sovitel-
tua työttömyysetuutta siksi, ettei työajan
osa-aikaisuus ole riittävän luotettavasti
osoitettavissa.

Sovitellun työttömyyspäivärahan suuruus

Sovitellun työttömyysetuuden suuruus las-
kettiin vuoden 1996 loppuun saakka siten, et-
tä päivärahaa vähentävänä työtulosta otettiin
huomioon vain tulot 750 markkaa ylittävältä
osalta kuukaudessa. Mainitun markkamäärän
ylittävältä osalta saatu työtulo vähensi työt-
tömyysetuutta 80 prosentilla. Sovitellun
etuuden tuolloinen laskentatapa suosi muihin
osittain työttömiin nähden niitä, joiden tulot
jäivät vähäisiksi.

Vuoden 1997 alusta lukien soviteltu työt-
tömyysetuus on laskettu siten, että puolet so-
vittelujakson tulosta otetaan huomioon sitä
etuutta vähentävänä, johon henkilöllä olisi
muutoin ollut kokonaan työttömänä oikeus.
Sovitellun etuuden laskentatavan muutoksel-
la pyrittiin siihen, että kaikki tulot tulevat ta-
savertaisesti huomioon otetuksi työttömyys-
etuudessa. Lisäksi tavoitteena oli poistaa es-
teitä ja kynnyksiä lisätyöllistymiseltä.

Ansiopäivärahan osalta sovitellun päivära-
han määrityksessä sovelletaan niin sanottua
90 prosentin sääntöä. Ansiopäivärahaa mak-
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setaan enintään niin paljon, että se mahdol-
lisine lapsikorotuksineen yhdessä työtulojen
kanssa voi muodostaa enintään 90 prosenttia
henkilön ansiopäivärahan perusteena olevas-
ta palkasta. Ansiopäivärahan saajalla on kui-
tenkin mainitun säännön estämättä oikeus
päivärahaan, joka hänellä olisi oikeus saada
peruspäivärahana.

Sovittelujakson pituus

Sovittelujakson pituus on yleensä neljä
viikkoa tai kuukausi riippuen siitä, mikä on
alalla käytössä oleva palkkajakso ja minkä-
laisissa maksujaksoissa henkilölle maksetaan
päivärahaa. Työttömyysturvalaissa ei ole
säännöksiä sovittelujakson valinnan kritee-
reistä. Kuukausipalkkaa saavan henkilön so-
vittelujaksona käytetään kuukautta, ja viikon,
kahden viikon tai neljän viikon välein palk-
kansa saavan osalta neljää kalenteriviikkoa.
Yritystoimintaa harjoittavan henkilön sovit-
telujakso on kuukausi.

Sovittelujaksona voidaan pitää edellä mai-
nittua lyhyempää aikaa, mikäli henkilön olo-
suhteissa tapahtuu sellainen muutos, että hän
tulee sovittelun piiriin kesken kuukauden.
Muutoksena pidetään esimerkiksi soviteltuun
työttömyyspäivärahaan oikeuttavan työn
aloittamista tai päätyön päättymistä kesken
kuukauden. Samoin lyhyempää sovittelujak-
soa käytetään, kun päivärahan sovittelun pe-
rusteena oleva työsuhde päättyy kesken kuu-
kauden. Alle kuukauden kestävän kokoaikai-
sen työn aloittavan henkilön osalta voidaan
käyttää kuukautta tai neljää viikkoa lyhyem-
pää sovittelujaksoa, jos hänen työsuhteensa
ajoittuu kahdelle eri sovittelujaksolle.

Käytettäessä kuukautta tai neljää viikkoa
lyhyempää sovittelujaksoa suoritetaan sovit-
telu niin sanotun laskennallisen työtulon pe-
rusteella. Laskennallinen työtulo saadaan si-
ten, että työssäoloajalta saatu keskimääräinen
päiväpalkka kerrotaan luvulla 21,5 laskennal-
lisen kuukausitulon saamiseksi. Sovitellun
etuuden suuruus sovittelujaksolla riippuu
näin saadun laskennallisen kuukausitulon
suuruudesta.

Työtulona sovittelussa otetaan huomioon
se palkkatulo veronalaisine luontoisetuineen,
jonka henkilö on saanut sovittelun perusteena
olevasta työstään. Yritystoiminnan osalta

käytetään yleensä verotuksessa todettuja työ-
tuloja. Jos yrittäjän työttömyysaikaisten tulo-
jen voidaan luotettavin perustein todeta
poikkeavan verotuksessa todetuista, voidaan
sovittelun perusteena käyttää näin osoitettuja
työttömyysaikaisia tuloja. Pääomatuloja ei
oteta sovittelussa huomioon.

Sovittelujakson tulona otetaan huomioon
vain sovittelujakson aikana ansaitut tulot niin
sanotun ansaintaperiaatteen mukaisesti. Täl-
lainen palkka, otetaan huomioon, vaikka se
tosiasiallisesti maksettaisiin hakijalle ennen
sovittelujaksoa tai vasta sen jälkeen. Vastaa-
vasti palkkaa, joka on ansaittu ennen sovitte-
lujaksoa tai vasta sen jälkeen, ei oteta pal-
kanmäärittelyssä huomioon, vaikka se henki-
lölle tosiasiallisesti maksettaisiin tarkastelta-
vana aikana. Käytännössä tulojen huomioon
ottaminen tapahtuu joustavammin johtuen
esimerkiksi erilaisten lisien ja korvausten
maksamisesta usein huomattavasti perus-
palkkaa myöhemmin, jolloin sovittelu tuottaa
nykysäännöksin usein saman tuloksen riip-
pumatta siitä, kumman sovittelujakson tulona
lisät otetaan huomioon. Lomaraha ja lomal-
tapaluuraha sekä lomakorvaus otetaan kui-
tenkin huomioon maksamisajankohtana ku-
luvan sovittelujakson tulona.

Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaika

Soviteltua työttömyysetuutta maksetaan
enintään 36 kuukauden ajalta. Huomioon ote-
taan vain 1 päivästä huhtikuuta 2000 lukien
maksettu soviteltu etuus. Enimmäisaikaa var-
ten maksuaika muutetaan kuukausiksi siten,
että kuukauteen katsotaan sisältyneen 21,5
maksupäivää. Myös soviteltuna maksettu
koulutuspäiväraha kerryttää sovitellun etuu-
den enimmäisaikaa mainitulla tavalla toisin
kuin soviteltu vuorottelukorvaus tai koulutus-
tuki. Soviteltua etuutta voidaan 36 kuukau-
den jälkeenkin maksaa siltä osin, kun se pe-
rustuu alle kuukauden kestävään kokoaika-
työhön. Poikkeus perustuu siihen, että tarjo-
tusta kokoaikatyöstä työnhakijalla ei ole päi-
värahaoikeuttaan määräajaksi menettämättä
mahdollista kieltäytyä tulovertailun perus-
teella siten kuin osa-aikatyön osalta on työt-
tömyysturvalain 7 a §:ssä säädetty. Enim-
mäisajan täytyttyä henkilö voi työttömyys-
päivärahaoikeuttaan menettämättä irtisanou-



HE 115/2002 vp22

tua työstään.
Sovitellun työttömyysetuuden 36 kuukau-

den enimmäisajan laskeminen aloitetaan
alusta henkilön oltua kuuden kuukauden ajan
kokoaikatyössä tai hänen täytettyään työssä-
oloehdon. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan tässä
sellaista työtä, jossa henkilön työaika ylittää
75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoai-
kaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
Enimmäisajan uudelleenalkamisen kannalta
ei ole merkitystä sillä, täyttääkö henkilö pe-
ruspäivärahan vai ansiopäivärahan ja palkan-
saajan vai yrittäjän työssäoloehdon. Työssä-
oloehdon täyttymistä tarkasteltaessa huomi-
oon otetaan vain enimmäisajan täyttymisen
jälkeinen työssäolo.

Sovitellut päivärahat otetaan työttömyys-
turvalain mukaisen yleisen työttömyyspäivä-
rahan 500 päivän enimmäisajassa huomioon
siten, että soviteltu päiväraha muunnetaan
täysiksi työttömyyspäivärahoiksi. Sovitellun
päivärahan perusteella 500 päivän enimmäis-
aika saattaa siten täyttyä esimerkiksi vasta
700 päivärahan maksupäivän myötä.

2.1.6. Erorahajärjestelmä

Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa
(537/1990) tarkoitettu Koulutus- ja erorahas-
to myöntää erorahaa ja erorahan aikuiskoulu-
tuslisää työntekijälle sekä kunnan, kuntainlii-
ton, evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kir-
kon, seurakunnan, seurakuntaliiton ja muun
seurakuntain yhtymän viranhaltijalle. Valtion
virkamiehille erorahan ja erorahan aikuiskou-
lutuslisän myöntää valtiokonttori.

Erorahan myöntämisen edellytyksenä on,
että henkilö on menettänyt työpaikkansa sen
vuoksi, että työnantaja on taloudellisista tai
tuotannollisista syistä joutunut supistamaan
työvoimaa tai lopettanut toimintansa. Lisäksi
edunsaajan uudelleen työhön sijoittumisen on
iän tai muun syyn vuoksi tullut olla ilmeisen
vaikeaa. Koulutus- ja erorahaston säännöissä
on säännelty tarkemmin erorahan saa-
misedellytyksistä siten, että TEL-, VEL-,
KvTEL- ja KiEL- työ- tai virkasuhteessa ol-
leita ja MEL- ja LEL-aloilla työskennelleitä
koskevat omat erorahan erityiset myöntä-
misedellytyksensä. Alasta riippumatta erora-
han myöntämisen edellytyksenä on hakijan
vähintään 45 vuoden ikä ja työssäolon kestol-

le asetetut vaatimukset. Lisäksi henkilön tu-
lee säännöissä tarkemmin selvitetyllä tavalla
olla työnhakijana työvoimatoimistossa. Työs-
tä ilman pätevää syytä kieltäytyneen henki-
lön erorahaa alennetaan kolmasosalla tai se
evätään kokonaan. Erorahan suuruuteen vai-
kuttavat henkilön ikä, palkka, työaika ja työ-
historia.

Erorahan aikuiskoulutuslisää maksetaan
tuotannollisista tai taloudellisista syistä työ-
paikkansa menettäneelle 30 vuotta täyttäneel-
le henkilölle, joka osallistuu ammatilliseen
koulutukseen. Aikuiskoulutuslisää maksetaan
säännöissä tarkemmin määritelty kiinteä eu-
romäärä kuukaudessa.

Mainittujen etuuksien lisäksi Koulutus- ja
erorahasto myöntää osittaista ammattikoulu-
tusrahaa vuorotteluvapaalla olevalle koulu-
tukseen osallistuvalle henkilölle ja kertasuo-
ritteista ammattikoulutusrahaa ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/1998) mainitun tutkinnon suorittaneelle
henkilölle. Erorahan, aikuiskoulutuslisän ja
ammattikoulutusrahan tarkemmista saa-
misedellytyksistä ja niiden tasosta määrätään
rahaston säännöissä, jotka sosiaali- ja terve-
ysministeriö vahvistaa. Koulutus- ja erora-
hasto myöntää lisäksi palkansaajille ja yrittä-
jille aikuiskoulutustuesta (1276/2000) anne-
tun lain mukaista aikuiskoulutustukea.

2.1.7. Työttömyyseläke

Työttömyyseläke liitettiin työeläkelakeihin
vuonna 1971. Työttömyyseläkkeen tavoittee-
na on ollut turvata toimeentulo sellaisille
ikääntyneille työntekijöille, jotka ovat jää-
neet pitkäaikaisesti työttömiksi ja jotka eivät
enää sijoitu työmarkkinoille. Työttömyyselä-
ke on siten täydentänyt työttömyysturvajär-
jestelmää.

Työttömyyseläkkeeseen on oikeus 60 vuot-
ta täyttäneellä työttömälle työnhakijalle, joka
on ollut työeläkelakien alaisessa työssä 5
vuotta 15 viimeisen vuoden aikana ja joka
saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajalta.
Sen lisäksi edellytetään, ettei henkilölle ole
voitu osoittaa työtä.

Nykyiset työttömyyseläkettä koskevat
säännökset ovat pääosin tulleet voimaan
vuoden 1994 alusta. Vuonna 1996 eläkkeen
laskentaa koskevia säännöksiä muutettiin tu-
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levan ajan eläkkeen määrän osalta. Vuonna
2000 alusta eläkkeen laskentaa koskevia
säännöksiä on muutettu edelleen siten, että
eläke määräytyy työsuhdeajalta karttuneen
eläkkeen mukaisena. Toisin sanoen eläkkees-
tä jäi pois tulevan ajan eläkkeen osa. Työt-
tömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläk-
keeksi tulevan ajan osuus lisätään eläkkee-
seen. Lakien voimaantulosäännöksien joh-
dosta aikaisempia työttömyyseläkettä koske-
via säännöksiä joudutaan soveltamaan rin-
nakkain vuoden 2000 alusta voimaan tullei-
den säännösten kanssa.

2.2. Nykytilan arviointi

2.2.1. Lainsäädäntö

Suomen työttömyysturvajärjestelmä on se-
kä rakenteeltaan että organisatorisesti hajau-
tettu. Etuuksina maksetaan perusturvana
työmarkkinatukea ja vakiintuneesti ansio-
työssä olleille päivärahaa joko peruspäivära-
hana tai ansiopäivärahana. Päiväraha puoles-
taan jakaantuu palkansaajille ja yrittäjille
maksettavaan päivärahaan. Työttömän osal-
listuessa koulutukseen voidaan maksaa oma-
ehtoisen opiskelun ajalta koulutuspäivärahaa
tai koulutustukea työvoimapoliittiseen ai-
kuiskoulutukseen. Työttömyysturvaa koske-
vaa lainsäädäntöä valmistelee ja kehittää
toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta
sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapo-
liittisten asioiden osalta työministeriö. Toi-
meenpanoon osallistuvat etuuksien maksaji-
na Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassat,
joko palkansaajakassat tai yrittäjäkassat.
Etuuksien työvoimapoliittisista edellytyksistä
ratkaisun tekevät työvoimatoimistot.

Edellä kuvattu järjestelmä on kehittynyt
pidemmän aikavälin kuluessa erilaisten olo-
suhteiden vallitessa, erilaisista lähtökohdista
ja erilaisin tavoittein. Esimerkiksi voimassa
oleva työttömyysturvalaki on laadittu pää-
osiltaan alhaisen työttömyyden tilanteessa
1980-luvun puolivälissä. Työttömyysturvala-
kiin kiinteästi liittyvä laki työmarkkinatuesta
on puolestaan kirjoitettu vuosikymmen myö-
hemmin ajankohtana, jolloin jouduttiin nope-
assa tahdissa lähes täystyöllisyydestä massa-
työttömyyteen. Työttömyyttä ja työllisyyttä
koskevien muutosten ohella myös työmark-

kinoiden sisäinen muutos on tänä aikana ollut
huomattava; epätyypillisen työllistymisen li-
sääntyminen ja sosiaaliturvan merkityksen
korostuminen on ollut omiaan ohjaamaan
lainsäädännön kehittymistä yhä kasuistisem-
paan suuntaan. Kun lakeja on valmisteltu eri
ministeriöissä (sosiaali- ja terveysministeriö,
työministeriö), myös lakien taustalla oleva
lainsäädäntöperinne on ollut osittain erilai-
nen.

Työttömyysturvajärjestelmän kuten sosiaa-
liturvalainsäädännön yleensäkin tulisi olla
sekä sosiaaliturvan saajan että järjestelmän
toimeenpanijan kannalta mahdollisimman
selkeä ja läpinäkyvä. Vakuutetun tulisi voida
järjestelmän perusteet tuntemalla pystyä en-
nakoimaan toimiensa (esimerkiksi yritystoi-
minnan aloittaminen, satunnaisen työn vas-
taanottaminen) vaikutukset työttömyysaikai-
seen toimeentuloturvaansa. Toimeenpanijan
työtä puolestaan helpottaa, jos järjestelmä on
selkeyden lisäksi mahdollisimman yhdenmu-
kainen rinnakkaisten etuusjärjestelmien
kanssa.

Nykyisen työttömyysturvajärjestelmän kes-
keinen ongelma on se, että lainsäädäntö-
työssä tavoiteltu selkeys, läpinäkyvyys ja
ennakoitavuus on osin jäänyt edelleen
saavuttamatta. Järjestelmää leimaa hajanai-
suus ja etuuslakien osittainen päällekkäi-
syys. Etuuslakeja laadittaessa on edellä to-
detuista syistä pyritty myös hyvin yksi-
tyiskohtaiseen sääntelyyn, mikä hajautetus-
sa lainsäädännössä on johtanut lainsäädän-
nön monimutkaistumiseen siten, että sen
ymmärtäminen kokonaisuutena on vaikeaa
ja toimeenpaneminen usein hankalaa. Kes-
keinen ongelma on myös eri etuuslakien
keskinäiset ja ristikkäiset viittaukset, jotka
tekevät lainsäädännöstä vaikeaselkoista se-
kä kansalaisen että toimeenpanijan kannal-
ta. Viittaussäännösten ongelma tulee esiin
myös lainmuutostilanteissa, jolloin tarvitta-
via muutoksia ei välttämättä aina voida to-
teuttaa tai niiden tarve jää huomaamatta.

Lainsäädännössä toimeenpanon kannalta
ongelmallista on myös työttömyysaikaista
perusturvaa koskevan lainsäädännön kaksija-
koisuus; peruspäivärahan saamisedellytyksis-
tä säädetään työttömyysturvalaissa ja työ-
markkinatuen saamisedellytyksistä työmark-
kinatuesta annetussa laissa. Osittain saa-
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misedellytykset ovat kummassakin etuudessa
samat ja työmarkkinatuesta annetussa laissa
onkin lukuisia viittaussäännöksiä työttö-
myysturvalakiin. Pitkälti viittaustekniikalla
toteutettu laki ei luonnollisesti voi olla kovin
selkeä. Vaikeaselkoisuutta on eri toimeenpa-
nijoiden näkökulmasta omiaan lisäämään se,
että työttömyysturvalaissa on työttömyysai-
kaista ansioturvaa ja perusturvaa koskevat
säännökset osin päällekkäin. Työmarkkina-
tuesta annetussa laissa puolestaan on sään-
nöksiä, joiden keskeinen sääntelykohde on
muualla kuin toimeentuloetuudessa.

Itse työmarkkinatukijärjestelmä on vuosien
kuluessa laajentunut varsin monimuotoiseksi
ja vaikeasti hallittavaksi. Työmarkkinatukea
voidaan maksaa työttömyysajalta, työvoima-
poliittiseen toimenpiteeseen osallistumisen
ajalta, yhdistelmätuen osana työnantajalle,
kotoutumistukena maahanmuuttajalle, mat-
ka-avustuksena tietynlaisen työn vastaanot-
taneelle henkilölle ja kuntouttavaan työtoi-
mintaan osallistumisen ajalta. Näitä eri lakien
perusteella maksettavia etuuksia koskevien
työmarkkinatukisäännösten ja erityislakeihin
sisältyvien säännösten keskinäinen suhde on
osin epäjohdonmukainen ja vaikeaselkoinen.
Eri lakeihin sisältyy myös lukuisa määrä me-
nettelytapasäännöksiä menettelytapoja kos-
kevien viittaussäännösten ohella.

Työttömän omaehtoisen opiskelun ajalta
myönnettävästä koulutuspäivärahasta sääde-
tään nykyisin työttömien omaehtoisen opis-
kelun tukemisesta annetussa laissa. Laissa on
yhteensä kahdeksan koulutuspäivärahan eri-
tyisedellytystä koskevaa pykälää. Pääosin
koulutuspäivärahan osalta kuitenkin viitataan
työttömyysturvalakiin ja työmarkkinatuesta
annettuun lakiin. Kun näihinkin lakeihin si-
sältyy keskinäisiä viittaussäännöksiä, sään-
nösten ketjutus aiheuttaa vaikeaselkoisuutta
ja tulkintaongelmia.

Myös työttömyysturvan peruslaki, työttö-
myysturvalaki, on siihen tehtyjen lukuisten,
usein perustavaa laatuakin olevien muutosten
johdosta muodostunut hajanaiseksi ja vaike-
asti hallittavaksi, kun muutoksia on eri vai-
heissa tehty ilman lain rakenneuudistusta.
Muun muassa yrittäjien työttömyysturvaa
koskeva uudistus ja vakuutusperiaatteen li-
sääminen työttömyysturvassa ovat sen tyyp-
pisiä järjestelmän keskeisiä muutoksia, jotka

ymmärrettävyyden ja selkeyden kannalta
edellyttäisivät eri säännösten uudelleen ryh-
mittelyä ja yhdistämistä paremmin toimiviksi
kokonaisuuksiksi. Perustuslain vaatimukset
säädöstasosta ja säännösten täsmällisyydestä
pääsääntöisesti täyttyvät työttömyysturvaa
koskevassa lainsäädännössä, mutta alemman
asteisten normien valtuussäännöksissä on
jossain määrin puutteita muun muassa val-
tuussäännösten täsmällisyyden ja tarkkarajai-
suuden osalta.

2.2.2. Työttömyyspäiväraha ja eroraha-
järjestelmä

Erorahajärjestelmä on perustettu vuonna
1970 ennen nykymuotoista kehittynyttä työt-
tömyysturvajärjestelmää. Erorahajärjestelmä
luotiin alunperin täydentämään irtisanomis-
suojaa tilanteissa, joissa palkansaaja on me-
nettänyt pitkäaikaisen työpaikan taloudelli-
sista tai tuotannollisista syistä ja uudelleen
työhön sijoittuminen olisi iän tai muun syyn
vuoksi vaikeaa. Erorahalla on tuettu henkilöi-
tä, jotka aktiivisesti etsivät uutta työtä, mutta
joiden työllistyminen esimerkiksi ikääntymi-
sen ja usein myös puutteellisen ammattitai-
don seurauksena on tavanomaista vaikeam-
paa.

Ikääntyvillä, työttömäksi jääneillä henki-
löillä puuttuu usein ammattikoulutus tai se on
vanhentunut tai suuntautunut alalle, jossa
työpaikkoja ei enää ole tarjolla. Tästä syystä
uudelleenkoulutus tai täydennyskoulutus on
tarpeellista erityisesti tilanteissa, joissa hen-
kilö on jäänyt työttömäksi pitkän yhdenjak-
soisen työsuhteen jälkeen. Koulutus- ja ero-
rahaston toimeenpanemaa erorahajärjestel-
mää onkin viime vuosina kehitetty siten, että
voimavaroja on suunnattu aktiivisten toi-
menpiteiden tukemiseen muun muassa erora-
han aikuiskoulutuslisän muodossa. Koulutus-
ja erorahaston toiminta on myös yhä enem-
män painottunut työelämässä olevien palkan-
saajien omaehtoisen aikuiskoulutuksen tu-
kemiseen ja kehittämiseen. Tässä kokonai-
suudessa rahaston myöntämä eroraha on jää-
nyt irralliseksi varsinaisen työttömyysturva-
lain mukaisen työttömyysturvan kanssa pääl-
lekkäin myönnettäväksi lisätueksi.

Työttömyyspäivärahan - sekä peruspäivä-
rahan että ansioon suhteutetun päivärahan -
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saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon
täyttyminen. Palkansaajien ja yrittäjien työs-
säoloehto määräytyy eri tavoin. Työssä-
oloehdon tarkoituksena on osoittaa, että hen-
kilö on ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla
ja saanut toimeentulonsa ansiotyöstä. Vuon-
na 1997 palkansaajan työssäoloehtoa piden-
nettiin kuudesta kuukaudesta 10 kuukauteen
24 kuukauden tarkastelujakson pysyessä kui-
tenkin ennallaan. Tavoitteena oli korjata val-
litsevassa vaikeassa työttömyystilanteessa
järjestelmässä olleita työmarkkinoita vinout-
tavia piirteitä ja vakuutusperiaatetta vahvis-
taen lisätä työn ja sen kautta hankittavan so-
siaaliturvan välistä yhteyttä.

Työssäoloehdon täyttymistä koskeva vaa-
timus on sama riippumatta siitä onko kyse
henkilöstä, joka tulee päivärahan saajaksi en-
simmäistä kertaa tai henkilöstä, jonka päivä-
rahakausi alkaa alusta työssäoloehdon täytyt-
tyä uudelleen työttömyyspäivärahan enim-
mäisajan kuluessa tai sen jo päättyä. Käytet-
tävissä ei ole selvityksiä siitä, kuinka suuri
osa ansiopäivärahaa enimmäisajan saaneista
työmarkkinatukeen oikeutetuista on uudel-
leen työllistynyt siten, että ansiopäivärahan
työssäoloehto täyttyy. Selvitysten perusteella
näyttää kuitenkin siltä, että työttömyyspäivä-
rahalta työmarkkinatuelle siirtyneiden työ-
markkinatuen kesto olisi lyhentynyt merkit-
tävästi. Myös niiden henkilöiden lukumäärä,
jotka ansioturvan puolella ovat työllistyneet
siten, että työssäoloehto on täyttynyt uudel-
leen ja 500 päivän enimmäisaika on alkanut
alusta, näyttää viime vuosina jatkuvasti kas-
vaneen. Edelleen kuitenkin suuri osa työttö-
mistä näyttäisi kiertävän työttömyyden, työ-
voimapoliittisten toimenpiteiden ja jossain
määrin myös lyhytkestoisten työsuhteiden
kehässä. Laman seurauksena muodostunut
rakennetyöttömyys näyttää johtaneen siihen,
että vakaalle työuralle takaisin pääseminen
on vaikeaa. Jotta myös lyhytaikaisenkin työn
vastaanottaminen olisi kaikissa olosuhteissa
kannattavaa, työssäoloehdon lyhentäminen
olisi perusteltua. Ansiopäivärahalta työmark-
kinatuelle siirtyneiden mahdollisuudet päästä
takaisin ansioturvan piiriin helpottuisivat ja
toimeentulon edellytykset paranisivat.

Työttömyysturvalain mukaan ansiotyöstä
saatu tulo päivärahakaudella vähentää
työttömyyspäivärahaa. Sovitellun päivära-

han saamisen ehtona on, että työaika on
enintään 75 prosenttia kokoaikatyöntekijän
enimmäistyöajasta. Työttömyyspäivärahaa
maksetaan soviteltuna henkilölle, jonka
työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai
osa-aikaistamisen johdosta tai joka on
työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön.
Soviteltua päivärahaa maksetaan myös
henkilölle, joka päätoimesta työttömäksi
jäätyään jatkaa aikaisempaa sivutyötään tai
sivutoimista yrittäjätoimintaa tai aloittaa
vähäisen yritystoiminnan. Soviteltuun päi-
värahaan on oikeus myös henkilöllä, joka
työttömänä ollessaan on ottanut vastaan
lyhyen, vähemmän kuin kuukauden kestä-
vän kokoaikatyön.

Sovitellun päivärahan määräytymistä kos-
kevia säännöksiä muutettiin vuoden 1997
alusta. Muutosten tavoitteena oli lyhytaikai-
sessa ja epätyypillisessä työllistymisessä ole-
vien kynnysten ja esteiden poistaminen ja
harmaassa taloudessa tapahtuvan työskente-
lyn vähentäminen. Osa-aikaisesti työllistyvi-
en henkilöiden kokonaistulo ovat uudistuk-
sen myötä kasvaneet ja osa-aikaisen työn
vastaanottaminen on siten kokonaan työttö-
mäksi jäämiseen verrattuna taloudellisesti
kannattavampaa.

Satunnaista osa-aikatyötä tekevien määrä
on ollut kasvussa verrattuna muihin
osa-aikaisesti työllistyneisiin. Satunnaista
kokoaikatyötä tekeviä henkilöitä koskevat
samat sovitellun päivärahan säännökset kuin
muitakin osittain työttömiä henkilöitä. Näin
kaikki työtulot riippumatta työn tekemisen
tavasta sovitellaan samojen sääntöjen mukai-
sesti. Nykysäännösten mukaan vajaan kuu-
kauden kokoaikatyössä oleva henkilö ei käy-
tännössä useinkaan saa tulojensa tai työ-
aikansa takia soviteltua päivärahaa. Satun-
naisen lyhtyaikaisen kokoaikatyön tekemisen
kannustamiseksi olisi pyrittävä siihen, että
satunnainen kokoaikatyö olisi sovittelun pii-
rissä silloin, kun se saatujen ansioiden ja työ-
ajan perusteella on luonteeltaan paremminkin
osa-aikatyötä. Sovittelun piiriin kuuluva ko-
koaikatyö voisi kestää vähemmän kuin kaksi
viikkoa, jolloin tätä pitemmän ajan kokoaika-
työtä tekevä henkilö saisi kokonaan työttö-
miltä päiviltä täyttä päivärahaa.

Osittain työttömille henkilöille maksetaan
soviteltua työttömyyspäivärahaa neljän vii-
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kon jaksoissa työantajan antamien palkkatie-
tojen perusteella. Sovittelussa on esiintynyt
maksuviiveitä, joita on pyritty vähentämään
eri keinoin esimerkiksi tiedottamalla työnan-
tajille viivytyksettä tapahtuvan palkkatodis-
tuksen antamisen merkityksestä sovitellun
päivärahan määräämisessä. Myös muuta luo-
tettavaa selvitystä soviteltavasta ansiotulosta
on käytännössä pidetty riittävänä päivärahan
maksamisen edellytyksenä. Nämä keinot ei-
vät kuitenkaan ole osoittautuneet kaikissa ta-
pauksissa riittäviksi. Käytännössä viiveet
saattavat joissain tapauksissa vähentää sovit-
telujärjestelmän mukaisen työn vastaanotta-
misen kannustavuutta. Poikkeuksellisissa ti-
lanteissa palkkatietojen viivästyessä erityi-
sestä syystä päivärahaa olisi voitava myöntää
ennakkoon hakijan antaman ansiotuloja ja
työaikaa koskevan luotettavan ja riittävänä
pidettävän selvityksen perusteella.

Yrittäjiä koskevat työttömyysturvalain
säännökset uudistettiin vuonna 1995. Laissa
määritellään yrittäjän käsite ja edellytykset,
joiden täyttyessä yrittäjillä on oikeus paitsi
peruspäivärahaan myös vapaaehtoiseen yrit-
täjäkassan jäsenyyteen perustuvaan ansiosi-
donnaiseen päivärahaan. Oikeus päivärahaan
edellyttää yrittäjän työssäoloehdon täyttymis-
tä. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun hen-
kilö on harjoittanut laajuudeltaan olennaista
yritystoimintaa vähintään kaksi vuotta työt-
tömyyttä edeltäneen neljän vuoden aikana.
Ansioon suhteutetun päivärahan saaminen
edellyttää, että työssäoloehto on täyttynyt
kassan jäsenyysaikana.

Yritystoiminnan aloittamisen kannustami-
seksi työttömyysturvalakiin on otettu sään-
nökset niin sanotusta jälkisuojasta. Yrittäjäk-
si ryhtyvällä palkansaajakassan jäsenellä on
14—18 kuukauden jälkisuoja-aika. Suoja py-
syy voimassa, kun henkilö täyttää palkansaa-
jan työssäoloehdon ja on ilman katkosta joko
yrittäjäkassan tai palkansaajakassan jäsen.
Jos palkansaajan työssäoloehdon täyttymisen
perusteella työttömyyspäivärahaa saava työ-
tön aloittaa yritystoiminnan, hänen oikeuten-
sa palkansaajan päivärahaan jatkuu, jos yri-
tystoiminta päättyy ennen kuin 18 kuukautta
on kulunut sen aloittamisesta. Palkansaajana
hankittu työssäoloehto riittää päivärahan
saamiseksi myös silloin, kun palkansaaja siir-
tyy yrittäjäksi ilman työttömyysjaksoa ja yri-

tystoiminta kestää enintään 14 kuukautta.
Palkansaajakassasta yrittäjäkassan jäseneksi
siirtyvä henkilö voi lukea hyväkseen palkan-
saajakassassa hankkimaansa vakuutus- ja
työssäoloehtoa enintään kuusi kuukautta.
Säännösten tarkoituksena on ollut tukea ja
kannustaa siirtymistä palkansaajasta yrittä-
jäksi.

Jälkisuojaoikeus turvaa sen väliajan, jolloin
yrittäjäksi siirtynyt palkansaaja täyttää edel-
leen palkansaajan työssäoloehdon, mutta ei
ole ehtinyt täyttää yrittäjän työssäoloehtoa.
Yrittäjäksi ryhtynyt henkilö, joka jää työttö-
mäksi jälkisuoja-aikana saa ansioon suh-
teutettua päivärahaa yrittäjäksi ryhtymistä
edeltäneen ajan palkkatason mukaan, jollei
500 maksupäivän enimmäisraja ole täyttynyt.
Yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallis-
ta, että jälkisuojaoikeutta ei ole yrittäjäkassan
jäsenellä, joka yritystoiminnan lopetettuaan
siirtyy palkkatyöhön ja palkansaajakassaan.
Näin yritystoiminnan lopettanut yrittäjä saa
ansiosidonnaista työttömyysturvaa vasta, kun
hän on palkansaajakassan jäsenenä täyttänyt
palkansaajan 10 kuukauden työssäoloehdon.
Yrittäjäkassan jäsen ei kassasta erottuaan ja
siirtyessään palkansaajakassan jäseneksi voi
myöskään lukea hyväkseen yrittäjäkassassa
hankkimaansa vakuutus- ja työssäoloaikaa.
Palkkatyön ja yrittäjyyden välinen ero on
työelämän muutosten johdosta jatkuvasti
pienentynyt. Myös työttömyysturvan tulisi
olla neutraali siten, että työttömyysturvan
saaminen ei ratkaisevasti riippuisi siitä, onko
työtä tehty yrittäjänä vai palkansaajana.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyys-
päivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä, joka
saa työkyvyttömyyseläkettä täyden työkyvyt-
tömyyden perusteella tai yksilöllistä var-
haiseläkettä. Jos työttömyyspäivärahan saa-
jalle myönnetään työkyvyttömyyseläke ta-
kautuvasti siten, että eläke kohdistuu työttö-
myyspäivärahan maksuaikaan, työttömyys-
kassa tai Kansaneläkelaitos perii eläkkeestä
päivärahaa vastaavan määrän. Myös takautu-
vasti myönnetty osatyökyvyttömyyseläke voi
tulla suoritettavaksi päivärahan maksajalle.
Sama koskee tilannetta, jossa osatyökyvyt-
tömyyseläke muutetaan takautuvasti täydeksi
työkyvyttömyyseläkkeeksi. Näissä tilanteissa
eläkelaitos saatuaan tiedon maksetusta työt-
tömyyspäivärahasta maksaa työttömyyskas-
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salle tai Kansaneläkelaitokselle takautuvasti
myönnetyn eläkkeen ajalta, jolta kassa tai
Kansaneläkelaitos on työttömyyspäivärahaa
maksanut. Monessa tapauksessa työkyvyttö-
myyseläke on kuitenkin pienempi kuin mak-
settu työttömyyspäiväraha. Tällöin työttö-
myyskassa tai Kansaneläkelaitos joutuu pe-
rimään eläkkeen kanssa päällekkäin makse-
tun päivärahan takaisin suoraan eläkkeen
saajalta.

Työttömyysturvassa pääsääntönä on, että
perusteetta maksettu etuus on perittävä takai-
sin. Takaisinperinnästä voidaan kuitenkin
luopua kokonaan tai osittain vain, jos se kat-
sotaan kohtuulliseksi eikä kyse ole vilpilli-
sestä menettelystä tai törkeästä tuottamukses-
ta. Tästä kohtuullistamismahdollisuudesta
huolimatta ehkä useammalta vuodelta ta-
kaisinperittävän työttömyyspäivärahan määrä
voi olla huomattava ja takaisinperintä voi
eläkettä saavan taloudelliset olot huomioon
ottaen muodostunut kohtuuttomaksi.

2.2.3. Yhdistelmätuki

Työmarkkinatuki on tarkoitettu niille työt-
tömille, joilta puuttuu työttömyysturvan edel-
lyttämä työhistoria sekä niille, jotka ovat
saaneet työttömyyspäivärahaa 500 päivän
enimmäisajan. Työttömien tuen saajien mää-
rä on vakiintumassa runsaan 150 000 tasolle.
Työmarkkinatuesta aiheutuu valtiolle noin
950 miljoonan euron menot.

Tuen saajat ovat jakautuneet toisaalta nuo-
riin, toisaalta erittäin pitkään työttömänä ol-
leisiin henkilöihin. Noin 85 000 henkilöä on
yli 2 vuotta työttömänä olleita Ryhmän kou-
lutustaso on keskimäärin alhainen ja työhis-
toria vähäinen, eivätkä he juurikaan osallistu
työharjoitteluun, työvoimakoulutukseen tai
kuntoutustoimenpiteisiin. Yli 200 mutta alle
500 päivältä työmarkkinatukea työttömyy-
tensä perusteella saaneita oli huhtikuun 2002
lopussa noin 22 500.

Edellä mainitut työmarkkinatuen aktiivi-
toimenpiteet, joiden piirissä on ollut 10—15
prosenttia tuen saajista, kohdistuvat lähes
kokonaan alle 25-vuotiaisiin nuoriin. Työ-
voimapoliittisen järjestelmän uudistuksen yh-
teydessä uudistettiin työmarkkinatukijärjes-
telmää ottamalla vuoden 1998 alusta käyt-
töön yhdistelmätuki. Tuki kohdistuu pitkään

työttömänä olleisiin työmarkkinatuen saajiin.
Yhdistelmätuki kehitettiin välineeksi kohdis-
taa toimenpiteitä siihen työttömien ryhmään,
johon työmarkkinoiden kysyntä ja työvoima-
poliittiset toimenpiteet eivät aiemmin juuri-
kaan kohdistuneet.

Yhdistelmätuessa työttömälle henkilölle
maksettava työmarkkinatuki voidaan yhdis-
tää työnantajalle maksettavaan työllistämis-
tukeen. Työmarkkinatuki voidaan nykyjärjes-
telmässä maksaa yhdistelmätukena työnanta-
jalle myös ilman työllistämistukiosuutta.
Työmarkkinatuen käyttö palkkakustannusten
kompensaationa on valikoiva siinä suhteessa,
että kohderyhmä on määritelty työttömyyden
keston perusteella. Tuen avulla voidaan edis-
tää vaikeimman työttömien ryhmän työllis-
tymistä erityisesti matalan tuottavuuden työ-
tehtävissä. Työmarkkinatuki on suhteessa
palkkakustannuksiin huomattava valtion tuki,
sillä esimerkiksi 1 700 euron palkkakustan-
nuksista tuen osuus olisi noin 30 prosenttia.
Kuitenkin pelkän työmarkkinatuen avulla on
työllistynyt keskimäärin vain alle 100 henki-
löä.

Edellä esitettyjen työmarkkinatuen raken-
netietojen perusteella on ilmeistä, että tukea
200 päivältä saaneen henkilön työttömyys
suurella todennäköisyydellä pitkittyy kahteen
vuoteen ja sen ylikin. Pitkittyvä työttömyys
puolestaan johtaa ilman tehostettuja toimen-
piteitä johtaa suurella todennäköisyydellä en-
sin tehokkaasta työvoiman tarjonnasta syr-
jäytymiseen ja lopulta pysyvään työmarkki-
noilta syrjäytymiseen.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavutta-
miseksi

3.1.1. Lainsäädännön selkeyttäminen

Esityksen tavoitteena on selkeyttää työttö-
myysturvaa koskevan lainsäädännön raken-
netta siten, että työttömyysetuuksista ja nii-
hin liittyvistä kansalaisten oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista säädettäisiin pää-
sääntöisesti yhdessä laissa. Toimeentulotur-
vaa koskevien säännösten suhde työvoimapo-
liittisia toimenpiteitä koskeviin säännöksiin
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järjestettäisiin lainsäädännössä uudelleen:
erityisesti työmarkkinatukijärjestelmää kos-
kevan lainsäädännön rakenteen uudistami-
sessa tavoitteena on, että eri lakien mukaan
työmarkkinatukena maksettavia etuuksia
koskevien säännösten suhde työvoimapoliit-
tisia toimenpiteitä koskeviin säännöksiin on
mahdollisimman selkeä. Esityksen tähän ta-
voitteeseen liittyy läheisesti erikseen annet-
tava hallituksen esitys työvoimapoliittisen
lainsäädännön uudistamisesta siten kuin koh-
dassa 6.1.1 tarkemmin selostetaan.

Rakenteellisten muutosten lisäksi yksittäis-
ten säännösten sanamuotoja täsmennettäisiin.
Erityisenä lähtökohtana on, että perustuslain
asettamat vaatimukset säädöstasosta ja
alemman asteisten normien valtuussäännök-
sistä ja niiden täsmällisyydestä ja tarkkarajai-
suudesta otettaisiin huomioon.

Nykyisin eri laeissa käytettävät käsitteet
määriteltäisiin yhdenmukaisesti, ellei erilai-
selle sääntelylle ole osoitettavissa sosiaalipo-
liittisia tai työvoimapoliittisia perusteita tai
tavoitteita. Säännösten sanamuotoja täsmen-
nettäisiin myös siten, että soveltamista ja
toimeenpanoa ohjaava vakiintunut tulkinta-
käytäntö erityisesti normiaukkotilanteissa
kirjattaisiin tarvittaessa lakiin.

3.1.2. Ansiopäivärahajärjestelmän ja yh-
distelmätuen kehittäminen

Työttömyysturvajärjestelmään tehtävillä
muutoksilla pyritään kehittämään työttö-
myysturvaa ja työvoimapolitiikkaa työllisty-
mistä tukevaan suuntaan. Erityisesti tässä
pyrkimyksenä on pitkäaikaistyöttömien tar-
vitsemien erityistoimien tukeminen ja kehit-
täminen sekä pitkäaikaistyöttömien toimeen-
tulon turvaaminen. Ehdotukset perustuvat
vuoden 2000 tuloratkaisun mukaisesti asete-
tun kolmikantaisen työryhmän ehdotuksiin.
Työttömyysturvajärjestelmään ehdotetaan
tehtäväksi sellaisia rakenteellisia muutoksia,
joiden voidaan arvioida vahvistavan vakuu-
tusperiaatetta ja päivärahan ja työstä saatujen
ansiotulojen yhteensovitusta. Työttömyys-
turvan, työvoimapolitiikan ja työeläkkeiden
kehittämisellä pyritään kehittämään järjes-
telmää työssä pysymistä, työkykyä ja työllis-
tymistä tukevaan suuntaan.

Työllistymisen tukemiseksi ja työttömyy-
den pitkittymisen ehkäisemiseksi yhdistelmä-
tukea ehdotetaan kehitettäväksi ja kokeilun
avulla selvitettäväksi uusia tuen käyttömah-
dollisuuksia ja joustavampia tuen maksa-
mismenettelyjä.

3.2. Keskeiset ehdotukset

3.2.1. Työttömyysturvalain uudistaminen

Voimassa olevan työttömyysetuuksia kos-
kevan lainsäädännön korvaaminen yhdellä
yhtenäisellä työttömyysturvalailla edellyttää
uuden tyyppisiä rakenteellisia ja sisällöllisiä
ratkaisuja. Ehdotetussa työttömyysturvalaissa
lähtökohtana on ollut sekä toimeenpanijoiden
että etuuksien hakijoiden ja etuudensaajien
kannalta mahdollisimman selkeä, johdonmu-
kainen ja ymmärrettävä kokonaisuus. Suo-
men työttömyysetuuksia koskeva järjestelmä
on kuitenkin moniportainen ja hajautettu se-
kä etuuksien että niiden rahoituksen ja myös
toimeenpanon osalta kuten edellä on kuvattu.
Lainsäädäntökokonaisuus on tästä johtuen
pakostakin laaja myös uudistetussa muodos-
saan: ehdotettu työttömyysturvalaki jakaan-
tuisi kuuteen eri osaan.

Lainsäädännön selkeyttä on ehdotetun lain
rakenteessa pyritty lisäämään siten, että kai-
kille etuuksille yhteiset säännökset, jotka
koskevat oikeuksien ja velvollisuuksien pe-
rusteita, olisi koottu lain ensimmäiseen
osaan, kolme seuraavaa osaa koskisivat eri
etuuslajien erityissäännöksiä ja kahdessa
viimeisessä osassa olisivat etuuksille yhteiset
toimeenpano- ja muutoksenhakusäännökset.
Työttömyysturvalaki ehdotetaan edellä tode-
tun perusteella jaettavaksi kuuteen osaan ja
edelleen viiteentoista lukuun seuraavasti:

I OSA
YHTEISET SÄÄNNÖKSET
1 luku. Yleiset säännökset
2 luku. Etuuden saamisen työvoimapoliittiset
edellytykset
3 luku. Etuuden saamisen yleiset rajoitukset
4 luku. Soviteltu ja vähennetty työttömyys-
etuus
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II OSA
TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
5 luku. Työttömyyspäivärahan saamisen
edellytykset
6 luku. Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

III OSA
TYÖMARKKINATUKI
7 luku. Työmarkkinatukea koskevat yleiset
säännökset
8 luku. Työmarkkinatuen erityiset työvoima-
poliittiset edellytykset
9 luku. Työmarkkinatuen määrä ja kesto

IV OSA
KOULUTUSPÄIVÄRAHA
10 luku. Koulutuspäivärahaa koskevat sään-
nökset

V OSA
TOIMEENPANO JA MUUTOKSENHAKU
11 luku. Toimeenpanoa koskevat säännökset
12 luku. Muutoksenhaku

VI OSA
ERINÄISET SÄÄNNÖKSET
13 luku. Tietojen saamista ja luovuttamista
koskevat säännökset
14 luku. Erinäisiä säännöksiä
15 luku. Voimaantulosäännökset.

Valmistelun yhteydessä harkittiin myös
työvoimapoliittista aikuiskoulutusta koske-
van lain etuuksia koskevien säännösten liit-
tämistä työttömyysturvalakiin, koska näillä
säännöksillä on sekä etuuksien määräytymi-
sen että toimeenpanon näkökulmasta monia
yhtymäkohtia työttömyysturvalaissa säännel-
tyihin muihin työttömyysetuuksiin. Työvoi-
makoulutusta koskevat säännökset ehdote-
taan kuitenkin sisällytettäväksi erikseen an-
nettavaan hallituksen esitykseen laiksi julki-
sesta työvoimapalvelusta, koska työvoima-
koulutusta koskevilla säännöksillä on lähei-
sempi kytkentä muuhun työvoimapolitiikkaa
koskevaan lainsäädäntöön kuin työttömyys-
turvalakiin.

Työttömyysturvalaki sisältäisi kaikkiaan
140 pykälää. Laki olisi siten nykyistä työt-
tömyysturvalakia huomattavasti laajempi.
Kun ehdotetulla työttömyysturvalailla kor-

vattaisiin voimassa olevan työttömyysturva-
lain lisäksi työmarkkinatuesta ja työttömien
omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetut
lait, jotka keskeiseltä osiltaan nykyisin raken-
tuvat viittaussäännösten kautta työttömyys-
turvalakiin, voidaan todeta, että työttömyys-
turvalain ehdotettu säännöstö on näiden laki-
en yhteispituutta huomattavasti suppeampi.
Ehdotettu rakenne on kuitenkin ennen kaik-
kea soveltamisen näkökannalta nykyistä lain-
säädäntöä toimivampi, kun lukuisista viitta-
uksista muuhun lainsäädäntöön on pitkälti
voitu luopua.

Lainsäädännön rakennetta on uudistettu
myös siten, että asiayhteydeltään läheisesti
toisiinsa liittyviä säännöksiä on koottu koko-
naisuuksiksi ja ryhmitelty uudelleen johdon-
mukaisemmalla tavalla. Yksittäiset säännök-
set pohjaavat suurelta osin voimassa olevaan
lainsäädäntöön, mutta pitkät ja vaikeaselkoi-
set säännökset on jaettu useampiin, yhden
asiakokonaisuuden käsittäviin säännöksiin.
Suuri osa säännösten sanamuodoista on uu-
distettu edellä todetuista tavoitteista lähtien
vastaamaan paremmin nykyisten työmarkki-
noiden ja sosiaaliturvajärjestelmien asettamia
vaatimuksia.

3.2.2. Ansiopäivärahaa koskevat ehdotuk-
set

Korotettu ansio-osa

Työttömyysturvajärjestelmää ehdotetaan
yksinkertaistettavaksi siten, että Koulutus- ja
erorahaston myöntämä eroraha liitetään
osaksi työttömyysturvajärjestelmää. Tämä to-
teutettaisiin siten, että työttömyysturvan an-
siopäivärahaan maksettaisiin korotettua an-
sio-osaa tilanteissa, joissa henkilö on irtisa-
nottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä
taikka vastaavista julkisen alan syistä. Koro-
tetun ansio-osan saaminen sidottaisiin erora-
han tavoin työhistoriaan. Korotettua an-
sio-osaa maksettaisiin vain pitkän, vähintään
20 vuoden työhistorian omaavalle henkilölle,
joka ennen työn menettämistä on ollut pal-
kansaajakassan jäsen vähintään viisi vuotta.
Korotettua ansio-osaa maksettaisiin 130 päi-
vän jakso. Korotettu ansio-osa myönnettäi-
siin myös koulutustukeen ja koulutuspäivä-
rahaan. Korotettu ansio-osa olisi 55 prosent-
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tia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Sii-
nä tapauksessa, että palkka kuukaudessa on
90 kertaa perusosa ansio-osa olisi tämän ra-
jan ylittävältä osalta 32,5 prosenttia.

Lisäpäiväoikeus

Tarkoitus on, että työttömyyseläkkeeseen
nyt sisältyvä turva siirtyisi niiden henkilöi-
den osalta, joiden lisäpäivärahaoikeus alkaa
vuonna 2007 tai sen jälkeen hoidettavaksi
työttömyysturvan kautta. Työttömyyseläke-
mahdollisuus korvattaisiin työttömyysturvas-
sa tehtävin uudistuksin. Ehdotuksen mukaan
työttömyysturvan niin sanottu lisäpäiväoike-
us korvaisi työttömyyseläkkeen vuonna 1950
tai sen jälkeen syntyneiden osalta. Samalla
lisäpäiväoikeuden ikäraja ehdotetaan nostet-
tavaksi nykyisestä 57 vuodesta 59 vuoteen.
Edellytyksenä lisäpäiväoikeudelle olisi myös
se, että henkilöllä on työttömyyspäivärahan
500 päivän enimmäisajan täyttyessä työhisto-
riaa vähintään 5 vuotta viimeksi kuluneen 15
vuoden aikana. Lisäpäiviä maksettaisiin sen
kuukauden loppuun, jolloin henkilöllä olisi
oikeus siirtyä vanhuuseläkkeelle ilman var-
hennusvähennystä. Henkilö voisi halutessaan
olla työnhakijana ja saada työttömyyspäivä-
rahaa sen kuukauden loppuun, jona henkilö
täyttää 65 vuotta. Jotta lisäpäiviltä maksetta-
van työttömyyspäivärahan taso vastaisi pa-
remmin eläketurvan tasoa, lisäpäiviltä mak-
settaisiin korotettua päivärahaa. Korotetun
päivärahan ansio-osan ylitteen prosentti olisi
20 prosentin sijasta 32,5 prosenttia edellyttä-
en, että henkilöllä on työhistoriaa vähintään
20 vuotta.

Työssäoloehto

Ehdotuksen mukaan työttömyyspäivärahan
saamisen edellytyksenä olevan työssäoloeh-
don pituus olisi 10 kuukautta, mutta tarkaste-
lujakso pitenisi 28 kuukauteen niissä tapauk-
sissa, joissa henkilö tulee päivärahan haki-
jaksi ensimmäistä kertaa. Niissä tapauksissa,
joissa työttömyyspäivärahan enimmäisajan
laskeminen alkaisi alusta työssäoloehto ly-
henisi 8 kuukauteen tarkastelujakson säilyes-
sä edelleen 24 kuukautena. Työssäoloehto
lyhenisi siten silloin, kun enimmäisaika alkaa
alusta henkilön täytettyä työssäoloehdon uu-

delleen enimmäisajan kuluessa tai sen jo pää-
tyttyä.

Soviteltu työttömyysetuus

Esityksessä ehdotetaan, että satunnaista
kokoaikatyötä tekevien henkilöiden asemaa
parannettaisiin siten, että sovittelun piiriin
jäisi sellainen satunnainen kokoaikatyö, joka
kestää enintään kaksi viikkoa. Jos satunnai-
nen kokoaikatyö kestää pitempään kuin kaksi
viikkoa, henkilölle ei maksettaisi soviteltua
työttömyysetuutta, vaan hän saisi työttömiltä
päiviltä täyttä päivärahaa. Sovittelujaksoa ja
sovittelussa huomioon otettavaa työtuloa
koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Samal-
la soviteltua päivärahaa kehitetään siten, että
päivärahaa voitaisiin maksaa ennakkomak-
suna tilanteissa, joissa tarvittavat palkkatie-
dot päivärahan määräämiseksi vielä puuttu-
vat.

Muut ehdotukset

Päivärahan takaisinperinnästä johtuneet
kohtuuttomuudet pyritään korjaamaan siten,
että takautuvasti myönnetyn eläkkeen ta-
kaisinperinnästä luovutaan siltä osin kuin on
kysymys siitä eläkkeen osasta, jota ei ole saa-
tu eläkelaitokselta suoraan takaisin. Yrittäji-
en työttömyysturvaa kehitetään niin sanottua
jälkisuojaa koskevalta osalta vastaamaan pa-
remmin palkansaajaa koskevia jälkisuoja-
säännöksiä. Myös lomakorvausten jaksotusta
kehitetään korjaamalla jaksotettavaa palkkaa.
Määriteltäessä päivärahan perusteena olevaa
palkkaa pidennetyltä tarkastelujaksolta, palk-
kaan tehtäisiin indeksitarkistus. Nyt tehtävis-
tä muutoksista työttömyyskassoille aiheutu-
vat hallintokulujen lisäykset korvattaisiin.

3.2.3. Yhdistelmätuen käyttömahdolli-
suuksien kehittäminen

Nykyisin säännöksin työmarkkinatukea
voidaan maksaa työnantajalle palkkauskus-
tannusten kompensaationa joko sellaisenaan
ti työllistämistukeen yhdistettynä vain sel-
laisten henkilöiden työllistämiseen, jotka
ovat saaneet enimmäisajan työttömyyspäivä-
rahaa tai vähintään 500 päivää työmarkkina-
tukea työttömyytensä perusteella. Työmark-
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kinatuen käyttöä ehdotetaan työmarkkinatu-
kea saaneiden osalta laajennettavaksi kolmi-
vuotisena kokeiluna niin, että työmarkkina-
tukea maksettaisiin työnantajalle ilman työl-
listämistukiosuutta vähintään 200 päivää
työmarkkinatukea työttömyyden perusteella
saaneiden työllistämiseksi. Kokeilulla selvi-
tettäisiin samalla myös mahdollisuuksia
maksaa työmarkkinatuki työnantajalle ny-
kyistä joustavammin menettelyin, jos tukeen
oikeutettu työtön omaehtoisesti löytää itsel-
leen soveltuvan työpaikan.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Korotettu ansio-osa

Siirrettäessä eroraha ja aikuiskoulutuslisä
työttömyysturvaan ja työttömien koulutuk-
seen korottamalla ansiopäivärahaa 130 en-
simmäisen työttömyyspäivän ajalta ja ansio-
sidonnaisia koulutusetuuksia koulutuksen
ajalta korotusten kustannusvaikutusten tulisi
vastata erorahan ja aikuiskoulutuslisän kus-
tannuksia. Eroraha ja aikuiskoulutuslisä ovat
verottomia etuuksia ja työttömyysturvaetuu-
det verollisia. Jotta työttömäksi joutuneen
työttömyysturvaetuus vastaisi paremmin ero-
rahaa, maksetut erorahaetuudet on laskelmis-
sa korotettu bruttomääräisiksi. Vuonna 2001
maksettujen etuuksien pohjalta tarkasteltuna
se merkitsisi, että korotettuun ansio-osaan
olisi käytettävissä 20,7 miljoonaa euroa.
Koulutuserorahasto ja valtiokonttori maksoi-
vat vuonna 2001 erorahoja yhteensä 11,2
miljoonaa euroa 6 125 henkilölle ja aikuis-
koulutuslisää yhteensä 3,3 miljoonaa euroa
3 524 henkilölle. Yhteensä erorahaa ja ai-
kuiskoulutuslisää maksettiin siis 14,4 mil-
joonaa euroa, josta valtiokonttorin valtion
virkamiehille maksamat erorahat ja aikuis-
koulutuslisät olivat yhteensä 50 500 euroa.
Erityisesti 55—57-vuotiaiden työttömyys
vähentyi vuonna 2001. Näyttää todennäköi-
seltä, että suuriin 1945—1949 syntyneisiin
ikäluokkiin kuuluvat henkilöt eivät siirry
työttömyyspäivärahan kautta eläkkeelle sa-
massa mitassa kuin heitä edeltävät ikäluokat.

Korotettuun työttömyyspäivärahaan ja kou-

lutusetuuteen oikeutetut ovat 20 vuoden työ-
historiaedellytyksen vuoksi miltei kaikki
täyttäneet 40 vuotta. Kaksi kolmesta yli
40-vuotiaasta työttömästä täyttää vähintään
20 vuoden työhistoriaedellytyksen. Kun ko-
rotettuun ansio-osaan olisi ehdotuksen mu-
kaan oikeus tuotannollis-taloudellisista syistä
irtisanotuilla, arvioidaan vuoden 2001 luku-
jen pohjalta ensimmäiseltä 130 päivältä koro-
tettua työttömyyspäivärahaa saavia olevan
keskimäärin 12 100, ansiotuen saajia 2 200 ja
koulutuspäivärahan saajia 200. Korotuksen
sisältävien päivien lukumäärän arvioidaan
olevan 3,7 miljoonaa kappaletta. Verrattuna
erorahaan oikeutettuihin korotettuun an-
sio-osaan oikeutettujen piiri olisi laajempi,
koska erorahan erityisedellytyksistä on luo-
vuttu. On oletettavaa, että pitkän työhistorian
omaavista valtaosa täyttäisi viiden vuoden
vaatimuksen työttömyyskassan jäsenyydestä.

Jos korotetun ansio-osan menot vastaisivat
erorahan ja aikuiskoulutustuen menoja, 20,7
miljoonan euron bruttomenosta työttömyys-
päivärahojen osuus olisi 17,2 miljoonaa eu-
roa, koulutuspäivärahojen osuus 0,3 miljoo-
naa euroa ja työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tustuen osuus 3,2 miljoonaa euroa. Tämän
esityksen mukaisesta työttömyyspäivärahan
ja koulutuspäivärahan korotuksesta, yhteensä
17,5 miljoonasta eurosta, työttömyysvakuu-
tusrahaston osuus olisi 16,5 miljoonaa euroa.
Työttömyysvakuutusrahasto on rahoittanut
erorahaetuudet työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksujen tuotosta. Rahaston rahoitus-
osuus kasvaisi etuuden bruttouttamisen joh-
dosta runsaat 2 miljoonaa euroa. Muutoksella
ei ole vaikutusta työttömyysvakuutusmaksu-
jen tasoon.

Koska korotus tulee ansio-osaan, muutos ei
lisää valtionosuutta. Valtion osuus pienenee
valtiokonttorin virkamiehille maksettujen
erorahojen määrällä. Lisäksi valtion työso-
pimussuhteisista Koulutus- ja erorahastolle
suorittama maksu jää pois. Yhteensä valtion
osuus pienenee noin 220 000 euroa. Lisäksi
verotulot kasvavat 6,5 miljoonalla eurolla,
koska aiemmin verottomat erorahaetuudet
siirtyvät verotettaviksi etuuksiksi.

Vuonna 2003 korotuksen vaikutuksista ar-
vioidaan toteutuvan enimmillään 10 miljoo-
naa euroa.



HE 115/2002 vp32

Työssäoloehto

Ansioturvan saajista vuosittain yhä suu-
rempi osuus on sellaisia, jotka ovat tulleet
uudelleen työttömyysturvan piiriin täytetty-
ään työssäoloehdon. Vuonna 2001 ansiopäi-
värahan saajista 35 500 henkilöä, 13 % kai-
kista ansiopäivärahan saajista, oli saaneet
päivärahaa vähintään 400 päivältä ennen
työssäoloehdon uudelleen täyttämistä. Naisia
oli 21 350 ja miehiä 14 150.

Työssäoloehdon taloudelliset vaikutukset
muodostuvat työn vaihtumisesta työttömyys-
turvaan niin pitkältä ajalta kuin työssäoloeh-
toa lyhennetään. Siltä osin kuin työtön on ai-
emmin työjaksojen välillä saanut työmarkki-
natukea, mutta työssäoloehdon lyhentämisen
seurauksena pääsee työttömyyspäivärahalle,
vaikutukset ovat lisäksi siinä, että työmark-
kinatuki vaihtuu työttömyyspäivärahaan.

Työssäoloehtoa koskevat muutokset lisää-
vät työttömyyspäivärahamenoja 70 miljoo-
naa euroa, josta vaikutukset ansioturvassa
ovat noin 62 miljoonaa euroa ja perusturvas-
sa 8 miljoonaa euroa. Ansioturvan valtion-
osuus nousisi noin 32 miljoonaa euroa, työt-
tömyysvakuutusrahaston osuus 27 miljoonaa
euroa ja työttömyyskassojen osuus 3,2 mil-
joonaa euroa. Vuonna 2003 vaikutukset oli-
sivat ansioturvassa 30 miljoonaa euroa, josta
valtionosuus on noin 15 miljoonaa euroa ja
perusturvassa 6 miljoonaa euroa. Työssä-
oloehtoa koskevat muutokset vähentävät
työmarkkinatukimenoja tasapainotilanteessa
noin 20 miljoonaa euroa ja vuonna 2003 noin
10 miljoonaa euroa.

Soviteltu työttömyyspäiväraha

Vuonna 2001 maksettiin satunnaisen koko-
aikatyön perusteella soviteltua päivärahaa
runsaalle 42 800 ansiopäivärahan saajalle,
mikä oli 15 % kaikista päivärahan saajista.
Peruspäivärahan saajista 3 500 (vajaat 9 %
kaikista saajista) ja työmarkkinatuen saajista
13 700 (5,2 %) oli vuoden 2001 aikana saa-
nut soviteltua työttömyyspäivärahaa satun-
naisen kokoaikatyön perusteella.

Keskimääräinen päiväraha oli lyhytaikaista
kokoaikatyötä tekevillä ansioturvassa vuonna
2001 25,2 euroa. Sen osuus täydestä päivära-
hasta oli 62 %. Satunnaista kokoaikatyötä te-

kevillä oli keskimäärin 13 työpäivää kuukau-
dessa. Noin puolet kaikista lyhytaikaista ko-
koaikatyötä tekevistä jäisi muutoksen vaiku-
tuksesta pois sovittelun piiristä. Muutoksen
johdosta useimmilla päivärahan saajilla kuu-
kautta kohti maksettu etuus jonkin verran
suurenisi. Vähintään kaksi viikkoa kestävien
kokoaikatöiden poistaminen sovittelun piiris-
tä merkitsee sitä, että tältä osin ne eivät vai-
kuta sovitellun enimmäisajan täyttymiseen.
Vähäistä vaikutusta on myös sivutyön käsit-
teen poistamisella.

Soviteltuun päivärahaan ehdotetut muutok-
set lisäävät ansioturvan menoja runsaat 8
miljoonaa euroa, josta valtionosuus on 4 mil-
joonaa euroa.

Lisäpäiväoikeus

Kun vuoden 1997 alusta toteutettiin lisä-
päiväoikeuden ikärajan nosto kahdella vuo-
della, työttömyyden alkavuus siirtyi selkeästi
53 vuodesta 55 vuoteen. Samoin voidaan
olettaa nytkin, että ehdotettu muutos suurelta
osin siirtäisi työttömyyden alkavuutta 55
vuodesta 57 vuoteen. Ensimmäinen tällainen
ikäluokka, jota lisäpäiväoikeuden ikärajan
nosto koskisi, ovat vuonna 1950 syntyneet.
Ikärajan nosto vähentää siten ensimmäisen
kerran työttömyysturvamenoja vuonna 2005.

Sellaisia 55—56-vuotiaita ansiopäivärahan
saajia, joilla työttömyyden alkavuus siirtyisi,
on vuosikymmenen puolivälissä vuositasolla
noin 8000 henkilöä. Työttömyyden alkavuu-
den siirtyminen kahdella vuodella vähentää
kustannuksia keskimäärin 95 miljoona euroa
vuodessa. Valtionosuus pienenisi vajaat 50
miljoonaa euroa, työttömyysvakuutusrahas-
ton osuus 41 miljoonaa euroa ja työttömyys-
kassojen osuus 5 miljoonaa euroa. Koska li-
säpäiväoikeuden ikärajan nosto vaikuttaa
työttömäksi tuloa myöhentävästi, sillä ei ole
juurikaan vaikutusta työmarkkinatukimenoi-
hin, varsinkin, jos ikääntyviin kohdentuvia
työvoimapoliittisia toimenpiteitä tehostetaan
tulevaisuudessa.

Lisäpäivien mahdollinen kokonaiskesto pi-
tenee kuuteen vuoteen, kun päivärahaa voi-
daan maksaa 65 vuoteen saakka. Työttö-
myysturvamenojen lisäyksen vastapainona
on kuitenkin työttömyyseläkkeen lakkautta-
minen. Ensimmäisiä lisäpäivien päivärahoja,
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joissa päivärahaoikeus on 65 vuoteen asti,
maksettaisiin vuonna 2009. Täysimääräisenä
muutokset olisivat voimassa vasta vuodesta
2015 alkaen.

Lomakorvausten ja työnantajalta saatujen ta-
loudellisten etuuksien jaksotus

Vuonna 2001 työttömyyskassat tekivät 96
500 lomakorvauksen jaksotuspäätöstä. Päi-
väraha evättiin lomakorvauksen jaksotuksen
perusteella keskimäärin 10,8 päivältä päätös-
tä kohti. Työnantajalta saatu taloudellinen
etuus oli perusteena runsaassa 700 tapauk-
sessa. Keskimäärin päiväraha evättiin puo-
len vuoden ajalta. Samoin runsaassa 700 ta-
pauksessa molemmat, sekä lomakorvaus että
työnantajalta saatu taloudellinen etuus oli ol-
lut päivärahan epäämisen perusteena. Päivä-
raha evättiin keskimäärin 155 päivältä.

Jaksotettavien määrä vähenisi 6 % verrat-
tuna nykyisen lain mukaan jaksotettuihin
päiviin, kun jaksotus tehdään viimeisen pal-
kan perusteella. Bruttomenot lisääntyisivät
siten 2,8 miljoonaa euroa. Kun työntekijän
eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksua vastaavaa vähennystä ei tehdä
lomakorvauksen perusteena olevasta palkasta
lisäisi tämä kustannuksia noin 2,3 miljoonaa
euroa. Vaikutukset bruttomenoissa ovat yh-
teensä 5,2 miljoonaa euroa, josta valtion-
osuus on 2,7 miljoonaa euroa.

Takautuvasti myönnettyjen työkyvyttömyys-
eläkkeiden takaisinperinnästä luopuminen

Työttömyyskassat tekivät vuonna 2001 ta-
kaisinperintäpäätöksiä takautuvan eläkkeen
vuoksi runsaat 10 300 kappaletta, vajaat
12 % kaikista takaisinperintäpäätöksistä. Ra-
hamääräisesti takautuvat eläkkeet olivat ta-
kaisinperintöjen suurin erä, runsaat 46 %
kaikista takaisinperinnöistä. Perittävä määrä
oli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, keskimää-
rin 3 010 euroa yhtä päätöstä kohden. Voi-
daan olettaa, että takaisinperityksi saadaan
runsaat puolet, joten bruttovaikutukset ovat
noin 1,7 miljoonaa euroa, josta valtionosuus
on 0,7 miljoonaa euroa. Ehdotuksen vaiku-
tukset ovat peruspäivärahoissa ja työmarkki-
natuessa vähäiset.

Yhdistelmäkokeilu

Yhdistelmätuella arvioidaan työllistettävän
keskimäärin 3000 työtöntä työmarkkinatuen
saajaa, joiden työllistyminen avoimille työ-
markkinoille on epätodennäköistä. Työttö-
myysajalta maksettava työmarkkinatuki on
tarveharkintaista, kun taas yhdistelmätukena
maksetaan työnantajalle täysimääräinen työ-
markkinatuki. Käytännössä tarveharkinta
alentaa työttömyysaikaista tukea kuitenkin
ainoastaan noin runsaalla kymmenesosalla
työttömistä työmarkkinatuen saajista. Siten
yhdistelmätukikokeilulla ei ole mainittavia
vaikutuksia valtion menoihin.

Yhdistelmätukityöstä luetaan työttömyys-
turvan työssäoloehtoon puolet. Samaa työs-
säoloehdon kertymistä sovellettaisiin myös
ehdotettavan yhdistelmätukikokeilun perus-
teella järjestettyyn työhön. Yhdessä työssä-
oloehtoon ehdotettavien muutosten kanssa
yhdistelmätukikokeilulla arvioidaan olevan
vähäinen vaikutus työttömyyspäiväraha-
menoja lisäävä vaikutus. Valtion menoissa
vastaava säästö syntyisi työmarkkinatukime-
nojen pienenemisenä.

Muut muutosehdotukset

Päivärahan perusteena olevaan palkkaan
tehtävän indeksitarkistuksen vaikutukset ovat
tasapainotilanteessa noin 2 miljoonaa euroa
vuodessa, josta valtion osuus on puolet.
Vuonna 2003 vaikutukset ovat vähäiset.

Työttömyyskassat tekevät vuodessa yh-
teensä noin 770 000 päivärahaa, koulutuspäi-
värahaa, ja ansiotukea koskevaa päätöstä.
Työttömyyskassoille aiheutuvat hallintokulu-
jen lisäykset korvataan siten, että työttö-
myysvakuutusrahaston osuutena suoritetaan
palkansaajakassoille 2 euroa päätöstä koh-
den. Tämä lisää työttömyysvakuutusrahaston
hallintokuluosuutta 1,5 miljoonaa euroa vuo-
dessa.

Työttömyysturvan kokonaisvaikutukset

Taloudellisia vaikutuksia koskevat arviot
perustuvat oletukseen, että työttömyysaste
vuonna 2003 on 9,4 %. Yhteensä ehdotetut
muutokset lisäävät ansioturvan etuusmenoja
vuonna 2003 55 miljoonaa euroa ja perustur-
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van menoja 6 miljoonaa euroa. Ansioturvan
menoista valtionosuus lisääntyy 22 miljoonaa
euroa, työttömyysvakuutusrahaston osuus 30
miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen osuus
3 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon
Työttömyysvakuutusrahaston rahoittamien
erorahaetuuksien lakkauttaminen, rahaston
osuus etuusmenoihin kasvaa noin 16 miljoo-
naa euroa. Työmarkkinatukimenot vähenevät
noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2003.

Muutosten menoja lisäävä vaikutus ilman
lisäpäiväoikeudessa tapahtuneita muutoksia
on tasapainotilanteessa yhteensä 104 miljoo-
naa euroa, mistä ansioturvan osuus on 96
miljoonaa euroa. Kustannusten vähennys
työmarkkinatuessa on 20 miljoonaa euroa.

Lisäpäiväoikeuden ikärajan nostosta johtu-
vat säästövaikutukset, noin 95 miljoonaa eu-
roa, alkavat toteutua vuodesta 2005 alkaen,
jolloin 1950 syntyneet ovat 55-vuotiaita.
Ehdotetun muutoksen menoja vähentävä vai-
kutus johtuu työttömyyden alkamisen myö-
hentymisestä kahdella vuodella. Lisäpäiväoi-
keuden ulottaminen 65 vuoteen lisää työttö-
myysturvan menoja, mutta vastaava menon
vähennys toteutuu eläkejärjestelmässä työt-
tömyyseläkkeen poistamisen myötä. Tästä
johtuvat muutokset toteutuvat täysimääräisi-
nä vasta vuodesta 2015 alkaen.

Vaikutukset asumistukeen ja toimeentulotu-
keen

Ehdotetuista muutoksista työssäoloehdon
lyhentäminen vähentää asumistuki- ja toi-
meentulotukimenoja siltä osin, kun työmark-
kinatuen sijasta maksetaan ansiosidonnaista
päivärahaa. Vaikutus tasapainotilanteessa on
asumistuen menoihin 1,7 miljoonaa euroa ja
2,3 miljoonaa euroa toimeentulotukimenoi-
hin. Vuonna 2003 vaikutukset ovat asumistu-
essa vajaat yksi miljoonaa euroa ja runsaat
yksi miljoonaa euroa toimeentulotuessa.

4.2. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan

Korotettu ansio-osa

Seuraavassa taulukossa on esitetty nykyi-
sen lain mukainen ansiopäiväraha ja ansio-
päiväraha korotettuna esityksen mukaiseksi

vuoden 2003 tasossa, jolloin peruspäivärahan
oletetaan olevan 23,14 euroa.

Brutto-
palkka

Ansiopäiväraha €/pv
ansio-osa ero

€/kk 45 ja 20 % 55 ja 32,5 % €/pv €/130pv

750
1000
1500
2000
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Keskimäärin korotuksen arvioidaan olevan
5,5 euroa päivärahassa, 715 euroa 130 päivän
ajalta. Koulutukseen osallistuva voi kuiten-
kin saada korotettua ansio-osaa pitempään,
koulutuspäivärahaa enimmillään 500 päiväl-
tä. Korotettua ansio-osaa voi saada useampi
sellainen, joka ei ole ollut oikeutettu erora-
haan. Korotettua ansio-osaa toisin kuin ero-
rahaa voi saada myös henkilö, jolla viimeisin
työsuhde ei ole kestänyt 5 vuotta tai jotka ei-
vät ole täyttäneet 45 vuotta. Toisaalta aiem-
min erorahaan oikeutettuja ovat olleet myös
perusturvan piiriin kuuluneet, nyt korotus tu-
lisi vain ansiopäivärahaan.

Työssäoloehto

Alkuehdon tarkastelujakson pidentämisellä
on merkitystä vasta työelämään tulleille, jot-
ka ovat täyttäneet työssäoloehdon useilla ly-
hytaikaisilla työsuhteilla. Nyt he voivat pääs-
tä työmarkkinatuelta työttömyyspäivärahan
piiriin aikaisemmin. Lukumääräisesti heitä
on arviolta muutama tuhat henkilöä vuodessa

Lyhyempi työssäolovaatimus voisi kannus-
taa hakemaan lyhytaikaisia töitä. Työssä-
oloehdon lyhentämisellä on merkitystä var-
sinkin iäkkäämmille työttömille, joiden voi
olla vaikeaa löytää oman alansa työtä. Työs-
säoloehdon lyhentämisellä on merkitystä
myös alueellisesti. Tämä koskee erityisesti
sellaisten alueiden työttömiä, joissa työmah-
dollisuudet ovat heikoimmat ja joissa tukityö
on ollut useimmiten osana työssäoloehtoa
täyttävästä työstä.

Jos henkilö tekee jatkuvaa osa-aikatyötä si-
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ten, että työssäoloehto samalla täyttyy, oma-
vastuuajan asettaminen ja palkanmäärittely
tapahtuu aina kahdeksan kuukauden kuluttua
entisen kymmenen kuukauden sijasta. Uusi
päiväraha on kuitenkin aina vähintään 80 %
aikaisemmasta päivärahasta.

Soviteltua työttömyyspäivärahaa koskevat
muutokset

Ehdotettu sovitellun päivärahan ennakko-
maksu mahdollistaa työttömyyspäivärahan
maksamisen ilman viiveitä, jotka nykyisin
ovat johtuneet palkkatodistuksen saamisesta.
Samoin maksatusta nopeuttaa se, että yli
kaksi viikkoa kestävät kokoaikatyöt jäävät
pois sovittelun piiristä.

Päivärahan perusteena olevan palkan ja sa-
tunnaisen työn palkan suhteesta sekä satun-
naisen työn kestosta riippuu mitkä ovat ehdo-
tetun muutoksen vaikutukset yksilöille. Sovi-
teltu ansiopäiväraha ja työstä saatu palkka
ovat voineet yhteensä olla enintään 90 %
päivärahan perusteena olevasta palkasta, kui-
tenkin vähintään se, mitä henkilö saisi perus-
päivärahana. Koska tämä säännön soveltami-
nen jää pois maksettaessa päivärahaa työttö-
miltä päiviltä, useimmissa tapauksissa päivä-
rahan taso jonkin verran nousee, jos satun-
naisen työn palkkataso on sama kuin ansio-
päivärahan perusteena oleva palkka. Nousu
on sitä suurempi mitä pitempään satunnainen
työ kestää ja siten mitä suurempi siitä saatu
palkka. Sellaiset henkilöt, joiden päivärahan
perusteena oleva palkka on määritelty
osa-aikaisista töistä ja lyhytkestoisista koko-
aikatöistä, ja joiden päivärahan taso on siitä
syystä alhainen, saavat muutoksen vuoksi
korkeampaa päivärahaa.

Perusturvassa maksetaan työttömiltä päivil-
tä useimmiten enemmän kuin mitä henkilö
saisi soviteltuna päivärahana, kun satunnai-
sen työn palkka on vähintään 980 euron kuu-
kausipalkan tasolla. Sitä pienemmällä palk-
katasolla työtön saisi soviteltuna päivärahana
enemmän. Toisaalta enintään kahden viikon
ajalta saadut palkat pysyisivät edelleen sovit-
telun piirissä.

Ehdotetun muutoksen johdosta soviteltua
päivärahaa voidaan maksaa kauemmin sellai-
sille henkilöille, jotka tekevät vuoroin
osa-aikaisia ja vuoroin lyhytaikaisia kokoai-

kaisia töitä. Tämä johtuu siitä, että aika joka
olisi aikaisemmin soviteltu, jää nyt pois sovi-
tellun päivärahan enimmäiskestosta. Sivu-
työn käsitteen poistamisen vuoksi niissä ta-
pauksissa, joissa päätyö ei ole ollut kokoai-
kaista, sivutyön palkka tulee otetuksi huomi-
oon päivärahan perusteena olevassa palkassa,
mikä nostaa päivärahan tasoa.

Lisäpäiväoikeus

Nykyisin 55 vuotta täyttäneen työttömäksi
jääneen henkilön toimeentulo on turvattu
työttömyyspäivärahalla ja työttömyyseläk-
keellä lähes 10 vuoden ajan ennen 65 vuoden
eläkeikää. Esityksestä seuraa, että tämä jakso
lyhenisi kahdella vuodella. Ehdotettu muutos
koskisi vuonna 1950 ja sen jälkeen syntynei-
tä henkilöitä, joiden lisäpäiväoikeus toteutui-
si siten ensimmäisen kerran vuonna 2009.

Vaikka työttömyyseläke eläkemuotona
lakkaa, lisäpäiväoikeus turvaa ikääntyneiden
työntekijöiden toimeentulon. Voimassa ole-
van lain mukaan lisäpäiväoikeus ei koske
yrittäjiä, eikä myöskään tässä yhteydessä li-
säpäiväoikeutta uloteta yrittäjiin.

Henkilöillä, joilla on pitkä työhistoria ja
joiden eläkepalkka olisi korkea, työttömyys-
eläke olisi korkeampi kuin työttömyyspäivä-
raha. Kun lisäpäiviltä maksettavan työttö-
myyspäivärahan tasoa korotetaan siten, että
ansio-osan yliteprosentti on 32,5, jos henki-
löllä on työhistoriaa vähintään 20 vuotta,
työttömyyspäiväraha vastaa paremmin työt-
tömyyseläkkeen tasoa.

Muut vaikutukset

Lomakorvausten ja taloudellisten etuuksien
jaksotusta koskeva muutos vaikuttaisi siten,
että työttömyysturvassa jaksotetut päivät ja
lomakorvauspäivät vastaavat paremmin toi-
siaan. Voimassa olevan lain mukaan mitä
pienempi päivärahan perusteena oleva
palkka on verrattuna lomakorvauksen pe-
rusteena olevaan palkkaan, sitä pitemmältä
ajalta päiväraha on tullut evätyksi verrat-
tuna aikaan, jolta korvausta tai etuutta on
maksettu. Jos päivärahan perusteena oleva
palkka on parempi kuin korvauksen pe-
rusteena oleva palkka, evättävä aika on
lyhyempi kuin korvauksen perusteena ole-
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va aika.
Jos palkansaajaksi ja palkansaajakassan jä-

seneksi siirtynyt yrittäjä on aiemmin saanut
työttömyyspäivärahaa, hän voi lukea hyväk-
seen yrittäjäkassassa täytettyä vakuutus- ja
työssäoloehtoa 11 viikkoa. Jos hän on aiem-
min saanut työttömyyspäivärahaa, jolloin
palkansaajan työssäoloehtoon vaaditaan 34
viikkoa, niin hän voi täyttää palkansaajan
työssäolo- ja vakuutusehdon 23 viikolla. Ti-
lanne voi kannustaa yrittäjiä, jotka ovat jää-
neet työttömäksi yritystoiminnasta, ottamaan
vastaan lyhempikestoisiakin palkkatöitä.

5. Asian valmiste lu

Lainsäädännön tekninen uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui
1.7.1997 valiokuntaneuvos Pentti Arajärven
selvitysmieheksi, jonka tehtävänä oli sosiaa-
li- ja terveysministeriön 11.11.1996 ja
20.12.1996 antamien selvitystehtävien loppu-
raporttien pohjalta laatia ehdotus toimeentu-
loturvaa koskevan lainsäädännön yhtenäis-
tämiseksi ja selkeyttämiseksi. Tavoitteena oli
tehdä ehdotus, jossa toimeentuloturva muo-
dostaa johdonmukaisen kokonaisuuden siten,
että toimeentuloturvaetuudet verotus ja mak-
supolitiikka huomioon ottaen kannustavat
työhön menemiseen ja työssä pysymiseen.
Ehdotukset tuli laatia siten, etteivät toimeen-
tuloturvan kokonaismenot kasva esitysten
seurauksena.

Selvitysmiehen 30.6.1998 luovuttamaan
raporttiin (Toimeentuloturvaa koskevan lain-
säädännön selkeyttäminen; Sosiaali- ja terve-
ysministeriön monisteita 1998:17) sisältyi
edellä mainittujen periaatteellisten tarkastelu-
jen ohella alustavat ehdotukset muun muassa
toimeentuloetuuksia koskevien lakien uudis-
tamiseksi. Selvitysmiehen raportti oli vuonna
1998 laajalla lausuntokierroksella, mutta var-
sinaiseen lainvalmisteluun raportin pohjalta
ei tuossa vaiheessa ryhdytty. Syyskuussa
2001 sosiaali- ja terveysministeriö asetti pro-
jektin, jonka tehtävänä oli selvitysmiehen ra-
portin ehdotusten pohjalta laatia tarvittavat
hallituksen esitykset ja tehdä muu tarvittava
valmistelu Kansaneläkelaitoksen hoitamaa
toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön
tekniseksi uudistamiseksi. Tavoitteena uudis-

tamisessa on lainsäädännön rakenteen sel-
keyttäminen sekä eri etuuksia ja niiden toi-
meenpanoa koskevien säädösten yksinker-
taistaminen, selkeyttäminen ja tarvittava yh-
denmukaistaminen.

Työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön
tekninen uudistaminen on ensimmäinen osa
edellä mainittua projektia. Valmistelu on teh-
ty virkatyönä kiinteässä yhteistyössä sosiaali-
ja terveysministeriön ja työministeriön kes-
ken. Valmisteluun ovat osallistuneet tai val-
mistelun yhteydessä on kuultu seuraavia or-
ganisaatioita: opetusministeriö, Vakuutus-
valvontavirasto, Teollisuuden ja Työnantaji-
en Keskusliitto, Palvelutyönantajat ry, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry,
Akava, Suomen Yrittäjät, Maa- ja metsätalo-
ustuottajien Keskusliitto MTK r.y., Kansan-
eläkelaitos, Työttömyyskassojen yhteisjärjes-
tö ry, Suomen Kuntaliitto ja Työttömien Val-
takunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry.

Ansiopäivärahaa koskevat ehdotukset

Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille
2001—2002 sovittiin, että sosiaali- ja terve-
ysministeriön johdolla asetetaan kolmikan-
tainen työryhmä selvittämään työttömyystur-
vajärjestelmän ja työvoimapolitiikan kehit-
tämistä. Lisäksi selvitetään ja ratkaistaan
omaehtoisen koulutuksen erilaisten tukijär-
jestelmien selkeyttämisen ja yhtenäistämisen
tarve sekä Koulutus- ja erorahaston maksa-
mien muiden etuuksien muutostarve.

Hallitus totesi 17.11.2000 kannanotossaan
tulopoliittiseen sopimukseen, että sosiaali- ja
terveysministeriön johdolla asetetaan kolmi-
kantainen työryhmä selvittämään työttö-
myysturvajärjestelmän ja työvoimapolitiikan
kehittämistä työmarkkinajärjestöjen neuvot-
telutuloksessa kuvatun toimeksiannon mu-
kaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti
9.2.2001 työryhmän selvittämään tarpeet ja
mahdollisuudet kehittää työttömyysturvaa ja
työvoimapolitiikkaa työllistämistä tukevaan
suuntaan. Työryhmässä olivat edustettuina
sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarain-
ministeriö, työministeriö ja keskeiset työ-
markkinajärjestöt. Työttömyysturvatyöryhmä
2001 luovutti muistion 12.11.2001.
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Sosiaali- ja terveysministeriön käynnis-
tämään selvitystyöhön omaehtoisen koulu-
tuksen toimeentuloturvan kehittämiseksi
osallistuivat sosiaali- ja terveysministeriö,
valtiovarainministeriö ja keskeiset työ-
markkinajärjestöt.

Esitys on valmisteltu työryhmien ehdotus-
ten mukaisesti virkatyönä sosiaali- ja terve-
ysministeriössä yhteistyössä työministeriön,
Kansaneläkelaitoksen ja Vakuutusvalvonta-
viraston kanssa. Valmistelun yhteydessä on
kuultu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen
edustajia sekä muun muassa opetusministe-
riötä, valtiovarainministeriötä, Kuntaliittoa,
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry:tä,
työttömyysvakuutusrahastoa, Eläketurvakes-
kusta, Koulutus- ja erorahastoa, Valtiokont-
toria, Suomen Yrittäjiä, työttömien edustajia
ja vakuutusoikeutta.

6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

6.1. Riippuvuus muista esityksistä

6.1.1. Työvoimapolitiikkaa koskevan lain-
säädännön uudistaminen

Hallituksen esitys on osa lainsäädäntöko-
konaisuutta, jolla pyritään selkeyttämään
toimentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä se-
kä rakenteellisesti että sanonnallisesti ja mää-
rittelemään lainsäädännössä käytettävät kä-
sitteet mahdollisimman yhdenmukaisesti.
Työttömyysaikaista toimeentuloturvaa kos-
kevilla säännöksillä on läheisiä yhtymäkohtia
työvoimapoliittiseen lainsäädäntöön. Tarkoi-
tuksena on tätä esitystä vastaavasti selkeyttää
työvoimapalveluita, työllisyyden hoitoa sekä
niihin liittyviä etuuksia ja tukia koskevaa
lainsäädäntöä. Hallitus antaa erikseen Edus-
kunnalle esityksen laiksi julkisesta työvoi-
mapalvelusta ja siihen liittyväksi lainsäädän-
nöksi, mihin lainsäädäntöön tässä esityksessä
on erityisesti työmarkkinatuen osalta lukuisia
viittaussäännöksiä.

Laki julkisesta työvoimapalvelusta korvaisi
työvoimapalvelulain, työvoimapoliittisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työlli-
syyslain. Lisäksi lakiin julkisesta työvoima-
palvelusta otettaisiin eräitä nykyisin työttö-
myysetuuksia koskevissa laeissa olevia sään-

nöksiä, joilla on läheisempi asiallinen yhteys
työvoimapolitiikkaan kuin työttömyystur-
vaan. Tällaisia olisivat muun muassa työ-
voimapoliittisten toimenpiteiden sisältöä
määrittelevä työmarkkinatuesta annetun lain
2 luku, eräät yhdistelmätukea koskevat mai-
nitun lain 2 a luvun säännökset, työttömäksi
työnhakijaksi rekisteröitymistä ja työhake-
muksen voimassaoloa koskevat säännökset
sekä nykyisin pääosin asetustasoiset työvoi-
matoimikunnan nimittämistä, kokoonpanoa,
päätösvaltaa ja muita kuin työvoimapoliitti-
seen lausuntoon liittyviä tehtäviä koskevat
säännökset.

Lisäksi työvoimapolitiikan toimeenpanoon
liittyvästä tietosuojasta säädettäisiin erillis-
lailla. Hallitus antaa erikseen esityksen edus-
kunnalle laeiksi työvoimahallinnon asiakas-
palvelun tietojärjestelmästä sekä viranomai-
sen toiminnan julkisuudesta annetun lain
muuttamisesta ja työvoimapalvelulain eräi-
den säännösten kumoamisesta.

6.1.2. Muut sosiaaliturvaa koskevat muu-
tosehdotukset

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen teke-
män yksityisalojen työeläkkeiden kehittämis-
tä koskevan periaatesopimuksen mukaan
muun muassa työttömyyseläkkeeseen nyt si-
sältyvä turva siirtyisi niiden henkilöiden
osalta, joiden lisäpäivärahaoikeus alkaa
vuonna 2007 tai sen jälkeen hoidettavaksi
työttömyysturvan kautta. Näiden henkilöiden
työttömyyseläkemahdollisuus korvattaisiin
työttömyysturvassa tehtävin uudistuksin.
Työttömyysturvan uudistamista pohtinut
työttömyysturvatyöryhmä 2001 on ehdotta-
nut, että työttömyysturvan niin sanottu lisä-
päiväoikeus korvaisi työttömyyseläkkeen
vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneiden
osalta. Samalla lisäpäiväoikeuden ikäraja eh-
dotetaan nostettavaksi nykyisestä 57 vuodes-
ta 59 vuoteen. Edellytyksenä lisäpäiväoikeu-
delle olisi myös se, että henkilöllä on työttö-
myyspäivärahan 500 päivän enimmäisajan
täyttyessä työhistoriaa vähintään 5 vuotta
viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Lisä-
päiviä maksettaisiin sen kuukauden loppuun,
jolloin henkilöllä olisi oikeus siirtyä van-
huuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä.
Henkilö voisi halutessaan olla työnhakijana
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ja saada työttömyyspäivärahaa sen kuukau-
den loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

Edellä kuvattu työttömyysturvan lisäpäiviä
koskeva muutos siten korvaisi asteittain työt-
tömyyseläkkeen. Jotta lisäpäiviltä maksetta-
van työttömyyspäivärahan taso vastaisi pa-
remmin eläketurvan tasoa, tarkoituksena on,
että lisäpäiviltä maksettaisiin korotettua päi-
värahaa. Korotetun päivärahan ansio-osan
ylitteen prosentti olisi 20 prosentin sijasta
32,5 prosenttia edellyttäen, että henkilöllä on
työhistoriaa vähintään 20 vuotta.

Muutokset edellyttävät myös työeläkkeiden
ja työttömyysetuuksien rahoitusjärjestelmiä
koskevien säännösten tarkistamista. Tarkoi-
tuksena on, että työnantajien työttömyys-
eläkkeitä vastaava rahoitusvastuu säilytettäi-
siin ja siirrettäisiin työttömyysturvajärjestel-
mään siten, että omavastuumenettely koskisi
samoin periaattein kaikkia työnantajia.

Työttömyyseläkkeitä ja työttömyysturvan
lisäpäiviä koskevat uudistukset tulisi toteut-
taa koordinoidusti muun muassa väliinpu-
toamisten ehkäisemiseksi. Myös näiden ra-
hoitukseen liittyvät ratkaisut muodostavat
kokonaisuuden, jonka tulee kattaa sekä yksi-
tyinen että julkinen ala. Hallituksen on tar-
koitus antaa työttömyysetuuksien rahoituk-
seen liittyvät ehdotukset erikseen heti sen
jälkeen kun avoinna vielä olevat kysymykset
on ratkaistu. Esityksen tarkoituksena on säi-

lyttää eri rahoittajatahojen välinen kustannus-
ten jako nykyisten periaatteiden mukaisena
siten, ettei erorahajärjestelmän ja työttö-
myyseläkkeen lakkauttamisen johdosta ta-
pahdu rahoitusvastuiden siirtymisiä esimer-
kiksi työttömyyskassoille.

Hallitus antaa erikseen myös esityksen sai-
rausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain
(611/1991) muuttamisesta siltä osin kuin on
kysymys työttömyyspäivärahan saajalle
maksettavan sairaspäivärahan tai kuntoutus-
rahan määräytymisestä. Tarkoituksena on, et-
tä päivärahaa määrättäessä perusteena ei käy-
tettäisi tässä esityksessä ehdotettua korotettua
ansio-osaa sisältävää työttömyyspäivärahaa,
vaan perusteena käytettäisiin aina pääsään-
nön mukaan määräytyvää ansiopäivärahaa tai
peruspäivärahaa. Esitys sisällytetään erik-
seen annettavaan hallituksen esitykseen sai-
rausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muut-
tamisesta.

Hallitus antaa erikseen esityksen Koulutus-
ja erorahastosta annetun lain muuttamisesta.
Tarkoituksena on, että nykyinen laki Koulu-
tus- ja erorahastosta kumotaan. Tilalle ehdo-
tetaan säädettäväksi laki Koulutusrahastosta.
Uusi Koulutusrahasto vastaa aikuiskoulutus-
tuen toimeenpanon lisäksi näyttötutkinnon
perusteella kertakorvauksena maksettavasta
ammattikoulutusrahasta.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Työttömyysturvalaki

I OSA

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä kuvattaisiin
työttömyysetuuksien tarkoitus. Työttömyys-
turvan yleisenä sosiaalipoliittisena tavoittee-
na on turvata työttömän toimeentuloa kor-
vaamalla työttömyyden aiheuttamia taloudel-
lisia menetyksiä. Sosiaaliturvan yleisenä läh-
tökohtana on turvata jokaiselle oikeus ja
mahdollisuus aktiivisuuteen ehkäisemällä to-
teutuneesta sosiaalisesta riskitilanteesta joh-
tuvaa toimeentulon heikentymistä. Työttö-
myyden kohdalla tämä tarkoittaa aktiivista ja
päätoimista työnhakua työmarkkinoille pää-
semiseksi tai palaamiseksi.

Lakiehdotuksessa samoin kuin työvoima-
poliittisessa lainsäädännössä työnhaku ym-
märrettäisiin laajasti. Palkkatyön etsimisen
lisäksi työnhaku tarkoittaa valmiutta osallis-
tua koulutukseen ja tarvittaessa muihin työ-
markkinavalmiuksia parantaviin toimenpitei-
siin.

Laissa säädettäisiin etuuksista ja sitä sovel-
lettaisiin etuuksiin, joiden myöntämisedelly-
tyksenä on, että henkilö on työtön ja rekiste-
röitynyt työttömäksi työnhakijaksi työvoima-
toimistoon. Työvoimaviranomaisen tarjoa-
mista työvoimapalveluista ja työllistymistä
edistävistä toimenpiteistä säädettäisiin erik-
seen kuten edellä kohdassa 6.1.1. on tar-
kemmin selostettu.

Lakia sovellettaisiin Suomessa pysyvästi
asuviin henkilöihin. Siitä, onko henkilöä pi-
dettävä Suomessa asuvana, säädettäisiin
7 §:ssä.

2 §. Etuudet. Pykälässä säädettäisiin tämän
lain perusteella myönnettävistä etuuksista.
Lainsäädännön informatiivisuuden lisäämi-

seksi pykälässä kuvattaisiin työttömyysetuus-
järjestelmä ja kunkin etuuden keskeisimmät
saamisedellytykset.

Lain mukaisia etuuksia olisivat työmarkki-
natuki, työttömyyspäiväraha ja työttömän
omaehtoisen opiskelun aikainen koulutuspäi-
väraha. Työttömyyspäiväraha maksettaisiin
ansiopäivärahana tai peruspäivärahana va-
kiintuneen palkkatyön tai yritystoiminnan pe-
rusteella. Vakiintuneena pidettäisiin työtä tai
yritystoimintaa, joka täyttää 5 luvun 3 tai
7 §:n mukaisen työssäoloehdon.

Etuuslajit vastaavat nykyistä lainsäädän-
töä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työ-
markkinatuesta, joka perusoikeusjärjestel-
mässä on lakisääteinen sosiaaliturvajärjes-
telmä työttömyyden varalta. Pykälän 2 mo-
mentissa säädettäisiin työttömyyspäivärahas-
ta ja 3 momentissa työmarkkinatuen ja työt-
tömyyspäivärahan maksamisesta koulutus-
päivärahana.

3 §. Etuuden saajan yleiset oikeudet ja vel-
vollisuudet. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan otettavaksi työnhakusuunnitelman
keskeisen merkityksen korostamiseksi viit-
taussäännös työttömän työnhakijan oikeu-
desta työnhakusuunnitelmaan. Työnhaku-
suunnitelmasta säädettäisiin tarkemmin
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
4 luvussa. Pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin etuuden saajan yleisistä velvollisuuksista
hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta sekä
yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa
edistää työllistymistään ja ehkäistä työttö-
myytensä pitkittymistä. Asiasisällöltään
säännös vastaa nykyisen työttömyysturvalain
2 §:n 2 momenttia j a työmarkkinatuesta
annetun lain 1 a §:ää. Säännökseen on sen
selkeyttämiseksi lisätty maininta työnhaku-
suunnitelman toteuttamisesta, koska työnha-
kusuunnitelman asema työttömän työnhaki-
jan palveluprosessissa ja hänen työnhakunsa
tukena on keskeinen.

Nykytilaa vastaavasti yleisiä velvollisuuk-
sia koskeva säännös olisi luonteeltaan tarkoi-
tussäännös, eikä yksin sen nojalla etuutta
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voitaisi evätä.
4 §. Lain toimeenpano. Säännös on asialli-

sesti samansisältöinen voimassa olevan lain-
säädännön (työttömyysturvalain 3 § ja työ-
markkinatuesta annetun lain 3 §) kanssa. Py-
kälän 3 momenttiin on otettu nykyisen työt-
tömyysturvalain 43 c §:n perussäännös työt-
tömyysturva-asiamiehestä.

5 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin
keskeisimmät laissa käytettävät käsitteet.
Kokoaikatyötä, osa-aikatyötä ja työnhaku-
suunnitelmaa koskevat käsitteet vastaisivat
sisällöltään nykyistä lainsäädäntöä. Myös
lomautusta koskeva määrittely 6-kohdassa
vastaa voimassa olevaa käytäntöä. Työsopi-
muslain (55/2001) uudistamisen yhteydessä
muutettiin lomauttamista koskevia säännök-
siä siten, että työnantajan yksipuolisesti suo-
rittaman lomautuksen lisäksi määräaikainen
lomautus saattaa työsopimuslain 5 luvun
2 §:n 2 momentin mukaan perustua myös
työnantajan ja työntekijän väliseen sopimuk-
seen. Edellytyksenä kuitenkin on, että lo-
mauttaminen on tarpeen työnantajan toimin-
nan tai taloudellisen tilan vuoksi. Pykälään
ehdotetun sanamuodon perusteella myös nä-
mä sopimukseen perustuvat lomautukset oli-
sivat työttömyysturvan kannalta samassa
asemassa kuin muut lomautukset siltä osin
kuin ne perustuvat tuotannollisiin ja taloudel-
lisiin syihin. Lomauttamisesta voidaan työ-
sopimuslain mainitun lainkohdan tarkoitta-
malla tavalla - lainkohtaa koskevien peruste-
lujen mukaan - sopia vain työsuhteen kestä-
essä tilannekohtaisesti eikä yleisesti esimer-
kiksi työsopimusta solmittaessa. Tällaiset ti-
lanteet jäisivät, kuten jäljempänä 3 luvun
5 §:ää koskevissa perusteluissa todetaan,
työttömyysturvan ulkopuolella.

Suomen työttömyysturvajärjestelmä on se-
kä rakenteeltaan että organisatorisesti hajau-
tettu. Tämän seurauksena on lainsäädännön
rakenteen monimutkaisuuden ja toistuvien
lakiviittausten lisäksi usein myös yksittäisten
säännösten pitkät määrittelyosuudet, jotka
tekevät säännöksistä raskaita ja vaikeaselkoi-
sia. Pykälässä määriteltäisiin jäljempänä lais-
sa toistuvasti käytetyt käsitteet kuten kor-
vaukseton määräaika, työssäolovelvoite,
työnhakusuunnitelma ja yhdistelmätuki, joil-
la korvattaisiin edellä mainittuja sisäisiä viit-
taussäännöksiä ja pitkiä määrittelyketjuja.

Pykälässä on määritelty myös eräitä yleiskä-
sitteitä, joita ovat työttömyysetuus, työttö-
myyspäiväraha ja työssäoloehto. Näiden tar-
koituksena on myös korvata jäljempänä ole-
vissa säännöksissä toistuvat, asianomaisen
säännöksen soveltamisalan edellyttämät pit-
kät määrittelyt. Siten, jos jäljempänä olevas-
sa pykälässä säädetään esimerkiksi työttö-
myysetuudesta, koskee säännös kaikkia mää-
ritelmän tarkoittamia etuuksia - jos puoles-
taan säännöksen soveltamisala rajoittuu vain
työttömyyspäivärahoihin tai yrittäjän ansio-
päivärahaan käytetään näitä termejä yleiskä-
sitteen asemesta. Vastaavanlainen merkitys
ja säännöksen ”lukuohje” on pykälän
7-kohdassa tarkoitetulla työssäoloehdolla.

6 §. Yrittäjä. Säännös vastaisi pääosin voi-
massa olevaa lakia ja vakiintunutta käytän-
töä. Pykälässä määritellään se, millä edelly-
tyksillä henkilöä on työttömyysturvalakia so-
vellettaessa pidettävä yrittäjänä, eli milloin
sovellettavaksi tulevat lain yrittäjiä koskevat
erityissäännökset, kuten työssäoloehtoa,
myyntivoiton jaksotusta tai päivärahan suu-
ruuden määrittelyä koskevat säännökset.
Vastaavasti pelkästään palkansaajia koskevia
säännöksiä ei voida soveltaa henkilöön, joka
täyttää yrittäjästatusta koskevat pykälässä
luetellut edellytykset.

Yrittäjän työttömyysturvaa koskevista työ-
voimapoliittisista edellytyksistä eli siitä mil-
loin yrittäjäksi katsottava työnhakija työllis-
tyy yritystoiminnassaan siten, että se on työt-
tömyysetuuden myöntämisen esteenä, sääde-
tään puolestaan lakiehdotuksen 2 luvun 4 ja
5 §:ssä. Käytännössä yrittäjän määritelmää ja
yritystoiminnan työvoimapoliittista arviointia
koskevien säännösten soveltamisessa on il-
mennyt epäjohdonmukaisuutta. Yrittäjän
määrittelyä koskevan pykälän 5 momenttiin
on soveltamiskäytännön selventämiseksi
otettu viittaussäännös yrittäjiä koskeviin työ-
voimapoliittisiin säännöksiin. Arvioitaessa
yritystoiminnan vaikutusta työttömyysetuu-
teen on otettava huomioon sekä 1 luvun 6 §:n
että 2 luvun 4 ja 5 §:n säännökset. Jos henki-
löllä ei ole 1 luvun 6 §:n 1—3 momentissa
tarkoitettua omistusta tai määräysvaltaa yri-
tyksessä, ei hänen voida myöskään katsoa
työllistyvän yrittäjänä. Se, että työnhakija
täyttää yrittäjää koskevan määrittelyn edelly-
tykset, ei puolestaan yksinään ratkaise sitä,
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työllistyykö hän tässä yritystoiminnassa,
vaan tämä seikka on arvioitava 2 luvun 4 ja
5 §:n säännösten mukaisesti.

Yrittäjän määritelmää tulee tulkita yhtenäi-
sesti työttömyysturvaa koskevassa lainsää-
dännössä. Esimerkiksi yrittäjäksi katsottava
henkilö ei voi tehokkaasti vakuuttaa itseään
palkansaajakassassa. Säännöksellä on merki-
tystä myös työttömyysvakuutusmaksun mää-
rän osalta. Jos henkilöä on pidettävä määri-
telmän mukaisena yrittäjänä, tulee hänen
työttömyysvakuutusmaksunsa määräytyä tä-
män mukaisesti.

Voimassa olevan lain tavoin säännös kos-
kisi eri yhtiömuotojen lisäksi myös esimer-
kiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja liik-
keenharjoittajia. Siten myös esimerkiksi
elinkeinonharjoittajan puoliso tai perheenjä-
sen voidaan säännöksen perusteella katsoa
yritystoimintaa harjoittavaksi henkilöksi.

Lain sanamuodon mukaan työnhakija voi-
daan määritellä yrittäjäksi vain, jos hän on
työskennellyt yhtiössä. Näin ollen pelkkä
omistaminen ei aiheuta sitä, että työnhakija
määriteltäisiin yrittäjäksi. Vakiintuneen käy-
tännön mukaisesti omistusosuutta määriteltä-
essä otettaisiin huomioon myös välillinen
toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtu-
va omistaminen silloin, kun henkilö yksin tai
perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhtei-
söstä vähintään puolet tai hänellä on tätä vas-
taava määräysvalta väliyhteisössä. Tästä otet-
taisiin lakiin asian selkiinnyttämiseksi ni-
menomainen säännös. Väliyhteisöomistami-
sessa ei kuitenkaan edellytettäisi, että henkilö
työskentelee väliyhteisössä.

Myös johtavan aseman määritelmä vastaisi
voimassa olevaa lakia. Määritelmä ei olisi
tyhjentävä. Lain mukaan johtavassa asemas-
sa katsotaan toimivan osakeyhtiön toimitus-
johtajan tai hallituksen jäsenen taikka henki-
lön, joka on muutoin vastaavassa asemassa.
Hallituksen varajäsenen katsottaisiin olevan
johtavassa asemassa vain, jos hän osallistuu
hallituksen kokouksiin niin usein, että hänel-
lä katsotaan olevan käytännössä samanlainen
päätöksentekovalta kuin hallituksen varsinai-
sellakin jäsenellä. Sellaisissa pienissä yrityk-
sissä ja yhteisöissä, joissa omistus jakautuu
tasaisesti, johtava asema voisi muodostua
myös henkilön muodollisesta asemasta riip-
pumatta pelkän omistamiseen liittyvän mää-

räysvallan kautta. Esimerkiksi osuuskunnas-
sa, jossa on kuusi jäsentä ja kunkin jäsenen
omistus on siten yli 15 %, on kaikkia jäseniä
pidettävä yrittäjinä. Oikeuskäytännössä on
katsottu, että pienessä yhtiössä, jonka kolme
osakasta omistivat tasaosuuksin, päätösvaltaa
käytettiin omistajien kesken ja kunkin osa-
omistajan oli katsottava olevan johtavassa
asemassa heidän muodollisesta asemastaan
riippumatta.

Perheenjäsenten määrittely vastaisi voi-
massa olevaa lakia. Avopuoliso rinnastetaan
aviopuolisoon siten kuin 7 §:ssä säädetään.

7 §. Avoliitto ja puolisoiden asuminen eril-
lään. Lakiin ehdotetaan otettavaksi erityinen
säännös avoliiton määrittelystä sekä siitä,
milloin puolisoiden katsotaan lakia sovellet-
taessa asuvan erillään. Avoliitto, jota termiä
pykälässä käytettäisiin sen vakiintuneisuuden
vuoksi, voitaisiin ehdotuksen mukaan etuuk-
sia määrättäessä rinnastaa avioliittoon, jos
pykälässä luetellut kaikki edellytykset täytty-
vät. Säännösehdotuksen mukaan edellyte-
tään, että kyseessä on mies ja nainen, heillä
on yhteiseksi katsottava talous, he elävät
avioliiton omaisissa olosuhteissa ja että täl-
lainen asioiden tila ei ole selvästi väliaikai-
nen.

Yhteiselle taloudelle ei voida antaa yksise-
litteistä sisältöä, mutta yhdessä asuminen jo
yksistään luo tietynasteisen olettaman yhtei-
sestä taloudesta. Myös avioliiton omaisten
olosuhteiden käsite jäisi edelleen toimeenpa-
non kannalta jossain määrin ongelmalliseksi,
koska kyseisestä asiasta ei voida säätää tar-
kemmin. Tulkintakäytäntöä ohjaisi kuitenkin
säännöksessä edellytetty olosuhteiden vakiin-
tuneisuus ja jatkuvuus. Tällaisena säännök-
sen tarkoittamana jatkuvuutena voitaisiin pi-
tää esimerkiksi useamman kuukauden jatku-
nutta yhteistaloutta.

Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain
(950/2001) 8 §:n 3 ja 4 momentin perusteella
rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö
rinnastettaisiin avioliitossa olevaan henki-
löön.

8 §. Suomessa asuminen. Nykytilaa vastaa-
vasti kysymys siitä, onko henkilöä pidettävä
Suomessa asuvana, ratkaistaisiin asumiseen
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamisesta annetun lain mukaisesti.

9 §. Työssäkäyntialue. Pykälän 1 momen-
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tissa määriteltäisiin työssäkäyntialue nykyis-
tä työttömyysturvalain 10 §:n 1 momenttia
vastaavasti. Termi paikkakunta korvattaisiin
käsitteellä kunta.

Työssäkäyntialueet määriteltäisiin työmi-
nisteriön asetuksella, jonka antamista koske-
va valtuussäännös ehdotetaan pykälän 2
momenttiin. Paikalliset työvoimatoimikunnat
osallistuisivat edelleen valmisteluun. Nykyi-
sen lainsäädännön mukaan työssäkäyntialu-
eet on määriteltävä vuosittain. Käytäntö on
osoittanut, että työssäkäynnissä vain harvois-
sa tapauksissa tapahtuu olennaisia muutoksia
vuoden ajanjaksolla. Tämän vuoksi mainitus-
ta vaatimuksesta ehdotetaan luovuttavaksi.

Pykälän 1 momentin tarkoittamana erityi-
senä syynä pidettäisiin edelleen asuinkunnan
poikkeuksellisen suurta laajuutta tai muita
poikkeuksellisia maantieteellistä olosuhteita,
jolloin työssäkäyntialueeseen kuuluvaksi
määriteltäisiin vain osa kunnan alueesta. Toi-
saalta erityisenä syynä voitaisiin pitää edel-
leen tietyllä työalalla normaalisti edellytettä-
vää tavanomaista laajempaa liikkuvuutta.

2 luku. Etuuden saamisen työvoimapoliittiset
edellytykset

Lukuun koottaisiin työttömyysetuuksien
työvoimapoliittiset edellytykset, toisin sano-
en edellytykset, joista työvoimaviranomainen
antaa sitovan lausunnon etuuden maksajalle.
Nykyisin pääosa työvoimapoliittisista edelly-
tyksistä on työttömyysturvalain 2 luvussa ja
työmarkkinatuesta annetun lain 3 luvussa.
Luvussa säädettäisiin etuuslajeille yhteisistä
työvoimapoliittisista edellytyksistä. Työ-
markkinatuen erityisistä työvoimapoliittisista
edellytyksistä säädettäisiin 8 luvussa. Koulu-
tuspäivärahaan tässä luvussa säädettäviä
edellytyksiä sovellettaisiin vain osittain siten
kuin 10 luvun 2 §:ssä tarkemmin säädettäi-
siin.

Luvun pykäläjärjestystä on pyritty selkeyt-
tämään. Luvun 1 §:ssä olisi perussäännös
työttömästä työnhakijasta. Luvun 2—
11 §:ssä säädettäisiin sellaisen menettelyn
vaikutuksista oikeuteen saada etuuksia, joka
ei lähtökohtaisesti ole riippuvainen työnhaki-
jalle tehdyistä työtarjouksista tai yleensäkään
työvoimatoimiston toiminnasta. Vastaavasti
12—20 §:ssä säädettäisiin tarjotusta työstä

kieltäytymisen sekä koulutuksesta ja työvoi-
mapoliittisista toimenpiteistä kieltäytymisen
ja eroamisen vaikutuksista. Luvun säännök-
siä on käsitteellisesti yhdenmukaistettu muun
muassa siten, että hyväksyttävästä perustees-
ta muutoin moitittavalle työmarkkinakäyttäy-
tymiselle käytettäisiin johdonmukaisesti il-
maisua pätevä syy.

Perusoikeuksiin liittyvän lainsäädännön
tarkkarajaisuuden lisäämiseksi lakiin on otet-
tu säännökset pätevästä syystä kaikkien moi-
tittavaa työmarkkinakäyttäytymistä osoittavi-
en säännösten yhteyteen tai niiden jälkeen
omaksi pykäläkseen sekä säännös siitä, miten
henkilö, jonka ei ole katsottu olevan työ-
markkinoiden käytettävissä, voi osoittaa pa-
lanneensa työmarkkinoille. Asiallisesti mai-
nittu säännös ja pätevän syyn määritelmät
vastaavat nykyistä vakiintunutta soveltamis-
käytäntöä.

Nykyisissä laeissa korvauksettomat määrä-
ajat on määritelty kuukausina, kuitenkin si-
ten, että työttömyysturvalain 11 a §:n ja työ-
markkinatuesta annetun lain 22 §:n 2 mo-
mentin mukaan kuukauteen katsotaan sisäl-
tyvän 30 päivää. Esityksen mukaan korvauk-
settomat määräajat määriteltäisiin asianomai-
sissa säännöksissä suoraan päivinä (30, 60 tai
90 päivää). Säännöksiä sovellettaessa päiväl-
lä tarkoitetaan nykyistä lainsäädäntöä vastaa-
vasti kalenteripäivää, ei esimerkiksi etuuden
maksupäivää.

1 §. Työtön työnhakija. Nykyisen työttö-
myysturvalain 4 §:n ja työmarkkinatuesta
annetun lain 13 §:n mukaan etuuteen on oi-
keus työvoimatoimistoon rekisteröityneellä
kokoaikatyötä hakevalla työkykyisellä työt-
tömällä henkilöllä, joka on työmarkkinoiden
käytettävissä niillä yleisesti sovellettavin eh-
doin ja jolle ei ole voitu osoittaa työtä tai jota
ei ole voitu osoittaa koulutukseen. Työmark-
kinoilla yleisesti sovellettavilla ehdoilla tar-
koitetaan työsopimuslain ja siihen liittyvien
lakien sekä työehtosopimusten mukaisia sel-
laisia määräyksiä, joita työsuhteessa tulee
soveltaa. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ole-
valla henkilöllä on oikeus etuuteen, vaikka
hän ei hae kokoaikatyötä. Lisäksi etuuden
saajan on säilyttääkseen oikeutensa ilmoit-
tauduttava työvoimatoimistolle sen määrää-
mällä tavalla.

Mainittuja etuuden saamisen keskeisiä
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edellytyksiä ei sisällöllisesti ehdoteta muutet-
taviksi. Lain rakenteen selkeyttämiseksi työ-
kykyisyyttä koskeva edellytys siirrettäisiin 3
lukuun, koska työkykyisyys ei kuulu työvoi-
maviranomaisen tutkittaviin työvoimapoliit-
tisiin edellytyksiin. Toisaalta työnhakijaksi
rekisteröitymisen ja työhakemuksen voimas-
sapitämisen osalta viitattaisiin työvoimapal-
veluita koskevaan lainsäädäntöön ja siinä
säädettyihin menettelytapoihin.

Säännöstä selkeytettäisiin määrittelemällä
työttömäksi henkilö, joka ei päätoimisesti
työllisty yrittäjänä tai omassa työssä eikä ole
työsuhteessa tai on siitä kokoaikaisesti lo-
mautettu sekä lisäksi henkilöä, joka on sa-
tunnaisessa työssä tai osa-aikaisessa työssä
joko osa-aikatyöntekijänä tai lomautettuna
(lyhennetty työviikko ja lyhennetty työpäi-
vä). Henkilön katsottaisiin olevan työsuh-
teessa myös niin sanotun lepäävän työsuh-
teen aikana, toisin sanoen tilanteessa, jossa
työsopimuksen osapuolilla ei ole työnteko-
eikä palkanmaksuvelvollisuutta muusta syys-
tä kuin työsopimuslain mukaisen lomautuk-
sen johdosta. Siten henkilöllä ei olisi oikeutta
työttömyysetuuksiin esimerkiksi itse hake-
mansa virka- tai opintovapaan tai työsopi-
musta solmittaessa sovitun työaikajärjestelyn
perusteella. Etuuksien poikkeuksellisesta
myöntämisestä työsuhteessa olevalle säädet-
täisiin 3 luvun 3 §:n 3 momentissa ja työ- tai
virkasuhteesta johtuvista rajoituksista 3 lu-
vun 5 §:ssä.

Työnhakijan käsitettä täsmennettäisiin ot-
tamalla pykälän 2 momenttiin vakiintuneen
soveltamiskäytännön mukainen nimenomai-
nen säännös työnhakijan tavoitettavuudesta
työtarjouksia ja muita työvoimatoimiston yh-
teydenottoja varten. Vähimmäisvaatimukse-
na olisi nykyisen soveltamiskäytännön mu-
kaisesti, että henkilö ilmoittaa työvoimatoi-
mistolle postiosoitteensa, myös tilapäisen.

Kokoaikatyön hakemista koskevan 3 mo-
mentin mukaan kokoaikatyöhön pääsemisen
tulisi olla paitsi henkilön työhakemuksen
myös hänen tämän lain voimaantulon jälkeen
tehdyn työnhakusuunnitelmansa tavoitteena
silloin, kun suunnitelma on hänen kanssaan
laadittu. Säännöksellä korostettaisiin osaltaan
myös työnhakusuunnitelman keskeistä osaa
työttömän työnhakijan työvoimapalveluissa.

2 §. Muu kuin työsuhteessa tehty työ. Pykä-

län 1 momentissa säädettäisiin työttömän
työnhakijan oikeudesta tehdä tavanomaista
yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä ja tavan-
omaista talkootyötä. Säännös vastaa voimas-
sa olevan työttömyysturvalain 4 a §:n 1 mo-
menttia siten täsmennettynä, että tavanomai-
suuden vaatimus on ulotettu koskemaan
myös vapaaehtoistyötä.

Työttömän työnhakijan oikeudesta osallis-
tua kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa
laissa tarkoitettuun työtoimintaan säädettäi-
siin 1 momentin 3 kohdassa. Säännös vastaa
voimassa olevan työttömyysturvalain 4 a §:n
3 momenttia.

Pykälän 2 momentissa säädetään nykyistä
työttömyysturvalain 4 a §:n 2 momenttia vas-
taavasti, ettei henkilöllä ole oikeutta työttö-
myysetuuteen sinä aikana, kun hän työsken-
telee yrityksessä tai muutoin tehtävissä, joita
yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoi-
mintana, vaikka työskentely olisikin palka-
tonta.

3 §. Työmarkkinoilla olon esteet. Nykyisen
työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin
3-kohdan mukaan työttömyyspäivärahaan ei
ole oikeutta henkilöllä, joka ei ole työmark-
kinoiden käytettävissä. Työmarkkinoiden
käytettävissä olon käsite määritellään työt-
tömyysturvalain 5 §:n 2 momentissa. Mo-
mentin alkuosa käsittelee tilanteita, joissa
henkilö itse asettaa rajoituksia tarjotun työn
tai koulutuksen vastaanottamiselle taikka joi-
den rajoitusten vuoksi hän eroaa työstä tai
koulutuksesta. Momentin loppuosa käsittelee
tilanteita, joissa henkilön ei katsota olevan
työmarkkinoiden käytettävissä ulkomaan-
matkan, asevelvollisuuden, vapausrangais-
tuksen, sairaalahoidon tai muun laitoshoidon
taikka muun vastaavan syyn johdosta. Näissä
tilanteissa ei edellytetä, että henkilölle olisi
tehty työ- tai koulutustarjous tai hän olisi
eronnut työstä tai koulutuksesta. Säännöksen
soveltamisen yksinkertaistamiseksi ja eri kä-
sitteiden selkeyttämiseksi työttömyysturva-
lain 5 § 2 momentti ehdotetaan jaettavaksi
kahteen eri pykälään, joista toisessa säädet-
täisiin tilanteista, joissa henkilön katsotaan
olevan estynyt olemasta työmarkkinoilla ja
toisessa säädettäisiin tilanteista, joissa henki-
lön ei katsota olevan työmarkkinoiden käy-
tettävissä. Työmarkkinoiden käytettävissä
oloa koskeva säännös ehdotetaan 8 §:ksi.
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa henkilöllä on katsottava olevan
este työmarkkinoilla ololle. Säännös vastaisi
voimassa olevan työttömyysturvalain 5 §:n 2
momentin toiseksi viimeistä virkettä. Lain-
kohtaa täsmennettäisiin lisäämällä siihen va-
rusmiespalveluksen lisäksi siviilipalvelus,
jonka aikana henkilön katsotaan olevan esty-
nyt olemasta työmarkkinoilla.

Henkilön ei kuitenkaan katsota olevan es-
tynyt olemasta työmarkkinoilla sellaisen etu-
käteen työvoimatoimistolle ilmoitetun, sa-
tunnaisen ja lyhyen ulkomaanmatkan aikana,
jonka aikana hän on työvoimatoimiston ta-
voitettavissa ja kykenee kohtuullisessa ja ta-
vanomaisessa ajassa ottamaan vastaan työtä
tai koulutusta. Tästä säädettäisiin 2 momen-
tissa. Säännös vastaisi voimassa olevan työt-
tömyysturvalain 5 §:n 2 momentin viimeistä
virkettä.

4 §. Yritystoiminta. Henkilöllä, joka pää-
toimisesti työllistyy 1 luvun 6 §:ssä tarkoite-
tussa yritystoiminnassa tai sitä vastaavalla
tavalla omassa työssään, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen. Yrityksenä pidetään myös
maatalousyritystä. Tästä säädettäisiin 1 mo-
mentissa. Säännös vastaa voimassa olevan
työttömyysturvalain 5 a §:n 1 momenttia.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yritys-
toiminnan tai oman työn aloittamisesta ja
määriteltäisiin se, milloin henkilön katsotaan
työllistyvän toiminnassa päätoimisesti. Yri-
tystoiminnan tai oman työn katsotaan työllis-
tävän henkilön päätoimisesti, jos toiminnan
vaatima työmäärä on niin suuri, että se estää
kokoaikaisen työn vastaanottamisen. Säännös
vastaa voimassa olevan työttömyysturvalain
5 a §:n 2 momenttia. Yritystoiminnan aloit-
tamisesta säädettäisiin asetuksenantovaltuu-
den nojalla tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan
nykyisen työttömyysturvalain 47 §:n 1 mo-
mentin 1 kohtaa vastaava asetuksenantoval-
tuus. Nykyisin täsmentävä säännös on työt-
tömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista
edellytyksistä annetun asetuksen 5 §:ssä.

Sivutoimisen yritystoiminnan käsitteestä
säädettäisiin 3 momentissa. Yritystoimintaa
pidettäisiin sivutoimisena, jos henkilön työs-
säolon perusteella tai muutoin voidaan pää-
tellä yritystoiminnan vaatiman työmäärän
olevan niin vähäinen, ettei se ole esteenä ko-

koaikaisen työn vastaanottamiselle. Sivutoi-
misen yritystoiminnan käsitettä ei määritellä
voimassaolevassa työttömyysturvalaissa.
Yritystoiminnan päättymisen ja keskeyttämi-
sen osalta sivutoimisena yritystoimintana pi-
detään työttömyysturvalain 5 a §:n 3 momen-
tin 3-kohdan mukaan yritystoimintaa, joka on
määritelty nyt esitettyä vastaavalla tavalla.

5 §. Yritystoiminnan päättyminen ja kes-
keytyminen. Aiemmin päätoimisessa yritys-
toiminnassa tai sitä vastaavalla tavalla
omassa työssään työllistyneen henkilön
katsottaisiin edelleen työllistyvän toimin-
nassa todisteelliseen lopettamiseen tai neljän
kuukauden keskeytymiseen saakka. Sään-
nöstä täsmennettäisiin muuttamalla erityi-
sesti osaomistajien ja perheenjäsenten
kohdalla tulkinnanvarainen henkilöön viit-
taava ilmaisu ”hän on todistettavasti toi-
minnan lopettanut” koskemaan koko yri-
tystoiminnan lopettamista. Koska eräiden
yritystoimintaa harjoittavien perheenjäsen-
ten osalta vaatimus on käytännössä osoit-
tautunut kohtuuttomaksi, perheenjäsenen
työttömyysturvaoikeus ei näissä tapauksis-
sa vaatisi toiminnan lopettamista tai kes-
keyttämistä ehdotetun 2 momentin 1 koh-
dassa ja 3 momentissa tarkemmin määri-
tellyissä tilanteissa. Muutoin 1 momentin
säännös vastaa asiasisällöltään voimassa
olevan työttömyysturvalain 5 a §:n 3 mo-
mentin alkuosaa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa oikeus työttömyysturvaan ei
edellytä aiemmin päätoimisen yritystoimin-
nan lopettamista tai keskeyttämistä. Momen-
tin 1 kohdan mukaan mainittua vaatimusta ei
sovellettaisi, jos päätoiminen työllistyminen
yritystoiminnassa on ollut 3 momentissa tar-
kemmin määritellyllä tavalla satunnaista.
Säännös on uusi. Nykyistä lainsäädäntöä vas-
taavasti vaatimusta ei myöskään sovellettaisi
palkansaajaan rinnastettavaan yrittäjään eikä
luonnonolosuhteista johtuen kausiluonteiseen
yritystoimintaan. Palkansaajaan rinnastettava
yrittäjä määriteltäisiin 4 momentissa samoin
kuin nykyisen työttömyysturvalain 5 a §:n 3
momentin 1 kohdassa. Kausiluonteinen yri-
tystoiminta määriteltäisiin 5 momentissa ny-
kyistä työttömyysturvalain 5 a §:n 3 momen-
tin 2 kohtaa täsmentäen.

Pykälän 3 momentin mukaan päätoimista
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yritystoimintaa pidettäisiin satunnaisena, kun
kyseessä on yrittäjän kanssa samassa talou-
dessa asuva puoliso tai yrittäjälle suoraan
ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua
oleva henkilö, jolla ei ole ollut lainkaan omaa
omistusosuutta tai asemaan yhtiön toimieli-
missä perustuvaa määräysvaltaa, ja joka on
työllistynyt toiminnassa lyhyehkön ajan.
Työllistymistä pidettäisiin satunnaisena, jos
se on kestänyt enintään kuusi kuukautta.

Kausiluonteisena yrittäjänä pidetään henki-
löä, jonka yritystoiminnan kausiluonteisuus
johtuu luonnonolosuhteista. Pykälän 5 mo-
menttia täsmennettäisiin ottamalla säännöstä
koskeneen alkuperäisen hallituksen esityksen
(HE 359/1992 vp) perusteluissa olleet tulkin-
taohjeet lakiin. Yritystoimintaa ei pidettäisi
kausiluonteisena, jos toimintaa on sää- tai
muilta luonnonolosuhteiltaan keskimääräise-
nä vuotena mahdollista harjoittaa enemmän
kuin kuusi kuukautta vuodessa. Lisäksi edel-
lytettäisiin, ettei kausiluonteisesta yritystoi-
minnasta saatu tulo turvaa tai se ei ole tarkoi-
tettu turvaamaan ympärivuotista toimeentu-
loa. Säännös ei luonteeltaan olisi yleinen tar-
veharkintasäännös eikä siitä seuraisi yleistä
velvollisuutta selvittää yksityiskohtaisesti
yritystoiminnan liikevaihtoa tai -voittoa.
Säännöstä sovellettaisiin tilanteissa, joissa on
ilmeistä, että kausiluonteisen yritystoiminnan
todellinen tai tavoiteltu liikevaihto ja tuotto
on huomattavan suuri. Muita tunnusmerkke-
jä, joista on pääteltävissä, että yritystoimin-
nan tavoitteena on ympärivuotinen toimeen-
tulo, olisivat esimerkiksi huomattavat inves-
toinnit ja ulkopuolisen työvoiman käyttö yri-
tystoiminnan sesonkiaikana.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan nykyisen
työttömyysturvalain 47 §:n 1 momentin 2
kohtaa vastaava asetuksenantovaltuus. Ny-
kyisin yritystoiminnan päättymistä tai kes-
keyttämistä koskeva täsmentävä säännös on
työttömyysturvan saamisen työvoimapoliitti-
sista edellytyksistä annetun asetuksen 5
a §:ssä.

6 §. Opiskelu. Pykälässä säädettäisiin opis-
kelun vaikutuksesta työttömyysetuuteen.
Säännös vastaa pääosin sisällöltään voimassa
olevan työttömyysturvalain 5 b §:ää. Pykälää
on tarkistettu koulutuslainsäädännön uudis-
tuksen edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on,
että työttömyysturvalain ja opintotukilain-

säädännön päätoimisen opiskelun määritel-
mät olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset,
jotta vältyttäisiin tilanteista, joissa taloudelli-
sen tuen tarpeessa oleva henkilö ei ole oikeu-
tettu kumpaankaan tukeen.

Päätoiminen opiskelija ei olisi oikeutettu
työttömyysetuuteen. Rajoitus koskisi myös
muita kuin varsinaisia työpäiviä. Opintojaan
jatkava ei olisi oikeutettu työttömyysturvaan
koulutuksen ollessa keskeytyneenä esimer-
kiksi kesän aikana.

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan
päätoimisina pidettäisiin aina työttömän hen-
kilön aloittamia opintoja, joiden tavoitteena
on alemman tai ylemmän korkeakoulututkin-
non tai ammattikorkeakoulututkinnon suorit-
taminen.

Momentin 2 kohdan mukaan lu-
kio-opintoja pidettäisiin päätoimisina ai-
na, kun niiden oppimäärän mukainen laa-
juus on vähintään 75 kurssia, joka on
nuorille järjestetyn lukiokoulutuksen vä-
himmäislaajuus. Määrittely vastaa lukio-
asetuksen (810/1998) ja opintotukiasetuk-
sen (260/1994) päätoimisen opiskelun
määritelmää. Aikuisille tarkoitetussa ope-
tuksessa oppimäärä sisältää vähintään 44
kurssia. Aikuisille järjestetty lukiokoulutus
ei olisi esteenä työttömyysetuuden saami-
selle. Sisäoppilaitoksessa, esimerkiksi kan-
sanopistossa järjestetty lukiokoulutus kat-
sottaisiin kuitenkin aina päätoimiseksi
opiskeluksi.

Momentin 3 kohdan mukaan ammatilliset
ja muut opinnot katsottaisiin päätoimisiksi,
kun opintojen laajuus on keskimäärin vähin-
tään kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta
kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu
opintoviikkoina, opetusohjelman mukaisen
laajuuden on oltava keskimäärin vähintään
25 viikkotuntia. Tässä momentissa tarkoitet-
tuja opintoja ovat ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa (630/1998) tai amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
tarkoitettujen opintojen lisäksi myös muulla
hallinnonalalla järjestetty koulutus tai koko-
naan yksityisen oppilaitoksen antama koulu-
tus, joka laajuudeltaan täyttää säädetyt edel-
lytykset. Määrittely vastaa opintotukiasetuk-
sen päätoimisen opiskelun määritelmää sitä
lukuun ottamatta, että opintotukea ei myön-
netä, jos etä- tai monimuoto-opiskeluna suo-
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ritettavissa opinnoissa on säännöllistä kon-
taktiohjausta tai -opetusta vähemmän kuin
yksi yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukau-
dessa.

Myös muu kuin edellä tarkoitettu opiskelu
katsottaisiin 3 momentin mukaan päätoimi-
seksi opiskeluksi, jos opintojen vaatima työ-
määrä ottaen huomioon opintojen opetus-
suunnitelman mukainen laajuus, opiskelun
sitovuus, henkilön aikaisempi työssäolo ja
aiemmin hankkima koulutus, on niin suuri,
että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaan-
ottamiselle työmarkkinoilla yleisesti sovellet-
tavin ehdoin. Tämän säännöksen perusteella
opiskelu, jota ei 2 momentissa ole määritelty
päätoimiseksi, voitaisiin yksittäistapauksissa
katsoa päätoimiseksi. Nykyisen työttömyys-
turvalain 5 b §:n 2 momentissa mainittuihin
ammatillisen oppilaitoksen ja kansanopiston
päiväopintoihin sovellettaisiin 3 momenttia.
Nykytilaa vastaavasti harrastusluontoista
opiskelua ei lähtökohtaisesti pidettäisi pää-
toimisena.

7 §. Päätoimisen opiskelun päättyminen ja
keskeytyminen. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin siitä, että aiemmin päätoimisesti
opiskelleen henkilön opintoja pidettäisiin
edelleen päätoimisina siihen ajankohtaan
saakka, jona opinnot on päätetty. Lukiossa tai
peruskoulussa opiskelevaa pidettäisiin pää-
toimisena opiskelijana lukukauden päättymi-
seen saakka. Säännös vastaa voimassa olevan
työttömyysturvalain 5 b §:n 3 momentin en-
simmäistä virkettä. Lukiossa ja peruskoulus-
sa opiskelevien osalta säännöstä muutettai-
siin siltä osin, että päätoimisuus jatkuisi nyt
lukukauden loppuun, kun se voimassa olevan
lain mukaan jatkuu lukuvuoden loppuun
saakka.

Päätoimisen opiskelun muuttumisesta sivu-
toimiseksi säädettäisiin 2 momentissa. Jos
päätoiminen opiskelija osoittaa ajallisesti va-
kiintuneella työllä tai yritystoiminnalla ja
samanaikaisesti edenneillä opinnoillaan, ett-
eivät opinnot estä kokoaikatyön vastaanotta-
mista, katsotaan henkilön opintojen muuttu-
neen sivutoimisiksi. Samassa momentissa
säädettäisiin myös opiskelun tilapäisen kes-
keytyksen vaikutuksesta oikeuteen saada
työttömyysetuutta. Momenttia täsmennettäi-
siin siten, että yliopisto-opiskelijaa, joka on
keskeyttänyt opintonsa vähintään vuoden

ajaksi, ei pidetä tänä aikana päätoimisena
opiskelijana. Keskeyttämistä koskeva alkupe-
räinen säännös oli tarkoitettu sovellettavaksi
oppilaitoksissa, joissa opiskelevalla ei ollut
mahdollisuutta osoittaa erotodistuksella opin-
tojensa keskeytyneen. Siten ehdotettu sään-
nös vastaa tavoitteiltaan voimassaolevan
työttömyysturvalain 5 b §:n 3 momenttia.

8 §. Työmarkkinoiden käytettävissä olo.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, että
henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen, jos hän ei ole työmarkkinoiden käytet-
tävissä.

Työstä tai koulutuksesta ilman pätevää
syytä kieltäytyneen työnhakijan ei katsottaisi
2 momentin mukaan olevan työmarkkinoiden
käytettävissä, jos hänen kieltäytymisensä
johtuu hänen itsensä asettamista sellaisista
rajoituksista, jotka estävät yleisemminkin tar-
jotun työn vastaanottamisen työmarkkinoilla
yleisesti sovellettavin ehdoin tai tarjottuun
hänelle soveltuvaan koulutukseen osallistu-
misen. Säännöstä on käytännössä sovellettu
tilanteissa, joissa kieltäytymis- tai eroamispe-
ruste osoittaa, että työnhakijan mahdollisuu-
det ottaa vastaan muutakaan kuin hänelle ni-
menomaisesti tarjottua työtä tai koulutusta
ovat rajalliset. Käytännössä yleisimpiä itse
asetettuja rajoituksia ovat lastenhoidon jär-
jestämiseen tai kulkemiseen liittyvät vaikeu-
det. Työnhakijalle on kuitenkin varattava
kohtuullinen aika lastenhoidon järjestämi-
seen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden vas-
taavien esteiden poistamiseen.

Pykälän 3 momentin mukaan työstä tai
koulutuksesta ilman pätevää syytä eronneen
ei katsottaisi olevan työmarkkinoiden käytet-
tävissä, jos eroaminen on johtunut 2 momen-
tin mukaisista itse asetetuista rajoituksista.

Ehdotetut 1—3 momentin säännökset vas-
taavat asiasisällöltään voimassaolevan työt-
tömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 3 koh-
taa ja 2 momentin kahta ensimmäistä vir-
kettä. Siten työnhakijan on edelleen katsot-
tava olevan työmarkkinoiden käytettävissä,
jollei hänelle ole tehty yksilöityä työ- tai
koulutustarjousta taikka hän ole eronnut
työstä tai koulutuksesta. Jos henkilö itse
työnhakijana ollessaan asettaa ehtoja tai
rajoituksia, jotka estävät tai vaikeuttavat
työn tai työvoimapalveluiden tarjoamista
hänelle, työvoimaviranomaisen on arvioita-
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va, voidaanko häntä pitää 1 §:n 3 momentissa
tarkoitettuna kokoaikatyönhakijana tai hänen
katsoa asettavan 3 §:ssä tarkoitettuja esteitä.

Pykälän 4 momentiksi ehdotetaan otetta-
vaksi uusi säännös rajoitusten poistumisesta.
Momentissa määriteltäisiin toisaalta, milloin
2 tai 3 momentin mukaan evätty oikeus työt-
tömyysetuuteen palaa ja toisaalta korostettai-
siin työnhakijan velvollisuutta osoittaa esteen
poistuminen joko työmarkkinoilla olollaan
tai esittämällä luotettava selvitys esimerkiksi
lastenhoitojärjestelyistään tai käytettävissään
olevasta kulkuneuvosta tai muista työmatka-
järjestelyistä.

9 §. Työstä eroaminen ja erottaminen. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin korvaukset-
tomasta määräajasta henkilön erottua ilman
pätevää syytä työstään tai itse aiheutettua
työsuhteensa päättymisen. Säännös vastaa
voimassa olevan työttömyysturvalain 9 §:n 1
momentin kahta ensimmäistä virkettä.

Tilanteista, joissa henkilön työsopimus on
irtisanottu työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tai
merimieslain (423/1978) 39 §:ssä tarkoitetul-
la perusteella tai purettu työsopimuslain 8 lu-
vun 1 §:ssä tai merimieslain 49 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla ja hän on riitauttanut todisteel-
lisesti irtisanomisen irtisanomisajan kuluessa
tai purkamisen kolmen kuukauden kuluessa,
säädettäisiin 2 momentissa. Jos henkilön me-
nettelyä ei ole pidettävä ilmeisen aiheetto-
mana, ei hänen voitaisi katsoa itse aiheutta-
neen työsuhteen päättymistä ennen, kuin asi-
assa olisi tehty lopullinen ratkaisu. Ehdotettu
säännös vastaa voimassa olevan työttömyys-
turvalain 9 §:n 3 momenttia.

10 §. Pätevä syy työstä eroamiseen. Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin siitä, että hen-
kilöllä on pätevä syy erota työstä, jos hänellä
on työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 2 momentin
mukainen peruste purkaa työsopimus. Sään-
nös vastaa voimassaolevan työttömyysturva-
lain 9 a §:n 1 momenttia. Vastaavasti 2 ja 4
momentin mukaiset pätevät syyt erota työstä
vastaisivat voimassaolevan työttömyysturva-
lain 9 a §:n 2 ja 3 momenttia. Pykälän 4 mo-
menttia sovellettaessa olisi nykyisen sovel-
tamiskäytännön mukaisesti merkitystä sillä,
sijaitseeko työpaikka henkilön työssäkäynti-
alueella. Vakiintuneen soveltamiskäytännön
mukaan työntekijällä on ollut pätevä syy ero-
ta työssäkäyntialueensa ulkopuolella sijaitse-

vasta työpaikasta, jos olosuhteet ovat olen-
naisesti muuttuneet työn vastaanottamisen
jälkeen.

Pykälän 3 momentiksi siirrettäisiin nykyi-
sen työttömyysturvalain 19 §:n 4 momentin
säännös, jonka mukaan henkilö voi päivära-
haoikeuttaan menettämättä erota työstä sen
jälkeen kun kyseisen työn perusteella mak-
settu soviteltu työttömyysetuus lakkaa sovi-
tellun päivärahan erityisen enimmäisajan
täyttymisen johdosta.

11 §. Työmarkkinoilta poissaolo. Ehdotettu
1 momentti vastaa voimassaolevan työttö-
myysturvalain 9 §:n 5 momenttia.

Pykälän 2 momentti on uusi. Siinä säädet-
täisiin siitä, milloin henkilöllä on katsottava
olleen pätevä syy olla poissa työmarkkinoil-
ta. Sisällöltään se vastaa nykyisen työttö-
myysturvalain 9 §:n 5 momentissa tarkoite-
tun hyväksyttävän syyn vakiintunutta sovel-
tamiskäytäntöä. Pätevinä syinä pidettäisiin
sairautta, laitoshoitoa, asevelvollisuutta, si-
viilipalvelusta, opintoja, lapsen syntymää, al-
le kouluikäisen lapsen hoitoa tai muuta päte-
vyydeltään näihin verrattavaa syytä.

12 §. Työstä kieltäytyminen. Työnhakija,
joka ilman pätevää syytä kieltäytyy hänelle
osoitetusta tai yksilöidysti tarjotusta, esimer-
kiksi työnantajan tarjoamasta sopivasta työs-
tä, ei olisi 1 momentin mukaan oikeutettu
työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta. Jos työ
olisi kestänyt enintään viisi päivää, ei oikeut-
ta etuuteen ole 30 päivän ajalta. Säännös vas-
taa asiallisesti voimassa olevan työttömyys-
turvalain 7 §:n 1 momenttia.

Pykälän 2 momentin mukaan työstä kiel-
täytymiseen rinnastetaan tilanteet, joissa
henkilö on omalla menettelyllään aiheuttanut
sen, ettei työsuhdetta ole syntynyt. Säännös
vastaa voimassa olevan työttömyysturvalain
9 §:n 1 momentin toista virkettä.

13 §. Ammattitaitosuoja. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan henkilö voisi työttömyys-
etuusoikeuttaan menettämättä kolmen en-
simmäisen työttömyyskuukauden aikana
kieltäytyä ammattitaitosuojaansa vedoten
työstä, jota ei voida pitää hänen ammattitai-
tonsa huomioon ottaen hänelle sopivana.
Säännös vastaa pääosin voimassaolevan työt-
tömyysturvalain 7 §:n 2 momenttia. Sään-
nöksessä ehdotetaan määriteltäväksi ammat-
titaitosuojan saavuttamiseksi riittävän työko-
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kemuksen pituudesta ottamalla lakiin nykyi-
sin työttömyysturvan saamisen työvoimapo-
liittisista edellytyksistä annetun asetuksen
(1368/1990) 1 § eräin osin täsmennettynä.
Ammattitaitoisella henkilöllä tarkoitettaisiin
työnhakijaa, jolla on joko ammatillinen kou-
lutus sekä siihen liittyvä vähintään vuoden
työkokemus tai joka on saavuttanut ammatti-
taidon vähintään kahden vuoden työkoke-
muksella kyseisellä alalla.

Pykälän 2 momentin tyhjentävä säännös ti-
lanteista, joissa ammattitaitosuojan kesto on
pidempi kuin kolme kuukautta, vastaa voi-
massaolevan työttömyysturvalain 7 §:n 3
momenttia.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ammat-
titaitosuojan poistamisesta tilanteissa, joissa
työnhakijan työssäkäyntialueella ei ole kol-
men ensimmäisen työttömyyskuukauden ai-
kana osoitettavissa hänen ammattitaitoonsa
nähden sopivaa työtä. Työvoimaviranomai-
nen tekisi arvion siitä, ettei työssäkäyntialu-
eella olisi osoitettavissa mainittua työtä.
Säännös vastaa näiltä osin voimassaolevan
työttömyysturvalain 7 §:n 4 momenttia. Mo-
menttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten,
että korvauksettoman määräajan asettamisen
edellytyksenä on, että työvoimatoimisto on
viimeistään työtä tarjotessaan informoinut
kyseistä työnhakijaa ammattitaitosuojan
poistamisesta ja velvollisuudesta ottaa vas-
taan ammattitaitonsa huomioon ottaen sopi-
vaa työtä muulta työssäkäyntialueelta tai
muuta työtä työssäkäyntialueeltaan.

14 §. Alueellinen liikkuvuus. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin työttömän työnha-
kijan velvollisuudesta tietyin edellytyksin ot-
taa vastaan työtä oman työssäkäyntialueensa
ulkopuolelta. Ehdotettu säännös vastaa voi-
massaolevan työttömyysturvalain 7 §:n 5
momenttia. Sopivan asunnon kohtuullisista
ehdoista säädettäisiin nykytilaa vastaavasti
asetuksella. Säännös on työttömyysturvan
saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä
annetun asetuksen 2 §:ssä.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi nykyisen työttömyysturvalain 10 §:n 2
momentin ja työttömyysturvan saamisen työ-
voimapoliittisista edellytyksistä annetun ase-
tuksen 4 §:n säännökset asiasisällöltään ny-
kyisiä vastaavina. Työvoiman saatavilla olo
olisi edelleen selvitettävä aina sovellettaessa

pykälän 1 momenttia, siis myös silloin, kun
työnhakijan velvollisuus ottaa työtä vastaan
työssäkäyntialueensa ulkopuolelta perustuisi
myös ammattitaitosuojan poistamista koske-
vaan 13 §:n 3 momenttiin.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi nykyisen työttömyysturvalain 7 a §:n 2
momenttia vastaava säännös.

Nykyisen työttömyysturvalain 7 §:n 5 mo-
mentin mukaan henkilö voi kieltäytyä työs-
säkäyntialueensa ulkopuolella sijaitsevasta
työstä painavasta henkilökohtaisesta syystä.
Painava henkilökohtainen syy on tarkemmin
määritelty työttömyysturvan saamisen työ-
voimapoliittisista edellytyksistä annetun ase-
tuksen 3 §:ssä, jossa on lueteltu syyt, joita on
aina pidettävinä painavina henkilökohtaisina
syinä sekä niiden lisäksi hankittu asunto, jota
säännöksen mukaan voidaan pitää tällaisena
syynä. Säännökset ehdotetaan yhdistettäviksi
ja otettaviksi kokonaisuudessaan lakiin
14 §:n 4 momentiksi.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin päte-
västä syystä kieltäytyä vastaanottamasta työ-
tä ulkomailla. Ehdotettu säännös vastaa voi-
massaolevan työttömyysturvalain 7 §:n 6 ja 7
momenttia.

15 §. Muu pätevä syy työstä kieltäytymi-
seen. Pykälä vastaa nykyisen työttömyystur-
valain 7 a §:n 1 ja 3 momenttia.

16 §. Koulutuksesta kieltäytyminen ja
eroaminen. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi
sanonnallisia täsmennyksiä. Asiasisällöltään
ehdotettu säännös vastaa nykyisen työttö-
myysturvalain 8 §:ää, kuitenkin siten, että al-
le 20-vuotiaan velvollisuus ottaa vastaan
opintotuella tuettavaa ammatillista koulutusta
ehdotetaan yhdenmukaisesti työmarkkinatu-
kea koskevien säännösten kanssa rajattavaksi
ammatillista koulutusta vailla oleviin nuoriin.

17 §. Pätevä syy koulutuksesta kieltäytymi-
seen tai eroamiseen. Pykälä on uusi. Pykälän
3 momentti vastaisi asiallisesti nykyisen työt-
tömyysturvalain 8 §:n 2 momenttia. Pykälän
1 ja 2 momentissa säädettäisiin vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaisesti eräistä työnhaki-
jan oikeusturvan kannalta keskeisistä tilan-
teista, joissa hänellä olisi oikeus kieltäytyä
tai erota koulutuksesta menettämättä oikeut-
taan työttömyysetuuteen.

Ehdotetun 1 momentin mukaisesti työnha-
kijalla olisi pätevä syy kieltäytyä tai erota
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koulutuksesta, joka ei ole hänen työkykyynsä
nähden sopivaa. Lisäksi momentissa säädet-
täisiin nimenomaisesti, ettei velvollisuutta
osallistua koulutukseen olisi, jos kyseinen
työala henkilön työkykyyn nähden olisi hä-
nelle soveltumaton, vaikka hän varsinaiseen
koulutukseen kykenisikin osallistumaan.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa työnhakijan ei edellytetä osallis-
tuvan koulutukseen työssäkäyntialueensa ul-
kopuolella. Perusteita tällaisesta koulutuk-
sesta kieltäytymiselle olivat asunnonsaanti-
vaikeuksiin tai asumiskustannuksiin liittyvät
syyt sekä perhesuhteisiin, esimerkiksi yksin-
huoltajuuteen ja huoltovelvollisuuteen liitty-
vät syyt. Arvioitaessa työssäkäyntialueen ul-
kopuolelta tarjolla olevan asunnon kohtuulli-
sia ehtoja lähtökohtana on, että asumiskus-
tannukset ovat katettavissa korotetulla 14 eu-
ron päivittäisellä ylläpitokorvauksella.

Ehdotettu 3 momentti vastaa asiasisällöl-
tään työttömyysturvalain 8 §:n 2 momenttia.

18 §. Työnhakusuunnitelmasta tai työvoi-
mapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymi-
nen. Nykyisen työttömyysturvalain 9 §:n 4
momentin ensimmäisen virkkeen mukaan
henkilö, joka kieltäytyy osallistumasta työ-
voimapalvelulaissa tarkoitetun työnhaku-
suunnitelman laatimiseen, ei ole oikeutettu
työttömyyspäivärahaan kahden kuukauden
ajalta kieltäytymisestä lukien. Säännös ehdo-
tetaan otettavaksi 18 §:n 1 momentiksi.

Nykyisen työttömyysturvalain 9 §:n 2 mo-
mentin ja työmarkkinatuesta annetun lain
17 §:n 1 momentin mukaan henkilöllä, joka
ilman pätevää syytä toistuvasti kieltäytyy
työvoimaviranomaisen tarjoamista työkyvyn
tai työkunnon selvittämiseen pyrkivistä toi-
menpiteistä, ei ole oikeutta sanottujen lakien
mukaisiin etuuksiin kahden kuukauden ajal-
ta. Työkyvyn tai työkunnon selvityksistä
kieltäytymisistä seuraava korvaukseton mää-
räaika on työttömyysturvan seuraamusjärjes-
telmän kannalta poikkeuksellinen. Lähtökoh-
taisesti korvaukseton määräaika on seurauk-
sena menettelystä, joka liittyy tarjolla ole-
vaan työhön, koulutukseen tai työllistymisen
edistämiseen välittömästi liittyviin toimenpi-
teisiin, kun taas pykälässä mainitut selvityk-
set liittyvät sen seikan arvioimiseen, millai-
nen kyseisen palvelutarve työvoimatoimis-
tossa on. Näillä perusteilla ehdotetaan, ettei

korvauksetonta määräaikaa enää asetettaisi,
jos työnhakija kieltäytyy työkyvyn tai työ-
kunnon selvityksistä. Vastaavasti on tarkoi-
tus muuttaa työvoimapalveluita koskevaa
lainsäädäntöä siten, että osallistuminen työ-
voimapalvelujen tarjoamisen kannalta vält-
tämättömiin työkyvyn tai työkunnon selvi-
tyksiin asetetaan edellytykseksi työnhaun
voimassaololle työvoimatoimistossa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyi-
sen työmarkkinatuesta annetun lain 17 §:n 1
momenttia vastaavasti kieltäytymisestä työ-
voimaviranomaisen tarjoamasta työnhaku-
suunnitelmaan sisältyvästä työllistymistä
edistävästä toimenpiteestä.

Pykälän 3 momentin mukaan korvaukseton
määräaika asetettaisiin työttömyyspäivärahan
saajalle ainoastaan, kun ilman pätevää syytä
tapahtunut kieltäytyminen työnhakusuunni-
telmaan sisältyvistä työllistymistä edistävistä
toimenpiteistä on toistuvaa. Säännös vastaa
tältä nykyisen työttömyysturvalain 9 §:n 2
momenttia.

Pykälän 4 momentin säännös oikeudesta
kieltäytyä työssäkäyntialueen ulkopuolella
järjestettävästä työkokeilusta tai työelämä-
valmennusta vastaa nykyistä työmarkkina-
tuesta annetun lain 17 §:n 2 momenttia.

19 §. Työvoimapoliittisen toimenpiteen
keskeyttäminen. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin työvoimapoliittisen toimenpiteen
keskeyttämisestä ja sen vaikutuksesta henki-
lön työmarkkinatukioikeuteen nykyisen työt-
tömyysturvalain 9 §:n 2 momenttia ja työ-
markkinatuesta annetun lain 17 §:n 1 mo-
menttia vastaavasti. Työvoimapoliittisella
toimenpiteellä tarkoitetaan julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain mukaista työ-
paikalla tapahtuvaa työkokeilua ja työelämä-
valmennusta sekä niihin rinnastettavia toi-
menpiteitä, esimerkiksi ammatinvalinnanoh-
jauksen ja vajaakuntoisten työllistymisen tu-
kitoimenpiteinä järjestettävää koulutuskokei-
lua, työhönvalmennusta sekä työ- ja koulu-
tuskokeilua.

Pätevästä syystä keskeyttää toimenpide
säädettäisiin pykälän 2 momentissa. Asiasi-
sällöltään momentti vastaisi nykyisen työ-
markkinatuesta annetun lain 19 §:n 2 ja 3
momenttia. Oikeudesta kieltäytyä ja keskeyt-
tää ammatillista koulutusta vailla oleville
nuorille työmarkkinatuen saajille tarkoitettu
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työharjoittelu säädettäisiin 8 luvussa.
20 §. Työnhakusuunnitelman toteuttami-

nen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yk-
silöidyn työnhakusuunnitelman noudattami-
sen olennaisen laiminlyönnin seuraamuksista
voimassaolevan työttömyysturvalain 9 §:n 4
momenttia vastaavasti. Pätevästä syystä olla
toteuttamatta työnhakusuunnitelmaa säädet-
täisiin pykälän 2 momentissa asiallisesti ny-
kyistä työttömyysturvalain 9 b §:ää vastaa-
vasti.

21 §. Toistuva kieltäytyminen. Pykälässä
säädettäisiin toistuvan ilman pätevää syytä
tapahtuneen työstä tai koulutuksesta kieltäy-
tymisen seuraamuksena asetettavasta työssä-
olovelvoitteesta. Pykälään on yhdistetty voi-
massaolevan työttömyysturvalain 11 §:n ja
työmarkkinatuesta annetun lain 20 §:n 2 ja 3
momentin säännökset sanonnallisesti täs-
mennettyinä. Säännöksen soveltaminen edel-
lyttäisi nykytilaa vastaavasti sen lisäksi, että
menettely on ollut toistuvaa myös sitä, että
menettelystä kokonaisuutena on pääteltävis-
sä, ettei työnhakija halua työhön taikka osal-
listua koulutukseen tai muihin työllistymis-
tään edistäviin toimiin. Työstä tai koulutuk-
sesta kieltäytymistä vastaavia menettelyjä
olisivat 8—20 §:ssä ja 8 luvun 2 ja 3 §:ssä
tarkoitetut työmarkkinarikkeet. Sen sijaan tä-
tä pykälää sovellettaessa ei otettaisi huomi-
oon kuntouttavasta työtoiminnasta tai akti-
vointisuunnitelmasta kieltäytymisiä, vaan
seuraamus toistuvasta kieltäytymisestä mää-
räytyisi 8 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan.

Sisällöllisesti pykälää ehdotetaan täsmen-
nettäväksi siten, että työssäolovelvoitteen
täyttävältä työltä vaadittaisiin, että se täyttää
työssäoloehdon palkkausta ja työaikaa kos-
kevat edellytykset. Yhdistelmätukityö luet-
taisiin työssäolovelvoitteeseen kokonaisuu-
dessaan eikä 5 luvun 4 §:n 3 momentin mu-
kaisesti puolitettuna, jos työ muutoin täyttää
mainitun pykälän edellytykset.

3 luku. Etuuden saamisen yleiset rajoitukset

Luvussa säädettäisiin niistä yleisistä rajoi-
tuksista, jotka koskevat kaikkia työttömyys-
etuuksia. Voimassa olevassa lainsäädännössä
suuri osa niistä sisältyy vaikeaselkoiseen,
useita momentteja ja alakohtia sisältävään
työttömyysturvalain 5 §:ään, johon muissa

työttömyysetuuksia koskevissa laeissa viita-
taan. Pykälät on ryhmitelty ja jäsennelty
asiayhteytensä mukaan kokonaisuuksiksi ja
niitä on täsmennetty vakiintuneen tulkinta-
käytännön mukaisiksi.

1 §. Ikä. Säännös vastaa nykyisen työttö-
myysturvalain 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh-
dan säännöksiä. Henkilö ei ole työttömyys-
turvajärjestelmän piirissä ennen kuin hän
täyttää 17 vuotta. Näin ollen henkilön toi-
minta ennen kuin hän täyttää 17 vuotta ei
synnytä hänelle oikeuksia eikä myöskään ai-
heuta etuuden menetyksiä tämän lain nojalla.

2 §. Etuuspäivien määrä viikossa. Säännös
vastaa sisällöltään voimassa olevan työttö-
myysturvalain 26 §:n 1 momentin säännöstä,
mutta säännöksen sanamuotoa on täsmennet-
ty. Korvauspäivinä pidetään esimerkiksi päi-
viä, joilta henkilö saa sairaspäivä-, äitiyspäi-
vä-, tai vanhempainrahaa, vuorottelukorvaus-
ta taikka työnantajaltaan niin sanottuja pek-
kasvapaa- tai arkipyhäkorvauksia.

3 §. Työkyvyttömyys. Säännöksen 1 mo-
mentti vastaa voimassa olevan työttömyys-
turvalain 5 §:n 1 momentin 6 kohtaa ja 3
momenttia. Koska työttömyysetuus on tar-
koitettu vain työnhakijalle, täytyy henkilön
työttömyysetuutta saadakseen kyetä myös
työkykynsä puolesta ottamaan vastaan työtä.
Tämän vuoksi oikeutta työttömyysetuuteen ei
ole työkyvyttömällä henkilöllä. Tärkeää on,
että työkyvyttömyys määritellään edelleen
työttömyysturvalaissa siten, että työttömyys-
kassa tai Kansaneläkelaitos eivät joutuisi it-
senäisesti arvioimaan henkilön työkyvyttö-
myyttä, vaan voisivat tehdä päätöksensä hen-
kilön työkyvyttömyydestä jonkin sellaisen
päätöksen perusteella, jossa on jo arvioitu
henkilön työkyvyttömyyttä asiaa koskevien
säännösten pohjalta. Henkilön työkyvyttö-
myyttä ei siis arvioida työttömyysturvajärjes-
telmässä pelkän lääkärintodistuksen perus-
teella, vaan asiasta annetun päätöksen perus-
teella.

Työkyvyttömänä pidettäisiin työttömyys-
turvajärjestelmässä henkilöä, joka saa saira-
usvakuutuslain mukaista päivärahaa tai kan-
saneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläket-
tä tai kuntoutustukea taikka täyden työkyvyt-
tömyyden perusteella maksettavaa etuutta
jonkun muun lain nojalla. Työkyvyttömyy-
den perusteella myönnetyn etuuden määrällä
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ei olisi merkitystä ratkaistaessa sitä, ketä on
pidettävä työkyvyttömänä. Työttömyysetuus
voitaisiin kuitenkin myöntää työkyvyttö-
myyttä koskevan päätöksen estämättä henki-
lölle, joka saa kansaneläkettä kansaneläke-
lain 22 §:n 2 momentin perusteella. Tällaisia
henkilöitä ovat esimerkiksi pysyvästi sokeat
ja liikuntakyvyttömät henkilöt. Työttömyys-
etuuden myöntäminen edellyttää kuitenkin
näissäkin tapauksissa aina sitä, että henkilö
on vammastaan huolimatta työmarkkinoiden
käytettävissä olemalla esimerkiksi työnhaki-
jana työvoimatoimistossa. Joissain tapauksis-
sa työkyvyttömyyden perusteella myönnettä-
vän etuuden myöntämisen voi estää jonkin
muun kuin työkyvyttömyyteen liittyvän edel-
lytyksen täyttämättä jääminen. Tällaisissa ti-
lanteissa henkilöä pidettäisiin työttömyystur-
vajärjestelmässä työkyvyttömänä edellyttäen,
että kyseisessä päätöksessä on kuitenkin to-
dettu, että henkilö on työkyvytön.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi tilanteesta, jossa henkilö saa työky-
vyttömyyden perusteella eläkettä toisen val-
tion lainsäädännön mukaan, mutta Suomessa
hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa
on hylätty tai hän ei ole sitä hakenut. Tällöin
henkilön saama toisen valtion lainsäädännön
mukainen työkyvyttömyyden perusteella
myönnetty eläke tai muu vastaava etuus ei
olisi esteenä työttömyyspäivärahan saamisel-
le, jos henkilö muutoin täyttää työttömyys-
etuuden saamisen yleiset ja erityiset edelly-
tykset. Tällainen toisen valtion lainsäädän-
nön mukainen etuus otettaisiin kuitenkin
huomioon etuutta vähentävänä siten kuin 4
luvun 7 §:ssä säädetään.

Ehdotettu 3 momentti tarkentaa jo voimas-
sa olevaa säännöstä vakiintuneen soveltamis-
käytännön mukaiseksi. Siinä säädettäisiin
erityistilanteesta, jossa henkilö on saanut
enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista
päivärahaa ja hänet on lääkärinlausunnossa
katsottu edelleen työhön kykenemättömäksi,
mutta hänelle ei kuitenkaan ole myönnetty
työkyvyttömyyseläkettä. Lähtökohtaisesti
henkilöllä olisi tällaisissa tilanteissa oikeus
työttömyysetuuteen, jos työkyvyttömyyselä-
kehakemus on hylätty tai hakemus on edel-
leen vireillä. Jos henkilöllä on voimassa ole-
va työ- tai virkasuhde, työttömyysetuuden
saaminen edellyttäisi lisäksi, että henkilö oli-

si kartoittanut mahdollisuuden palata työnan-
tajansa palvelukseen sellaisiin tehtäviin, jot-
ka vastaisivat hänen työkykyään. Jos työnan-
tajalla ei olisi tarjota henkilölle tällaista työ-
tä, henkilö olisi oikeutettu työttömyysetuu-
teen sen estämättä, mitä 2 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa säädetään työttömyydestä. Työttö-
myysetuuden saaminen edellyttää kuitenkin
aina, että hakija on rekisteröitynyt työnhaki-
jaksi työvoimatoimistoon.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevan työttömyysturvalain 5 §:n 4
momentin mukaisesti, että työttömyysetuu-
teen olisi oikeus sairausvakuutuslain oma-
vastuuajalta siitä riippumatta, että henkilö
on työkyvytön, eikä työmarkkinoiden käy-
tettävissä tai työnhakijana kyseisenä aika-
na. Työttömyysetuuden myöntäminen edel-
lyttäisi kuitenkin näissä tilanteissa aina,
että henkilö on välittömästi ennen sairaus-
vakuutuslain mukaisen omavastuuajan al-
kamista saanut työttömyysetuutta. Jotta
henkilö voisi saada työttömyysetuutta, hä-
nen tulee hakea sairaspäivärahaa ja saada
päätös, josta voidaan todeta, että kyseessä
on sairausvakuutuslain mukainen omavas-
tuuaika. Myös muun lakisääteisen korva-
uksen tai sairausajan palkan saaminen es-
tää työttömyysetuuden myöntämisen. Es-
tääkseen työttömyysetuuden maksamisen,
sairausajan palkan tulee kuitenkin olla ko-
koaikatyön palkkaa vastaavaa. Jos henkilö
on saanut soviteltua työttömyysetuutta va-
jaan työajan perusteella ennen sairastumis-
taan ja työnantaja maksaa sairausvakuutus-
lain mukaiselta omavastuuajaltakin palkan
vajaan työajan perusteella, henkilölle mak-
settaisiin työttömyysetuus edelleen sovitel-
tuna sairausvakuutuslain mukaiselta omavas-
tuuajalta.

4 §. Estävät sosiaalietuudet. Pykälään viit-
taussäännökset on muutettu vastaamaan voi-
massa olevaa lainsäädäntöä. Asiallisesti työt-
tömyysetuuden maksamisen estävien sosiaa-
lietuuksien luettelo vastaa voimassa olevaa
käytäntöä.

5 §. Työ- tai virkasuhteesta johtuvat rajoi-
tukset. Pykälän 1 kohtaan ehdotettu säännös
vastaisi voimassa olevaa työttömyysturvala-
kia. Irtisanomisajan palkkana pidettäisiin sitä
palkkaa, jonka työantaja on lain, työ- tai vir-
kaehtosopimuksen tai työsopimuksen perus-
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tella velvollinen suorittamaan työntekijälle
silloin, kun työsuhde irtisanotaan. Säännöstä
sovellettaisiin myös palkkaturvalain
(866/1998) perusteella palkkaturvana mak-
settuun irtisanomisajan palkkaan. Oikeuskäy-
tännössä on katsottu, että jos työntekijä luo-
puu hänelle työsopimuslain mukaan kuulu-
vasta irtisanomisajan palkasta, ei hänellä ole
oikeutta työttömyysetuuteen työsopimuslain
mukaiselta irtisanomisajalta. Huomiota on
kiinnitetty siihen, milloin työsuhteen osa-
puolten välinen sopimus työsopimuslaissa
säädettyä lyhyemmästä irtisanomisajasta on
tehty. Jos sopimus lyhyemmästä irtisano-
misajasta on tehty jo työsuhteen alkaessa, il-
man tarkoitusta vaikuttaa työttömyysetuuk-
siin, ei lyhyemmällä irtisanomisajalla ole ol-
lut vaikutusta oikeuteen saada työttömyys-
etuutta. Työttömyysetuuden epäämiseen on
päädytty silloin, kun sopimus lyhyemmästä
irtisanomisajasta on tehty vasta työsuhteen
päättymisen yhteydessä. Tällaisella menette-
lyllä pyritään estämään työttömyysetuuksien
käyttäminen työantajalle kuuluvan maksu-
velvollisuuden kompensoimiseen. Uudessa
työsopimuslaissa irtisanomisajan pituudesta
voidaan edelleen sopia, eikä uusi työsopi-
muslaki tältä osin aiheuta muutosta tilantee-
seen. Työ- tai virkaehtosopimuksissa irtisa-
nomisajoista saattaa olla sovittu siten, että
niistä ei saa poiketa työantajan ja työntekijän
välisellä sopimuksella. Tällöin työttömyys-
etuuksien osalta sovelletaan työ- tai virkaeh-
tosopimuksen irtisanomisaikaa koskevia
määräyksiä, eikä työsuhteen osapuolten väli-
sellä sopimuksella ole merkitystä.

Työsopimuslain 5 luvun 7 §:n 2 momentin
mukaan työnantaja saa vähentää irtisanomis-
ajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä
on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista
yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttä-
en. Työttömyysetuus evättäisiin lakiehdotuk-
sen mukaan vain siltä ajalta, jolta työntekijäl-
lä on oikeus irtisanomisajan palkkaan tai sitä
vastaavaan korvaukseen. Työsopimuslain 2
luvun 14 §:n mukaista odotusajan palkkaa ei
pidettäisi lakiehdotuksessa tarkoitettuna irti-
sanomisajan palkkana tai sitä vastaavana
korvauksena. Irtisanomisajan palkkaa vas-
taavana korvauksena pidettäisiin työsopimus-
lain 6 luvun 4 §:ssä, työsopimuslain 5 luvun
7 §:n 3 momentissa, valtion virkamieslain

29 §:n 3 momentissa sekä kunnallisen viran-
haltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain
(484/1994) 18 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tettuja korvauksia.

Kunnallisen viranhaltijan palvelussuhde-
turvasta annetun lain 14 §:n mukaan vi-
ranhaltijan virkasuhde jatkuu katkeamat-
tomana, jos viranhaltijan irtisanominen tai
virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen
päätöksen mukaan tapahtunut ilman lain-
mukaista perustetta. Vastaava säännös on
valtion virkamieslain 55 §:n 3 momentissa.
Jos virkasuhteessa olevalle henkilölle
maksetaan sanottujen säännösten perusteel-
la takautuvaa palkkaa, kysymyksessä ei ole
lakiehdotuksessa tarkoitettu irtisanomisajan
palkka tai sitä vastaava korvaus. Oikeus
työttömyysetuuteen tällaisessa tapauksessa
ratkeaa työvoimapoliittisella perusteella.

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin vuosilo-
ma-ajan palkan vaikutuksesta työttömyys-
etuuteen. Vuosiloma-ajan palkkaa maksetaan
työsuhteen voimassa ollessa, joten voimassa
olevan lain 5 §:n 1 momentin 15 kohdan mu-
kaisesti vuosiloma-ajan palkka estää työttö-
myysetuuden maksamisen. Säännöstä sovel-
letaan myös lomautettuihin henkilöihin. Va-
kiintuneen käytännön mukaan vuosilo-
ma-ajan palkka on estänyt työttömyysetuu-
den maksamisen vain, kun se on ansaittu ko-
koaikatyöstä. Jos vuosiloma-ajan palkka on
ansaittu osa-aikatyöstä, se on otettu huomi-
oon soviteltuna tulona. Lakiin on tehty tätä
käytäntöä vastaava täsmennys.

Voimassa olevan lain 5 §:n 1 momentin
11 kohdan mukaisesti työttömyysetuuteen
ei olisi oikeutta sellaisen vapaan ajalta,
joka perustuu lain tai työ- tai virkaehto-
sopimuksen mukaiseen työajan lyhentämi-
seen. Vastaava säännös sisältyisi ehdotet-
tuun 3 kohtaan. Säännös tulisi sovelletta-
vaksi, kun tietyn työ- tai ammattialan
kaikkien työntekijöiden säännöllistä työ-
aikaa lyhennetään, mutta sitä voitaisiin
soveltaa myös silloin, kun henkilö käyttää
laissa tai työ- tai virkaehtosopimuksessa
määriteltyä oikeutta jäädä esimerkiksi osit-
taiselle hoitovapaalle. Säännöstä on kuiten-
kin tarkennettu siltä osin, että se ei estäi-
si työttömyysetuuden myöntämistä lomau-
tustapauksissa. Tarkennus vastaa vakiintu-
nutta soveltamiskäytäntöä.
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Työtön työnhakija on määritelty työvoima-
poliittisia edellytyksiä koskevan 2 luvun
1 §:ssä. Sanotun pykälän 2 momentissa on
todettu pääsääntö siitä, että työsuhteessa ole-
vaa ei pidetä työttömänä, ellei kysymyksessä
ole sovitellun työttömyysetuuden soveltamis-
tilanne. Käytännössä on esiintynyt tilanteita,
jolloin työ- tai virkasuhdetta solmittaessa on
sovittu, että työntekijällä ei ole työntekovel-
vollisuutta eikä työnantajalla palkanmaksu-
velvollisuutta työsuhteen kestäessä esimer-
kiksi oppilaitosten loma-aikoina. Työnantaja
ei ole kuitenkaan lomauttanut työntekijöitä
tällaiseksi ajaksi. Työntekijä ja työnantaja
voivat työ- tai virkasuhdetta solmittaessa yh-
teisesti sopia, että työsuhteeseen sisältyy täl-
laisia aikoja, mutta tämä sopimus ei voi kos-
kea oikeutta työttömyysetuuteen.

Työnantaja voi myös erilaisissa tilanteissa
maksaa työntekijälle palkkaa tai sitä vastaa-
vaa korvausta, vaikka henkilöllä ei ole työn-
tekovelvollisuutta. Tällaisia tilanteita ovat
esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijällä on
oikeus palkkaansa työnteon estyessä työso-
pimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella. Henki-
löllä ei kuitenkaan ole tällaisella ajalla työt-
tömyydestä aiheutuneita taloudellisia mene-
tyksiä, joten oikeutta työttömyysetuuteen-
kaan ei olisi.

Edellä todetuissa tilanteissa, joissa työsuh-
de on voimassa, oikeus etuuteen ratkaistaan
työvoimapoliittisin perustein. Tämän vuoksi
etuuden maksajan on tarvittaessa pyydettävä
työvoimapoliittisen lausunnon täydentämistä.

6 §. Muut rajoitukset. Pykälässä säädettäi-
siin työsuhteen päättyessä maksetun loma-
korvauksen ja työnantajan maksaman muun
taloudellisen etuuden jaksotuksesta. Jakso-
tusmenettelyä ehdotetaan yhtenäistettäväksi
siten, ettei se olisi enää riippuvainen siitä,
kuuluuko henkilö ansiopäivärahan vai perus-
päivärahan piiriin. Lomakorvaus ja taloudel-
linen etuus jaksotettaisiin aina henkilön saa-
man viimeisen palkan perusteella kuten pe-
ruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien
osalta nykyään. Taloudellisen etuuden jakso-
tus on vakiintuneesti kohdennettu aikaan työ-
suhteen päättymisestä lukien. Lisäksi työnan-
tajan maksaman taloudellisen etuuden osalta
lain sanamuotoa ehdotetaan täsmennettäväk-
si. Jaksotus koskisi vain työsuhteen päätty-
miseen liittyvän sopimuksen tai muun vas-

taavan järjestelyyn perustuvaa etuutta, ei sen
sijaan työsuhteen jatkuessa annettavia talou-
dellisia etuuksia. Jaksotettaviin etuuksiin ei
ehdoteta muutoksia.

Pykälässä tarkoitettuna jaksotettavana
etuutena ei pidetä työnantajan maksetta-
vaksi työsuhteen päättämisen perusteella
määrättyä vahingonkorvausta. Työnantaja
on velvollinen maksamaan työsuhteen pe-
rusteettoman päättämisen perusteella työn-
tekijälle työsopimuslain mukaan vahingon-
korvausta, jonka suuruus vastaa vähintään
kolmen ja yleensä enintään 24 kuukauden
palkkaa. Tuomioistuimen päätöksen tai
osapuolia edustavien järjestöjen välisen
sopimuksen mainintaa vahingonkorvaukses-
ta pidetään aina riittävänä osoittamaan, et-
tä kyseessä ei ole jaksotettava etuus. Toi-
saalta pelkästään työntekijän väitettä etuu-
den luonteesta vahingonkorvauksena ei
voida pitää riittävänä osoittamaan, että
kyseessä ei ole jaksotettava taloudellinen
etuus vaan vahingonkorvaus.

Voimassa olevan lainsäädännön mukai-
sesti lomakorvaus olisi esteenä työttö-
myysetuuden myöntämiselle vain, jos pal-
velussuhde on kestänyt vähintään kuukau-
den. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan,
että jaksotus tehtäisiin yli kahden viikon
pituisen työsuhteen päättyessä maksettavan
lomakorvauksen johdosta. Muutosehdotus
johtuu siitä, että sovitellun työttömyys-
etuuden osalta 4 luvun 1 pykälässä ehdote-
taan vastaavasti, että sovittelun piirissä oli-
si enää enintään kaksi viikkoa kestävää
kokoaikatyötä tekevä henkilö. Lakiin on
lisätty myös rajaus, että jaksotus tehdään
vain kokoaikatyön perusteella maksetusta
lomakorvauksesta. Osa-aikatyön perusteella
maksettu lomakorvaus työsuhteen päättyes-
sä otetaan huomioon tämän sovittelujakson
soviteltavana tulona.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti
lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen perus-
teella maksettava lomakorvaus jaksotettaisiin
myös silloin, kun sitä ei ole todellisuudessa
maksettu, jos työntekijä on luopunut oi-
keudestaan lomakorvaukseen. Olennaista on
se, olisiko lomakorvaus lain tai työehtosopi-
muksen mukaan maksettava työsuhteen päät-
tyessä eikä niinkään se milloin lomakorvaus
on esimerkiksi maksatusteknisistä syistä to-
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dellisuudessa maksettu. Työsuhteen päättyes-
sä maksettu lomakorvaus jaksotettaisiin työ-
suhteen päättymisestä lukien ja esimerkiksi
palkkaturvana myöhemmin maksettu loma-
korvaus jaksotettaisiin sen maksamisajan-
kohdasta lukien, mikä vastaa vakiintunutta
käytäntöä.

Jaksotus tehdään jakamalla taloudellinen
etuus tai lomakorvaus viimeisimmän työsuh-
teen päiväpalkalla. Pykälän 3 momenttiin eh-
dotetaan otettavaksi tästä nimenomainen
säännös. Momentissa säädettäisiin myös sii-
tä, että ansiopäivärahan määrityksessä tulois-
ta tehtävää vähennystä työntekijän eläkemak-
sun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmak-
sun huomioon ottamiseksi ei tehdä jaksotuk-
sen perusteena olevasta palkasta. Oikeuskäy-
tännössä vähennys on vakiintuneesti tehty
myös jaksotuksen perusteena olevasta pal-
kasta. Muilta osin jaksotuksen perusteena
oleva palkka määritettäisiin nykyiseen tapaan
soveltuvin osin kuten ansiopäivärahan perus-
teena oleva palkka. Siten jaksotuksen perus-
teena olevan palkan määrityksessä esimer-
kiksi otetaan huomioon samat tulot kuin an-
siopäivärahan perusteena olevaa palkkaa
määrättäessä ja jaksotuksen perusteena ole-
vaa palkkaa määritettäessä kuukauteen katso-
taan sisältyvän 21,5 työpäivää. Lisäksi sää-
dettäisiin vallitsevaa oikeuskäytäntöä vastaa-
vasti, että henkilön saatua työsuhteen päätty-
essä lomakorvausta ja työnantajan maksamaa
muuta taloudellista etuutta ne lasketaan yh-
teen ennen jaksotusta eli eri etuuksien jakso-
tusajat eivät kulu yhtä aikaa. Jaksotus tehtäi-
siin jokaisesta työsuhteesta erikseen siten, et-
tä henkilö ei voi välttyä jaksotukselta otta-
malla vastaan lyhytaikaisen työn joko välit-
tömästi sen työsuhteen jälkeen, josta jakso-
tettavaa etuutta on saatu tai tällaisen etuuden
jaksotusaikana.

7 §. Yritysomaisuuden myyntivoiton vaiku-
tus. Säännös vastaa voimassa olevan työttö-
myysturvalain 5 §:n 1 momentin 14 kohtaa.
Pykälän 2 momenttiin sisältyvää asetuk-
senantovaltuutta on täsmennetty.

8 §. Työriidan vaikutus työttömyysetuuden
myöntämiseen. Säännös on asiallisesti sa-
mansisältöinen kuin voimassa olevan työttö-
myysturvalain 6 § muutoin, mutta säännök-
seen sisältynyt vanhentunut viittaus neuvotte-
lukuntaan on poistettu.

4 luku. Soviteltu ja vähennetty työttömyys-
etuus

Soviteltua työttömyysetuutta koskevat
säännökset on ryhmitelty ja jäsennelty uudel-
leen soveltamisen ja toimeenpanon kannalta
nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.
Luvun kahdessa ensimmäisessä pykälässä
säädettäisiin siitä, minkälaisen osa-aikaisen
työskentelyn perusteella henkilöllä on oikeus
soviteltuun työttömyysetuuteen ja minkä
ajanjakson (sovittelujakso) ansiotuloja tai
työskentelyä sovittelussa otetaan huomioon.
Sovittelujaksoa koskevia säännöksiä täsmen-
nettäisiin siten, että laissa säädettäisiin yksi-
selitteisesti poikkeukset säännönmukaiseen
sovittelujaksoon. Sovittelua koskevissa sään-
nöksissä otettaisiin huomioon myös luopu-
minen sivutyötä koskevasta erillissääntelystä
työttömyysturvalaissa. Osa-aikatyön työaikaa
koskevat rajoitukset ja sovittelussa huomioon
otettavia tuloja koskevat säännökset olisivat
omina pykälinään ennen sovitellun etuuden
määräytymistä ja enimmäisaikaa koskevia
säännöksiä.

1 §. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.
Pykälässä lueteltaisiin ne osittaisen työttö-
myyden tilanteet, joissa henkilön työttö-
myysetuus maksettaisiin soviteltuna. Luettelo
on tyhjentävä. Sivutyön erilliskohtelusta
työttömyysturvan työssäoloehdossa ja päivä-
rahan perusteena olevan palkan määritykses-
sä ehdotetaan luovuttavaksi, joten sivutyön ja
osa-aikaisen työn erillinen sääntely tulisi so-
vittelussakin tarpeettomaksi. Myös päätyön
ohessa ja työttömänä aloitetun sivutoimisen
yritystoiminnan erillissääntely tulisi tarpeet-
tomaksi. Henkilö, jonka työnteko on estynyt
toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpi-
teen takia, jolla ei ole ollut riippuvuussuhdet-
ta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, olisi
edelleen soviteltuun päivärahaan oikeutettu.
Tällaisen henkilön oikeus soviteltuun päivä-
rahaan tulee säänneltäväksi 1 momentin 1—4
kohdassa riippuen siitä, mitä työtä hän kes-
keytysaikana tekee. Soviteltuun etuuteen oli-
sivat oikeutettuja edelleen kaikki ne osittain
työttömät palkansaajat ja yrittäjät, jotka ovat
nykyisinkin sovitellun etuuden saajia.

Pykälän 1 kohdassa säänneltäisiin
osa-aikaista työtä tekevän henkilön oikeudes-
ta soviteltuun työttömyysetuuteen. Ehdotettu
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kohta sisältää voimassa olevan työttömyys-
turvalain 17 §:n 2—4 kohdan ja osin 7 koh-
dan tarkoittamat tilanteet. Henkilöltä ei enää
edellytettäisi osa-aikaisen työn aloittamista
työttömänä, jolloin päätyöstä työttömäksi
jääneellä sivutyötä jatkavalla henkilöllä olisi
oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen tämän
kohdan perusteella. Osa-aikatyön käsite on
määritelty 1 luvun 5 §:ssä.

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin voimassa
olevaa työttömyysturvalakia vastaavasti lo-
mautetun henkilön oikeudesta työttömyys-
etuuteen. Soviteltuun etuuteen oikeuttavaa
lomautusta ehdotetaan täsmennettäväksi si-
ten, että työaikaa on voitu lyhentää joko päi-
vittäistä tai viikoittaista työaikaa vähentämäl-
lä. Näin ollen jos työnhakijan kokoaikainen
lomautus kestää yhdenjaksoisesti vähintään
kalenteriviikon, hänelle maksettaisiin täysi
työttömyysetuus. Siten esimerkiksi kahdelle
kalenteriviikolle ajoittuva yli seitsemän työ-
päivää kestävä lomautus ei ole edellä tarkoi-
tettu kokoaikainen lomautus, jos se ei kestä
kokonaista kalenteriviikkoa.

Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin satunnais-
ta kokoaikatyötä tekevän henkilön oikeudesta
soviteltuun työttömyysetuuteen. Ehdotuksen
mukaan sovittelun piirissä olisi enää enintään
kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tekevä
henkilö, kun nykyisin sovittelun piirissä ovat
alle kuukauden pituiset kokoaikaiset työsuh-
teet. Yli kahden viikon kokoaikatyössä oleva
henkilö saisi työttömyyspäiviltään täyttä
työttömyysetuutta, mutta ei olisi soviteltuun
etuuteen kokoaikatyön ajalta lainkaan oikeu-
tettu. Kokoaikatyön käsite on määritelty 1
luvun 5 §:ssä. Vastaanotetun kokoaikatyön
käsitteellä tarkoitettaisiin tässä yhteydessä
sanamuotonsa mukaisesti jäljempänä mainit-
tua poikkeusta lukuun ottamatta yhtä työsuh-
detta samaan työnantajaan. Jos työsuhteet
saman työnantajan kanssa seuraavat toisiaan
aukottomasti peräkkäin, tulkittaisiin ne sa-
maksi työsuhteeksi ja yhdeksi kokoaikatyök-
si. Yhtenä kokoaikatyönä ei sen sijaan pidet-
täisi toisiaan peräkkäisesti seuraavia työsuh-
teita eri työnantajiin eikä myöskään kahta
samanaikaista osa-aikaista työsuhdetta eri
työnantajiin tai samaan työnantajaan, vaikka
niiden yhteenlaskettu työaika ylittäisikin 1
luvun 5 §:ssä säädetyn työaikarajan, eikä yh-
tä osa-aikaista työsuhdetta, jossa työ tilapäi-

sesti lisääntyy siinä määrin, että 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu työaikaraja ylittyy.

Pykälän 4 kohdassa säädettäisiin voimassa
olevan työttömyysturvalain 17 §:n 6 ja osin 7
kohtaa vastaavasti muuta kuin päätoimista
yritystoimintaa harjoittavan henkilön oikeu-
desta soviteltuun työttömyysetuuteen. Jos
henkilö työllistyy yritystoiminnassa päätoi-
misesti, hänellä ei ole lainkaan oikeutta työt-
tömyysetuuteen 2 luvun 4 ja 5 §:ien perus-
teella. Muissa tilanteissa yritystoiminnasta tai
omasta työstä saatu tulo sovitellaan. Joissa-
kin tilanteissa yritystoiminnasta tai omasta
työstä kertyy tuloa pitkäänkin sen jälkeen,
kun varsinainen yritystoiminta tai oma työ on
lopetettu tai se on muuttunut niin vähäiseksi,
ettei se enää ole esteenä kokoaikatyön vas-
taanottamiselle ja näin ollen työttömyysetuu-
den myöntämiselle. Tällaisia ovat esimerkik-
si ne tilanteet, joissa henkilölle maksetaan
hänen aikaisempaan toimintaansa liittyvää
immateriaalioikeuksiin perustuvaa korvausta,
kuten tekijänoikeuskorvausta. Sovittelun pii-
rissä olisivat vain 1 luvun 6 §:n mukaisessa
yrittäjäasemassa ansaittu tulo riippumatta sii-
tä, onko työ tehty ja tulo siten ansaittu jo en-
nen sovittelujaksoa. Siitä, mitkä tulot otetaan
huomioon sovitellun työttömyyspäivärahan
määrää laskettaessa, säädetään 4 §:ssä ja sen
nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuk-
sessa.

2 §. Sovittelujakso. Soviteltu työttömyys-
etuus määräytyy sovittelujakson työtulon pe-
rusteella. Enintään kaksi viikkoa kestävän
kokoaikatyön tulo ja muu työtulo otettaisiin
aina työttömyysetuuden sovittelussa huomi-
oon, vaikka henkilö ei olisikaan työnhakijana
siten kuin 2 luvun 1 §:ssä säädetään. Pykälän
1 momentin tätä koskeva säännös vastaa ny-
kyisen työttömyysturvalain 18 §:n 3 momen-
tin 3 virkkeen periaatetta, ettei katkaisemalla
työnhakunsa sovittelun piiriin kuuluvan ko-
koaikatyön ajaksi voi saada suurempaa työt-
tömyysetuutta.

Pykälän 3 ja 4 momentissa säädettäisiin
käytettävän sovittelujakson pituudesta. Sovit-
telujaksona käytettäisiin 4 momentissa sää-
dettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kuu-
kauden tai neljän peräkkäisen viikon ajanjak-
soja. Henkilön työalan palkanmaksujaksosta
riippuisi kumpaa ajanjaksoa käytettäisiin.
Tavoitteena on, että sovittelujakso olisi toi-
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meenpanon kannalta mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukainen. Työttömyysturvalain täy-
täntöönpanosta annetun asetuksen 3 §:n mu-
kaan työttömyysetuus maksetaan jälkikäteen
pääsääntöisesti neljän viikon tai kuukauden
maksukausittain. Myös soviteltu työttömyys-
etuus maksetaan voimassa olevan lainsää-
dännön mukaan jälkikäteen vähintään kerran
kuukaudessa. Tämä on johtanut siihen, että
käytännössä työttömyysetuutta haetaan
yleensä kuukauden tai neljän peräkkäisen ka-
lenteriviikon jaksoissa. Sovittelujakso mää-
räytyisi käytännössä samoin perustein eli oli-
si sama kuin se jakso, jolta henkilö on työt-
tömyysetuutta hakenut ja jolta se hänelle
maksetaan.

Työttömyysetuuden maksaja ei voisi käyt-
tää muuta kuin kuukauden tai neljän viikon
sovittelujaksoa muissa kuin 4 momentissa
säädetyissä tilanteissa. Jos työtön työnhakija
vastaanottaa kesken haku- ja maksujakson
työn, joka 1 §:n mukaisesti oikeuttaa sovitel-
tuun työttömyysetuuteen, hän hakee työt-
tömyysetuutta edelleen samalta ajalta kuin
olisi kokonaan työttömänäkin hakenut ja se
maksetaan samalta ajalta kuin se koko-
naan työttömänäkin olisi maksettu. Tältä
jaksolta - joka on samalla haku-, maksu- ja
sovittelujakso - saadut työtulot vaikuttavat
työttömyysetuuden määrään siten, kuin
5 §:ssä säädetään.

Kaikissa tilanteissa ei kuitenkaan voida
käyttää kuukauden tai neljän peräkkäisen
viikon sovittelujaksoa, mistä johtuvista poik-
keuksista ehdotetaan säädettäväksi 4 momen-
tissa. Erityinen sovittelujakso on tarpeen
esimerkiksi silloin, kun 3 momentin mukaan
määräytyvään sovittelujaksoon sisältyisi
ajanjaksoja, jotka eivät oikeuta soviteltuun
työttömyysetuuteen tai ylipäätään työttö-
myysetuuteen kuten yli kahden viikon koko-
aikatyön vastaanottaminen tai päätoimisen
opiskelun tai perhevapaan alkaminen. Koska
henkilö siirtyy näissä tapauksissa työttö-
myysturvajärjestelmän ulkopuolelle, ei sovit-
telujaksokaan voi ulottua tällaiselle ajalle.
Näissä tapauksissa sovittelujakso muodoste-
taan haku- ja maksujakson niistä osista, joille
tällainen este ei ulotu. Esimerkiksi tilantees-
sa, jossa henkilö on hakujakson aikana muu-
taman päivän työsuhteessa, työttömänä, toi-
sessa työssä yli kaksi viikkoa ja taas työttö-

mänä, sovittelujakso muodostetaan hakujak-
son alusta ja lopusta siten, että yli kahden
viikon kokoaikainen työsuhde jätetään huo-
miotta, ja sovittelujaksolle muodostetaan
4 §:n 2 momentin mukainen laskennallinen
tulo sovittelua varten. Myös silloin, kun hen-
kilö vastaanottaa yli neljä viikkoa kestävän
osa-aikatyön, työttömyysetuuden viivytyk-
settömän maksamisen turvaamiseksi voi
olla tarpeen tahdistaa sovitellun työttö-
myysetuuden hakeminen, maksaminen ja
sovittelu siten, että se jatkossa vastaa
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti
osa-aikatyön palkanmaksujaksoja. Näissä
tilanteissa voidaan käyttää kuukautta tai
neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovitte-
lujaksoa lyhyempää jaksoa, mutta vain
tällaisen osa-aikatyön alkaessa.

3 §. Rajoitukset. Soviteltua päivärahaa
maksetaan osa-aikaisesti tai tilapäisesti työl-
listyvälle. Pykälään sisältyy voimassa olevan
työttömyysturvalain mukainen sovitellun
työttömyysetuuden maksamista koskeva työ-
aikarajoitus. Työaikaa koskeva tarkastelujak-
so olisi ehdotuksen mukaan yleensä 2 §:n
mukaisesti määräytyvä sovittelujakso. Lo-
mautustapauksissa työaikaa tarkasteltaisiin
kuitenkin kalenteriviikon tarkastelujaksoit-
tain. Kalenteriviikon tarkastelujaksoa käytet-
täisiin myös silloin, kun lomautusaikana on
otettu vastaan muuta sovittelun piirissä ole-
vaa työtä. Periodityössä työajan tarkastelu-
jakso olisi periodin pituinen.

Työaikatarkastelussa otettaisiin huomioon
hakijan tarkastelujaksolla todellisuudessa te-
kemät työtunnit. Kuitenkin eräillä työaloilla
jatkuvissa osa-aikaisissa töissä tehtyjen tun-
timäärien selvittäminen on työlästä ja niiden
mukaan määräytyvä työaikatarkastelu saattaa
johtaa sattumanvaraiseen lopputulokseen so-
vitellun työttömyysetuuden kannalta. Tämän
vuoksi 2 momentissa ehdotetaan, että kuu-
kausipalkkaisessa periodityössä voitaisiin
työaikatarkastelussa ottaa huomioon myös
hakijan kuukausipalkan perusteena oleva
keskimääräinen työaika. Tarkastelussa otet-
taisiin luonnollisesti huomioon työsopimuk-
sen ylittävät, tosiasiallisesti tehdyt työtunnit
sovittelujaksolla.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan so-
viteltua työttömyysetuutta ei voitaisi maksaa,
jos hakija työskentelee työssä, jossa työnan-
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tajalla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta
valvoa tehtyä työaikaa, koska tällöin ei voida
todeta, täyttääkö hakija sovitellun työttö-
myysetuuden saamisen edellytykset. Tällai-
nen tilanne saattaa olla esimerkiksi provisio-
palkkaisissa myyntitöissä.

Alalla sovellettavalla kokoaikaisen työnte-
kijän enimmäistyöajalla tarkoitetaan työ- tai
virkaehtosopimuksen mukaisesti määräyty-
vää enimmäistyöaikaa. Jos työnhakija työs-
kentelee alalla, jolla ei ole työ- tai virkaehto-
sopimusta, tehtyä työaikaa verrataan vakiin-
tuneen oikeuskäytännön mukaisesti työaika-
lain (605/1996) mukaiseen säännölliseen
työaikaan. Jos henkilöllä on useampia työ-
suhteita, työsuhteiden työaika lasketaan yh-
teen työaikavertailua tehtäessä.

4 §. Sovittelussa huomioon otettava tulo.
Pykälässä säänneltäisiin voimassa olevan
työttömyysturvalain 18 §:n 6 momentin sisäl-
töä vastaavasti sovittelussa huomioon otetta-
vasta tulosta eräin käsitteellisin täsmennyk-
sin. Sovittelussa otetaan huomioon vain työ-
suhteessa, yritystoiminnassa tai omassa työs-
sä tehtyyn työhön perustuva tulo. Näin ollen
esimerkiksi kunnallisen luottamustoimen
hoitamisesta saatu tulo ei olisi soviteltavaa
tuloa. Yritystoiminnan tulona otettaisiin
huomioon 1 luvun 6 §:n mukaisessa yrittäjä-
asemassa ansaittu työskentelyyn perustuva
tulo. Siten esimerkiksi pelkästään 10 prosen-
tin omistusosuuteen perustuva yritystoimin-
nan ansiotulona verotettava osinkotulo ei oli-
si soviteltavaa tuloa. Sovittelussa otettaisiin
huomioon tavanomaisen palkan lisäksi
useimmat palkkaan rinnastettavat ansiotulona
pidettävät vastikkeet, jotka maksetaan korva-
uksena työstä. Huomioon otettavista ja huo-
miotta jätettävistä tuloista säädettäisiin tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

Sovittelussa otettaisiin tulot huomioon ny-
kykäytännön mukaisesti niin sanotun ansain-
taperiaatteen mukaisesti. Pääsääntöisesti vain
sovittelujakson aikana ansaittu tulo otetaan
huomioon sovittelujakson tulona riippumatta
siitä, milloin tulo on tosiasiallisesti maksettu.
Lomaraha otetaan kuitenkin huomioon sen
sovittelujakson tulona, jonka aikana se on
maksettu. Erilaisia lisiä ja korvauksia makse-
taan usein vasta peruspalkkaa myöhemmin.
Tällaisia palkanosia on sovittelun edelleen
jatkuessa otettu käytännössä huomioon myö-

hemmälläkin sovittelujaksolla maksamisen
jouduttamiseksi ja päätösten muuttamistar-
peen välttämiseksi. Joustava käytäntö edel-
lyttää kuitenkin, että työttömyyskassan on
ulotettava säännönmukainen tätä koskeva
seuranta riittävän pitkälle aikavälille, esimer-
kiksi kolmelle kuukaudelle.

Jos sovittelussa huomioon otettavaa tuloa
on kertynyt useasta eri työsuhteesta, tulot
lasketaan yhteen. Huomioon otettava tulo
määrätään aina palkkatodistuksen perusteella
tai yritystoiminnan osalta muun luotettavan
selvityksen perusteella. Jos enintään kahden
viikon työsuhde sijoittuu kahdelle eri haku-,
maksu- ja sovittelujaksolle, kummallakin so-
vittelujaksolla huomioon otettava tulo määrä-
tään ansaintaperiaatteen mukaan palkkatodis-
tuksen perusteella. Jos tuloa ei voida jakaa
palkkatodistuksen tai palkkalaskelman perus-
teella kahdelle eri sovittelujaksolle, jaetaan
ansaittu palkka työpäivien lukumäärällä ja
kohdennetaan eri sovittelujaksoille samassa
suhteessa kuin työpäivät.

Sovittelujakso voi 2 §:n 4 momentissa
mainituissa tapauksissa olla lyhempi
kuin pääsääntöinen kuukausi tai neljä
peräkkäistä viikkoa. Aina, kun käyte-
tään tällaista lyhyempää sovittelujaksoa,
huomioon otettava tulo muunnetaan las-
kennallisesti vastaamaan kuukausituloa.
Tällöin työstä saatu tulo jaetaan sovit-
telujaksoon sisältyvien laskennallisten
työpäivien lukumäärällä siten, että kalente-
riviikossa on viisi laskennallista työpäivää ja
saatu määrä kerrotaan luvulla 21,5.

5 §. Etuuden määrä. Pykälän 1 ja 2
momentti sekä 3 momentin jälkimmäinen
virke vastaavat voimassa olevan työttö-
myysturvalain 18 §:n 1—2 momentin
säännöksiä. Pykälän 3 momentin ensim-
mäisessä virkkeessä säädettäisiin sovitellun
työttömyysetuuden enimmäismäärästä sil-
loin, kun henkilöllä on oikeus 6 luvun
3 §:ssä tarkoitettuun korotettuun an-
sio-osaan. Ehdotuksen mukaan soviteltu
ansiopäiväraha mahdollisine lapsikorotuk-
sineen voisi olla yhdessä työtulon kanssa
enintään päivärahan perusteena olevan
palkan suuruinen siltä osin kuin henkilöllä
on oikeus korotettuun ansio-osaan. Rajoi-
tus vastaa 6 luvun 2 §:ssä ehdotettua an-
siopäivärahan enimmäismäärää koskevaa
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rajoitusta silloin, kun ansiopäivärahaan si-
sältyy korotettu ansio-osa.

6 §. Enimmäisaika. Pykälässä säädettäisiin
voimassa olevan työttömyysturvalain sään-
nöksiä vastaavasti sovitellun työttömyys-
etuuden saamisen enimmäisajasta. Myös py-
kälän 2 momentin säännös enimmäisajan uu-
delleen alkamisesta työssäoloehdon edellyt-
tämän työskentelyn jälkeen vastaa sanamuo-
doltaan nykyistä säännöstä. Enimmäisaikaan
luettaisiin sanamuodon mukaisesti myös so-
viteltuna työmarkkinatukena ja koulutuspäi-
värahana maksetut etuudet. Sovittelujaksoja
muunnettaessa enimmäisaikalaskuria varten
kuukausiksi muuntokertoimena käytetään
maksupäiviä.

Sovitellun päivärahan enimmäisaikaa kos-
kevaa säännöstä on eräissä yhteyksissä vaa-
dittu kumottavaksi. Nyt annettavaan esityk-
seen ei tällaista ehdotusta sisälly, koska sovi-
teltu työttömyysetuus ei ole tarkoitettu jatku-
vaksi palkkasubventioksi. Edellä 1 §:ään eh-
dotettu muutos, jonka mukaan sovittelun pii-
rissä kokoaikatyöstä olisivat enintään kaksi
viikkoa kestävät työsuhteet, johtaa osaltaan
siihen, että soviteltua päivärahaa voidaan
maksaa nykyistä pitempään. Kun 5 lukuun
sisältyy ehdotus työssäoloehdon lyhentämi-
sestä 34 viikkoon, helpottaa se enimmäisajan
soviteltua työttömyysetuutta saaneen henki-
lön paluuta sovitellun etuuden saajaksi.

Voimassa olevan lain perusteella enim-
mäisaika täyttyy ensimmäistä kertaa keväällä
2003. Arviot siitä, kuinka laajaa sovitellun
työttömyysetuuden piirissä olevaa joukkoa
enimmäisaika koskisi, vaihtelevat eikä tästä
ole vielä saatavissa riittävää tilastoaineistoa.
Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen
perusteella enimmäisaikaa koskevan sään-
nöksen vaikutus jäisi vähäiseksi. Enimmäis-
aikaa koskevan säännöksen vaikutusta seura-
taan ja mahdollinen säännöksen muuttamis-
tarve arvioidaan erikseen.

Jäljempänä 6 luvun 3 §:ssä tarkoitetun ko-
rotetun ansio-osan sisältävään ansiopäivära-
haan perustuva soviteltu päiväraha kartuttaa
korotetun ansio-osan 130 päivän enimmäis-
aikaa maksupäivien lukumäärällä

7 §. Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyys-
etuuteen. Pykälä vastaa sisällöllisesti voi-
massa olevan työttömyysturvalain 27 §:ää ja
27 a §:n 1 momenttia. Säännöksen sanamuo-

toa on täsmennetty ja viittaussäännökset kor-
jattu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

8 §. Lasten kotihoidon tuen vaikutus työt-
tömyysetuuteen. Säännöksen sanamuotoa on
tarkennettu käytäntöä vastaavaksi. Pääsään-
töisesti työttömyysetuuden saajan tai hänen
puolisonsa saama lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta annetun lain
(1128/1996) mukainen tuki vähennettäisiin
työttömyysetuudesta. Tukea ei vähennettäisi,
jos kotihoidon tukea saavalla puolisolla ei
olisi oikeutta työttömyysetuuteen juuri siitä
syystä, että hän itse hoitaa lastaan. Jos työt-
tömyysetuuden saajan puolison osalta kui-
tenkin esiintyisi jokin työttömyysetuuden
saamisen estävä seikka, kuten esimerkiksi
päätoiminen opiskelu tai yritystoiminta tai se,
että hän saisi jotain estävää etuutta kuten
täyttä työkyvyttömyyseläkettä, tulisi kotihoi-
don tuki vähentää työttömän puolison työt-
tömyysetuudesta, vaikka hänen puolisonsa
mahdollisesti ainakin osan aikaa hoitaisikin
itse lasta.

II OSA

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA

5 luku. Työttömyyspäivärahan saamisen
edellytykset

Luvussa säänneltäisiin työttömyyspäivära-
han myöntämisen erityisistä edellytyksistä.
Voimassaolevassa työttömyysturvalaissa
palkansaajan ja yrittäjän peruspäivärahan
työssäoloehtoa koskevat säännökset sisälty-
vät 13 §:ään, jossa viitataan monelta osin
palkansaajan ansiopäivärahan työssäoloehtoa
koskeviin 16 §:n säännöksiin. Yrittäjän an-
siopäivärahan perusteena olevasta työssä-
oloehdosta on säännelty 16 a §:ssä. Sekaviksi
ja liian laajoiksi muodostuneet säännökset
jaoteltaisiin uudelleen johdonmukaiseksi ja
selkeäksi kokonaisuudeksi.

Aiemman lain mukaisesta pykäläjaottelusta
peruspäivärahaoikeuteen ja ansiopäiväraha-
oikeuteen siirryttäisiin palkansaajaan ja yrit-
täjään perustuvaan jaotteluun. Luvun 1 §:ssä
säänneltäisiin myönnettävistä etuuksista. Lu-
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vun 2—5 §:t koskisivat palkansaajan oikeutta
peruspäivärahaan ja ansiopäivärahaan sekä
työssäoloehtoa. Luvun 6—8 §:t koskisivat
yrittäjiä vastaavilta osin ja 9—12 §:ssä on
sekä palkansaajia että yrittäjiä koskevat yh-
teiset säännökset. Merialan lisävakuutuksesta
säänneltäisiin 13 §:ssä ja omavastuuajasta
14 §:ssä.

1 §. Työttömyyspäivärahaetuudet. Sään-
nöksen mukaan työttömyyspäivärahana mak-
setaan ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.
Voimassa olevaan työttömyysturvalain termi
ansioon suhteutettu päiväraha ehdotetaan
korvattavaksi termillä ansiopäiväraha, joka
vastaisi vakiintunutta kielenkäyttöä.

2 §. Palkansaajan oikeus työttömyyspäivä-
rahaan. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi
oikeudesta sekä perus- että ansiopäivärahaan.
Ehdotuksen mukaan ansiopäivärahaan olisi
oikeus sellaisella työttömyyskassan jäsenellä
eli vakuutetulla, joka on ollut vakuutettuna
työttömyyskassassa 10 edellistä kuukautta.
Lisäksi edellytetään, että hän vakuutettuna
ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Vas-
taavasti peruspäivärahaan on oikeus henkilöl-
lä, joka täyttää peruspäivärahan saajaa kos-
kevan työssäoloehdon. Säännös vastaa sisäl-
löltään voimassa olevaa työttömyysturvala-
kia.

3 §. Palkansaajan työssäoloehto. Pykälään
ehdotetaan otettavaksi yhteinen säännös sekä
perus- että ansiopäivärahan saamisen edelly-
tyksenä olevasta työssäoloehdosta. Ehdotuk-
sen mukaan työssäoloehto täyttyisi, kun hen-
kilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden tar-
kastelujakson aikana ollut 43 viikkoa jäljem-
pänä 4 §:ssä tarkoitetussa työssä. Voimassa
olevaan työttömyysturvalakiin verrattuna
tarkastelujaksoa pidennettäisiin siten nykyi-
sestä 24 kuukaudesta 28 kuukauteen niillä
henkilöillä, jotka täyttävät työssäoloehdon
ensimmäistä kertaa. Säännös koskisi myös
niitä, jotka eivät ole saaneet lainkaan työttö-
myyspäivärahaa vuoden 1997 alusta lukien.
Säännöstä sovellettaisiin niihin etuuksiin, joi-
ta haetaan ajalta 1.1.2003 lukien. Jos henkilö
ei ole saanut työttömyyspäivärahaa ennen
lain voimaan tuloa siksi, että hän ei ole täyt-
tänyt työssäoloehtoa, Kansaneläkelaitos tai
työttömyyskassa tarkistaa pyynnöstä lain
voimaan tulon yhteydessä, aiheuttaako tar-
kastelujakson pidennys työssäoloehdon täyt-

tymisen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työs-

säoloehdosta tilanteessa, jossa henkilö on
työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saa-
tuaan täyttänyt työssäoloehdon uudelleen
tai jossa henkilö ennen päivärahan enim-
mäisajan täyttymistä täyttää uudelleen
työssäoloehdon. Näissä tilanteissa päivära-
han enimmäisajan laskeminen alkaa alusta.
Ehdotuksen mukaan tarkastelujakso olisi
24 kuukautta selvitettäessä, onko tämän
lain mukaista työttömyyspäivärahaa jo ai-
kaisemmin saanut henkilö täyttänyt työs-
säoloehdon uudelleen. Työssäoloehdon
täyttävä työssäoloaikaa koskeva vaatimus
olisi 43 kalenteriviikosta sijasta 34 kalen-
teriviikkoa. Tämän lain mukaiseen työttö-
myyspäivärahaan rinnastettaisiin voimaan-
tulosäännöksen perusteella myös nyt voi-
massa olevan lain mukaan maksettu päi-
väraha, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta
kuin vuoden 1997 alusta. Siten vuonna
1997 tai sen jälkeen työttömyyspäivärahaa
saaneen henkilön työssäoloehdon pituus
on 34 viikkoa. Säännöstä sovellettaisiin
työnhakijan hakiessa etuutta lain voimaan-
tulon jälkeiseltä ajalta. Ellei henkilö ole
saanut työttömyyspäivärahaa ennen lain
voimaan tuloa siksi, että hän ei ole täyt-
tänyt 43 viikon työssäoloehtoa, tulee
etuuden maksajan tarkistaa lain voimaan
tulon yhteydessä, edellytetäänkö henkilöltä
34 viikon työssäoloehdon täyttymistä ja
täyttääkö hän sen. Sovellettavan työssä-
oloehdon täyttämisen myötä ja työttömyy-
den jatkuessa päivärahakausi alkaa alusta.
Tällöin henkilölle määrätään omavastuu-
aika ja hänen päivärahan perusteena oleva
palkkansa määritellään uudelleen. Perus-
päivärahaa 1997 tai sen jälkeen saaneelta
henkilöltä, joka on liittynyt työttömyys-
kassaan, edellytettäisiin 34 viikon työssä-
oloehdon täyttämistä.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi nykyiseen 16 §:ään sisältyvä säännös
tarkastelujakson pidentämisestä. Säännöstä
tarkistettaisiin vastaamaan vakiintunutta oi-
keuskäytäntöä. Samoin kuin nykyisinkin tar-
kastelujaksoa pidennettäisiin, jos henkilö on
sairauden, laitoshoidon, asevelvollisuuden,
opintojen, lapsen syntymän tai muun näihin
verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta es-
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tynyt olemasta työmarkkinoilla. Hyväksyttä-
vien syiden luetteloon lisättäisiin siviilipalve-
luaika sekä enintään 3-vuotiaan lapsen hoi-
don vuoksi työmarkkinoilta poissaolo. Tar-
kastelujaksoa voitaisiin pidentää, kuten voi-
massa olevan lain mukaan, enintään 7 vuo-
della.

Pykälän 4 momentin mukaan palkansaaja-
kassan jäsenen työskenneltyä yrittäjänä yli
18 kuukautta, hänellä ei olisi enää oikeutta
saada palkansaajan työttömyyspäivärahaa
ennen kuin hän on täyttänyt yrittäjänä olon
jälkeen 1 tai 2 momentissa tarkoitetun pal-
kansaajan työssäoloehdon. Tällöin tarkaste-
lujakso alkaa siitä, kun henkilö on yrittäjä-
jakson jälkeen aloittanut työn palkansaajana.
Säännös on voimassa olevan lainsäädännön
mukainen niin sanottua jälkisuojaa koskeva
säännös, jonka tarkoituksena on säilyttää ai-
kaisemmalla palkkatyöllä hankittu ansiopäi-
värahaoikeus silloin, kun henkilöllä palkka-
työn ja yritystoiminnan jaksot vaihtelevat.
Säännöksen perusteella aikaisemmin palkan-
saajan ansiopäivärahaa saaneen työttömän
olisi mahdollista harjoittaa yritystoimintaa
enintään 18 kuukauden ajan (jälkisuoja-aika)
ja, jos yritystoiminta ei työllistäisi ja antaisi
toimeentuloa, palata palkansaajan ansiopäi-
värahalle. Henkilö voi myös yritystoiminnan
aloittaessaan liittyä yrittäjäkassan jäseneksi,
jolloin hänen hyväkseen luetaan 8 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti enintään kuusi kuukautta
palkansaajakassan jäsenenä hankittua työssä-
oloehtoa ja vakuutettuna oloaikaa.

Kun henkilö siirtyy palkansaajaa koskevas-
ta ansiopäivärahajärjestelmästä yrittäjiä kos-
kevaan järjestelmään tai päinvastoin, jäl-
kisuojaa koskevista säännöksistä seuraa, että
se työttömyyskassa, palkansaajakassa tai
yrittäjäkassa, jonka jäseneksi henkilö on siir-
tynyt maksaa sitä ansiopäivärahaa, jonka
työssäoloehdon henkilö on viimeksi täyttä-
nyt.

4 §. Palkansaajan työssäoloehtoon luettava
työ. Säännös on uusi, mutta vastaa pääosin
asialliselta sisällöltään voimassa olevan työt-
tömyysturvalain 13 ja 16 §:n säännöksiä pal-
kansaajan työssäoloehtoon luettavasta työstä.
Säännös koskee sekä perus- että ansiopäivä-
rahaa. Palkansaajan työssäoloehtoa määrättä-
essä otettaisiin huomioon sellaiset kalenteri-
viikot, joina henkilö on tehnyt yhtä tai use-

ampaa sellaista vakuutuksenalaista työtä, jo-
ka täyttää jäljempänä sanotut työaikaa ja
palkkaa koskevat edellytykset. Tällainen ka-
lenteriviikko luettaisiin työssäoloehtoon vain
kerran.

Kalenteriviikon lukeminen työssäoloehtoon
edellyttäisi, että henkilön työaika eri työsuh-
teista yhteensä on ollut vähintään 18 tuntia.
Työssäoloehdon työaikaa koskevat edelly-
tykset täyttyvät, kun henkilö on ollut esimer-
kiksi osa-aikatyössä 5 tuntia ja kaksi päivää
kokopäivätyössä kalenteriviikon aikana.
Muilta osin säännös vastaa voimassa olevaa
lainsäädäntöä.

Pykälän 3 momentin mukaan työn lukemi-
nen työssäoloehtoon edellyttäisi edelleen, et-
tä palkka on työehtosopimuksen mukainen.
Samalla tavoin kuin nykyisinkin kokoaika-
työn palkan tulee vastata vähintään peruspäi-
värahan 40-kertaista määrää kuukaudessa,
jos alalla ei ole työehtosopimusta.

Työssäoloaikaan luetaan myös puolet nii-
den kalenteriviikkojen lukumäärästä, joina
työnantaja on saanut palkkakustannuksiin
yhdistelmätukea. Jos yhdistelmätukityö on
kestänyt esimerkiksi 61 kalenteriviikkoa si-
ten, että työssäolo on kaikilta osin ollut työs-
säoloehtoon kelpaavaa, henkilön työssä-
oloehto karttuu yhdistelmätukityön myötä
enintään 30 kalenteriviikolla.

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että viikoittaisesta työaikaedellytyk-
sestä voidaan valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetyillä edellytyksillä poiketa.
Uutena pykälään otettaisiin luettelo niistä
töistä tai työaloista, joiden työaikaedellytyk-
sestä säädettäisiin asetuksella. Asetuksessa
säädettäisiin samalla tavalla kuin nykyisinkin
opettajien, kotityöntekijöiden ja urheilijoiden
työaikaedellytyksestä. Lisäksi asetuksella
voitaisiin myös säätää taiteilijoiden ja mui-
den luovalla ja esityksellisillä aloilla työs-
kentelevien työaikaedellytyksen täyttymises-
tä.

Urheilijoista ei makseta ansioturvan rahoit-
tamiseksi palkkaperusteisia vakuutusmaksu-
ja. Siten urheileminen nykytilaa vastaavasti
kerryttää perusturvan työssäoloehtoa.

5 §. Palkansaajalle hyväksi luettavat va-
kuutuskaudet. Pykälän 1 momentissa ehdote-
taan säädettäväksi, että palkansaajakassan jä-
senen erottua kassasta ja liityttyä kuukauden
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kuluessa toiseen palkansaajakassaan, hän saa
lukea hyväkseen työssäoloajan ja jäsenenä
oloajan edellisessä palkansaajakassassa. Ny-
kyisin säännös sisältyy työttömyyskassala-
kiin ja ehdotetaan siirrettäväksi työttömyys-
etuutta koskevaan lakiin.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi siitä, että palkansaajan työssäoloeh-
toon voidaan ansioturvassa lukea myös yrit-
täjäkassan jäsenenä hankittua työssäoloehtoa
ja vakuutusehtoa. Säännös on uusi. Voimassa
olevan lainsäädännön mukaan palkansaaja-
kassasta yrittäjäkassaan siirtynyt päätoimi-
seksi yrittäjäksi ryhtynyt henkilö voi tietyin
edellytyksin lukea hyväkseen enintään 6
kuukautta palkansaajakassan jäsenyyttä eli
neljäsosan yrittäjän työssäoloehdon pituudes-
ta. Työssäoloehdon täytyttyä päivärahan pe-
rusteena oleva palkka määritellään kuitenkin
pelkästään palkkatyöstä siltä ajalta, jona pal-
kansaajan työssäoloehto on karttunut.

Vastaavaa oikeutta ei ole ollut niitä tilantei-
ta varten, jossa yrittäjäkassan jäsenen siirtyy
palkansaajaksi ja palkansaajan työttömyys-
kassaan. Ehdotuksen mukaan myös palkan-
saajan työssäoloehdosta neljäsosa eli 11
viikkoa voisi olla yrittäjäkassan jäsenenä
hankittua työssäolo- ja vakuutusehtoa. Edel-
lytyksenä olisi, että yrittäjäkassan jäsen yri-
tystoiminnan lakkaamisen jälkeen kuukauden
kuluessa palkansaajaksi ryhtymisestä ja yrit-
täjäkassasta eroamisesta liittyy palkansaaja-
kassaan.

6 § Yrittäjän oikeus työttömyyspäivära-
haan. Pykälän mukaan yrittäjällä olisi oikeus
ansiopäivärahaan, jos hän on työttömyyskas-
san jäsen ja on ollut vakuutettuna vähintään
24 edellistä kuukautta. Lisäksi edellytetään,
että hän on yrittäjäkassassa vakuutettuna ol-
lessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.
Peruspäivärahaan yrittäjällä olisi oikeus sil-
loin, kun hän on täyttänyt yrittäjän työssä-
oloehdon. Säännös vastaa sisällöltään ny-
kyistä lainsäädäntöä.

7 §. Yrittäjän työssäoloehto. Samalla ta-
voin kuin voimassa olevan lain mukaan yrit-
täjän työssäoloehto täyttyisi, kun hän on lä-
hinnä edellisen 48 kuukauden aikana eli tar-
kastelujakson aikana työskennellyt yhteensä
24 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoi-
minta on ollut laajuudeltaan olennaista.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin

tarkemmin siitä yrittäjien eläkelain ja maata-
lousyrittäjien eläkelain mukaisen vakuutuk-
sen työtulosta, joka osoittaa yritystoiminnan
laajuuden olevan olennaista. Sama koskee
työansiota, jos yrittäjä on ollut vakuutettu
työntekijäin eläkelain mukaan.

Pykälän 2 momenttiin otetaan palkansaajaa
koskevaa säännöstä vastaavasti säännös siitä,
milloin tarkastelujaksoa voidaan pidentää.

8 §. Yrittäjälle hyväksi luettavat vakuutus-
kaudet. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi
siitä, että yrittäjäkassan jäsenen erottua kas-
sasta ja liityttyä kuukauden kuluessa toiseen
yrittäjäkassaan, hän voi lukea hyväkseen
työssäoloajan ja jäsenenä oloajan edellisessä
kassassa. Säännös sisältyy nykyiseen työttö-
myyskassalakiin ja ehdotetaan siirrettäväksi
työttömyysturvalakiin.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi voimassa olevan työttömyysturvalain
16 a §:ään sisältyvä säännös siitä, että
yrittäjän työssäoloehtoon voidaan lukea
palkansaajakassan jäsenenä hankittua työs-
säoloehtoa ja vakuutusehtoa enintään
kuusi kuukautta edellyttäen, että palkan-
saajakassan jäsen kuukauden kuluessa yrit-
täjäksi ryhtymisestä ja palkansaajakassasta
eroamisesta liittyy yrittäjäkassaan.

Pykälän 3 momentti sisältää säännöksen
siitä, että työssäoloehtoon voidaan peruspäi-
värahan osalta lukea myös lähinnä 24 edelli-
sen kuukauden aikana tehty palkansaajan
työssäoloehdossa huomioon otettava työ.

9 §. Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutus-
ja työskentelykaudet. Pykälään ehdotetaan
otettaviksi säännökset niitä tilanteita silmäl-
läpitäen, joissa vakuutus- tai työskentelykau-
det on otettava huomioon Euroopan Unionin
neuvoston sosiaaliturvajärjestelmien yhteen-
sovittamista koskevan asetuksen (ETY)
1408/71 perusteella. Asetuksen 1408/71 III
osaston 6 luvussa on säännökset työttömyys-
etuuksien yhteensovittamisesta työntekijöi-
den liikkuessa unionin alueella. Pääsääntö
on, että työttömyysetuuksiin voi olla oikeus
vain viimeisestä työskentelyvaltiosta. Jos ky-
seessä olevan valtion lainsäädännön mukaan
työttömyysetuuksien saamiseksi edellytetään
vakuutus- tai työskentelykausien täyttymistä,
toisessa jäsenvaltiossa täyttyneet kaudet on
laskettava yhteen oman lainsäädännön mu-
kaan täyttyneiden vastaavien kausien kanssa,
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jotta oikeus etuuteen syntyisi. Vakuutus- tai
työskentelykausien rinnastamiseksi edellyte-
tään, että henkilö on viimeksi täyttänyt va-
kuutus- tai työskentelykauden sen valtion
lainsäädännön mukaan, josta etuutta haetaan.
Voimassa olevan työttömyysturvalain mu-
kaan toisessa jäsenvaltiossa täyttyneet työs-
säolokaudet luetaan työssäoloehtoon edellyt-
täen, että henkilö on työskennellyt Suomessa
välittömästi ennen työttömyyden alkamista
vähintään neljä viikkoa. Lyhyempikin aika
hyväksytään, jos työ oli tarkoitettu kestä-
mään neljä viikkoa, mutta se päättyi aikai-
semmin työntekijästä riippumattomasta syys-
tä.

Työssäolovaatimusta koskevaa säännöstä
ehdotetaan muutettavaksi siten, että säännös
koskee vain asetuksen 1408/71 perusteella
huomioon otettavien työssäolokausien rin-
nastamista. Toisessa jäsenvaltiossa täyttyneet
työskentelykaudet otettaisiin huomioon työs-
säoloehtoon vain, jos henkilö on ennen työt-
tömyyden alkamista ollut työssä Suomessa
vähintään neljä viikkoa.

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen
mukaan työttömällä työnhakijalla on laa-
jemmat oikeudet kuin asetuksen 1408/71
mukaan. Työssäolovaatimusta ennen työttö-
myyspäivärahan saamista ei edellytetä Poh-
joismaasta Suomeen palaavalta henkilöltä.
Sopimuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaan
henkilön, joka on viimeisen viiden vuoden
aikana kuulunut sen Pohjoismaan, josta hän
etuutta hakee, työttömyysturvalainsäädännön
piiriin tai saanut työttömyysetuutta kyseisestä
maasta, ei tarvitse täyttää asetuksen 1408 /71
edellytystä viimeisestä työskentelystä kysei-
sessä valtiossa. Tämän niin sanotun paluu-
oikeuden mukaisesti toisesta Pohjoismaasta
Suomeen palaava henkilö voi saada välittö-
mästi oikeuden työttömyyspäivärahaan Suo-
messa, jos työssäoloehto on täyttynyt ennen
Suomeen paluuta. Ruotsissa ja Tanskassa an-
siopäivärahan saaminen edellyttää työttö-
myyskassan jäsenyyttä. Ansiopäivärahan
saaminen edellyttää, että henkilö siirtyy Poh-
joismaan työttömyyskassasta toiseen kahdek-
san viikon kuluessa siitä, kun hän on eronnut
toisesta kassasta.

Jos henkilö ei voi vedota Pohjoismaisen
sosiaaliturvasopimuksen 17 artiklan 2 koh-
taan, työttömyyspäivärahan saaminen edelly-

tettäisi sanotun artiklan 1 kohdan mukaan
neljän viikon työssäoloa.

Myös Ison Britannian, Itävallan, Espanjan,
Kreikan, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa
tehdyissä sosiaaliturvasopimuksissa työssä-
olokausien rinnastamiseksi edellytetään nel-
jän viikon työssäoloa.

10 §. Työssäoloehdon voimassaolo. Pykä-
lässä säädettäisiin työmarkkinoilla poissa-
olon vaikutuksesta työssäoloehdon voimas-
saoloon. Pykälän 1 momentti vastaa voimas-
sa olevan työttömyysturvalain 16 §:n 5 mo-
menttia. Jos palkansaajakassan jäsen on il-
man hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta
poissa työmarkkinoilta, hänen tulee täyttää
työssäoloehto kokonaisuudessaan työmark-
kinoilta poissaolon jälkeen, jotta olisi oikeu-
tettu ansiopäivärahaan. Vaadittavan työssä-
oloehdon pituus määräytyisi 3 §:n 1 ja 2
momentin ja niitä koskevien voimaantulo-
säännösten perusteella.

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin vastaava
säännös yrittäjien osalta. Pykälän 3 momentti
koskee henkilöä, joka ei ole työttömyyskas-
san jäsen.

Pykälän 4 momentissa määriteltäisiin työ-
markkinoilla olo 2 luvun 11 §:n 1 momenttia
vastaavasti. Säännöksessä luetellaan myös
voimassa olevan lain ja vakiintuneen oikeus-
käytännön mukaiset pätevät syyt työmarkki-
noilta poissaololle.

11 §. Työssäoloehto eräissä tilanteissa.
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi siitä, mi-
ten päivärahaa ryhdytään maksamaan uudel-
leen tilanteessa, jossa henkilö on ollut Eu-
roopan Unionin neuvoston sosiaaliturvaa
koskevan asetuksen mukaisesti hakemassa
työtä unionin jäsenvaltiosta enintään kolmen
kuukauden ajan. Jos henkilö tänä aikana ei
saa työtä eikä palaa takaisin lähtövaltioon,
hän menettää kaikki oikeutensa päivärahaan.
Tästä syystä on tarpeen, että laissa säädetään
siitä, mistä alkaen päivärahaa Suomeen pa-
lanneelle työnhakijalle ryhdytään jälleen
maksamaan. Samalla tavoin kuin nykyisinkin
ehdotetaan päivärahaa maksettavaksi sen jäl-
keen kun henkilö on ollut Suomessa työssä
tai 2 luvun 16 §:n mukaisessa koulutuksessa
vähintään neljä viikkoa.

12 §. Merialalla työskentelevän oikeus an-
siopäivärahaan (lisävakuutus). Ehdotetaan
otettavaksi nykyiseen työttömyysturvalakiin
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sisältyvä vastaava säännös oikeudesta ansio-
päivärahaan silloin kun työntekijä tekee me-
rilaissa tarkoitettua työtä ulkomaisessa ulko-
maan liikenteeseen käytettävässä kaup-
pa-aluksessa.

13 §. Omavastuuaika. Pykälässä säädettäi-
siin työttömyyspäivärahan maksamisesta sen
jälkeen kun henkilö on ollut työttömänä
työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä
seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan
enintään kahdeksan peräkkäisen kalenterivii-
kon aikana. Huomioon otettaisiin nykyistä
vastaavasti työttömyysaika kokoaikaisen
työn työtuntimäärään saakka. Säännös vastaa
sisällöltään voimassa olevaa työttömyystur-
valakia. Omavastuuaika asetettaisiin vain
kerran työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa
kohti. Enimmäisaika alkaa aina alusta, kun
hakija on täyttänyt työssäoloehdon, eikä täl-
löin edellytetä, että etuutta on työssäoloeh-
don täyttymisen jälkeen maksettu.

Pykälän 2 momenttiin on selkeyden vuoksi
otettu maininta siitä, että omavastuupäiviksi
ei lueta päiviä, joilta työnhakija ei täytä 2 lu-
vussa säädettyjä työttömyyspäivärahan saa-
misen työvoimapoliittisia edellytyksiä. Muu-
toin 2 momentissa säädettäisiin samalla ta-
voin kuin voimassa olevan lain mukaan, että
omavastuupäiviksi ei voida lukea niitä päi-
viä, joilta henkilöllä ei ole oikeutta sovitel-
tuun päivärahaan säädettyjen työaikarajojen
ylittymisen vuoksi. Omavastuuaikaan luetaan
edelleen ne päivät, jotka henkilö välittömästi
työttömyyden alkamisen jälkeen on ollut
työkyvytön eikä ole saanut sairausvakuutus-
lain mukaista päivärahaa tai muuta vastaavaa
lakisääteistä korvausta taikka työnantajalta
sairausajan palkkaa. Arkipyhätkin otetaan
omavastuuaikana huomioon, jos henkilö on
työttömänä työnhakijana työvoimatoimistos-
sa eikä työnantajalla ole arkipyhältä palkan-
maksuvelvollisuutta.

Jos henkilön työnteon estymisen syynä on
toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide,
jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työeh-
toihinsa tai työoloihinsa, henkilöllä on edel-
leen oikeus päivärahaan, jos hän muuton
täyttää päivärahan saamisen edellytykset.
Säännös ehdotetaan otettavaksi pykälän 3
momenttiin ja vastaa sisällöltään voimassa
olevaa lakia.

6 luku. Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §. Työttömyyspäivärahan määrä. Pykälä
sisältää säännökset sekä perus- että ansiopäi-
värahan määrästä. Peruspäivärahan täysi
määrä olisi 22,22 euroa päivältä samoin kuin
voimassa olevan lain mukaan. Määrä on
vuoden 2001 indeksitason mukainen. Ansio-
päiväraha muodostuisi täyden peruspäivära-
han suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta.
Palkansaajalle ansiopäivärahaan voidaan tie-
tyin 3 §:ssä sanotuin edellytyksin maksaa ko-
rotettua ansio-osaa. Työttömyyspäivärahan
määrää laskettaessa otetaan huomioon mitä 4
luvussa säädetään sovitellusta päivärahasta ja
eräiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta työt-
tömyyspäivärahan määrään.

2 §. Ansiopäivärahan ansio-osa ja korotet-
tu ansio-osa. Pykälän 1 momentin säännös
on ansiopäivärahan ansio-osaa koskevilta
osin samansisältöinen kuin nykyisen työttö-
myysturvalain 23 §:n säännös ansioon suh-
teutetun päivärahan suuruudesta.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi korotetun ansio-osan määrästä. Koro-
tetun ansio-osan edellytyksistä säädettäisiin
3 §:ssä. Korotettu ansio-osa on ehdotuksen
mukaan 55 prosenttia päiväpalkan ja perus-
osan erotuksesta. Jos palkka kuukaudessa on
suurempi kuin 90-kertainen perusosa, an-
sio-osa olisi tämän rajan ylittävältä päiväpal-
kan osalta 32,5 prosenttia. Täysi ansiopäivä-
raha, johon sisältyy korotettu ansio-osa, voisi
lapsikorotuksineen olla enintään yhtä suuri
kuin vakuutetun päiväpalkka. Ansiopäivära-
ha olisi kuitenkin aina vähintään mahdollisel-
la lapsikorotuksella korotetun perusosan suu-
ruinen.

3 §. Korotetun ansio-osan edellytykset. Py-
kälä sisältää säännökset ansiopäivärahaan
maksettavasta korotetusta ansio-osasta. Pykä-
lä on uusi. Pykälässä ehdotetaan säädettäväk-
si, että työnhakijan menetettyä työnsä työso-
pimuslain 7 luvun tarkoittamista työnantajan
toimintaedellytyksissä tapahtuneista muutok-
sista johtuvista syistä työnhakijalle makset-
taisiin tietyin edellytyksin ansiopäivärahaan
korotettua ansio-osaa. Tällaisilla syillä tar-
koitetaan niitä tuotannollisia tai taloudellisia
irtisanomisperusteita, joita on pidettävän asi-
allisina ja painavina työsopimuslain 7 luvun
3 ja 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Korotettua
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ansio-osaa maksettaisiin työnhakijalle, joka
on menettänyt työnsä edellä mainittuja syitä
vastaavista syistä, jotka liittyvät julkisen alan
yhteisöjen toimintaan.

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n tarkoittami-
en taloudellisia ja tuotannollisia perusteita
vastaavia perusteita julkisella alalla ovat
muun muassa valtion virkamieslain 27 §:ssä
mainitut syyt. Kunnallisten viranhaltijain
palvelussuhdeturvasta annetun lain 7 §:ssä
säädetään taloudellisista ja tuotannollisista ir-
tisanomisperusteista joita sovelletaan kunnan
tai kuntayhtymän viranhaltijoihin. Julkisella
sektorilla työn menettäminen johtuu taloudel-
lisista ja tuotannollisista syistä, kun tehtävät
ovat vähentyneet olennaisesti ja muutoin
kuin tilapäisesti taloudellisista syistä, tehtä-
vien uudelleen järjestelyjen vuoksi tai muista
näihin verrattavista syistä. Yrittäjän ansio-
päivärahaan korotettua ansio-osaa ei liitettäi-
si.

Korotetun ansio-osan myöntämisen edelly-
tyksenä olisi, että palvelussuhde on tosiasial-
lisesti päättynyt mainituista syistä. Työnanta-
jan saneerausmenettelyn, konkurssin tai kuo-
leman yhteydessä työsuhde saatetaan päättää
työsopimuslain 7 luvun 7 tai 8 §:n perusteella
mainittujen lainkohtien mahdollistamia ly-
hyitä irtisanomisaikoja käyttäen, jolloin työ-
suhteen katsotaan myös päättyneen työsopi-
muslain 7 luvun 3 §:n tarkoittamista taloudel-
lisista tai tuotannollisista syistä.

Työsopimuslain 5 luvun 7 §:n 2 ja 3 mo-
mentin mukaan lomautuksen kestettyä yh-
denjaksoisesti vähintään 200 päivää työnteki-
jällä on oikeus saada korvauksena irtisano-
misajan palkkansa, kun työntekijä on itse ir-
tisanonut työsuhteensa. Tällaisessa tilantees-
sa henkilön katsotaan menettäneen työnsä ir-
tisanomisanomisajankohtana 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Työntekijä saattaa päättää työsuhteensa en-
nen kuin työnantajan suorittaman irtisanomi-
sen irtisanomisaika on kulunut. Tällöin työ-
suhde ei tosiasiassa pääty työnantajan suorit-
taman irtisanomisen johdosta eikä korotettu
ansio-osa näin ollen tule myönnettäväksi.
Korotettua ansio-osaa ei myönnettäisi, jos
määräaikainen työsuhde päättyy määräajan
päättymisen johdosta. Tämä koskee myös ti-
lannetta, jossa henkilö ollut useissa toisiaan
seuraavissa määräaikaisissa työsuhteissa sa-

maan työnantajaan ja määräaikaisten sopi-
musten tekemiselle on ollut työsopimuslain
tarkoittama perusteltu syy eikä työsopimusta
ole pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
Oikeus korotettuun ansio-osaan olisi kuiten-
kin silloin, kun hakija on näyttänyt, ettei
määräaikaiseen työsopimukseen ole ollut
perusteita. Näyttönä voisi olla esimerkiksi
tuomioistuimen lainvoimainen päätös tai so-
pimus vahingonkorvauksesta. Osa-aikaista-
minen ei olisi pykälässä tarkoitettua työn
menettämistä sen yhteydessä käytetystä ir-
tisanomismenettelystä huolimatta.

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaansa
korotetun ansio-osan saaminen edellyttäisi,
että henkilö on ollut ennen työn menettämistä
palkansaajakassan jäsen yhteensä vähintään
viisi vuotta. Jäsenyysajan ei ole tarvinnut olla
yhtäjaksoista ja se on voinut kertyä jäsenyy-
destä useassa eri palkansaajakassassa.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan ko-
rotetun ansio-osan saaminen edellyttäisi li-
säksi vähintään 20 vuoden työssäoloaikaa.
Työssäoloaika laskettaisiin 11 §:n mukaises-
ti, jolloin työssäoloaikaan voitaisiin lukea
myös eräitä työhön rinnastettavia aikoja.
Työssäoloaikaa koskeva vaatimuksen tulee
täyttyä 1 kohdassa tarkoitettuun työn menet-
tämishetkeen mennessä.

Jos työsuhteen päättymisperuste on riitau-
tettu, päätöstä korotetusta ansio-osasta ei an-
nettaisi ennen kuin asia on lopullisesti rat-
kaistu. Tämä ei estä ansiopäivärahan myön-
tämistä ilman korotettua ansio-osaa, jos hen-
kilö muutoin täyttää ansiopäivärahan saami-
sen edellytykset. Jos riita-asia ratkaistaan si-
ten, että työnhakija osoittautuu korotettuun
ansio-osaan oikeutetuksi, työttömyyskassa
myöntää hänelle oikaisupäätöksellä korote-
tun ansio-osan sisältävää ansiopäivärahaa ja
maksaa ne takautuvasti. Jos irtisanominen on
riitautettu sen jälkeen, kun henkilölle on jo
maksettu korotettua ansio-osaa, sen maksa-
minen keskeytetään väliaikaisesti 11 luvun
6 §:n mukaisesti ja riita-asian ratkaisun jäl-
keen tarvittaessa peritään takaisin.

Kun korotetun ansio-osan saamisen edelly-
tykset ovat täyttyneet korotettua ansio-osaa
maksettaisiin 130 täyden työttömyyspäivän
jakson täyttymiseen saakka. Korotetun an-
sio-osan sisältävän päivärahan maksamista
jatketaan sellaisen kokoaikatyön päätyttyä,



HE 115/2002 vp 65

jonka henkilö on aloittanut ennen 130 päivän
täyttymistä. Siinä tapauksessa, että henkilö
täytettyään korotetun ansio-osan saamisen
edellytykset työllistyy välittömästi uudelleen
ennen kuin päiväraha on myönnetty tai oma-
vastuuaika asetettu, korotettu ansio-osa siir-
tyy maksettavaksi mahdollisesti myöhemmin
alkavan työttömyyden perusteella maksetta-
vaan ansiopäivärahaan.

Korotettua ansio-osaa maksetaan myös so-
viteltuun päivärahaan. Korotetun ansio-osan
sisältävä soviteltu päiväraha kerryttää 130
päivän enimmäisaikaa jokaisella sovitellun
päivärahan maksupäivällä. Jos työssäoloehto
on täyttynyt uudelleen jo ennen 130 päivän
alkamista tai kesken korotetun ansio-osan si-
sältävän päivärahan maksamisjaksoa, henki-
lön päivärahan perusteena oleva palkka mää-
rätään uudelleen ja korotetun ansio-osan suu-
ruus lasketaan uuden palkan perusteella.
Työssäoloehdon täytyttyä päivärahaa makse-
taan korotetun ansio-osan sisältävänä vielä
jäljellä olevasta osasta 130 päivää. Näin me-
netellään, vaikka tämä työsuhde olisi päätty-
nyt muun syyn kuin taloudellisten tai tuotan-
nollisten syiden johdosta. Esimerkiksi ka-
renssi ei merkitse korotetun ansio-osaprosen-
tin menetystä, vaan korotetun ansio-osan si-
sältävää ansiopäivärahaa maksetaan henkilön
tultua uudelleen päivärahaan oikeutetuksi.

Ansio-osan korotus sisältyisi myös koulu-
tuspäivärahaan siten kuin 10 luvun 5 §:ssä
säädetään. Niinikään työvoimapoliittisen ai-
kuiskoulutuksen koulutustuen ansiotukeen,
josta säädettäisiin julkisesta työvoimapalve-
lusta annetussa laissa, maksettaisiin korotettu
ansio-osa. Korotettu ansio-osa maksettaisiin
ansiotukeen koko koulutuksen ajalta kaikilta
työvoimakoulutusjaksoilta sen jälkeen, kun
henkilö on täyttänyt pykälän 1 momentissa
säädetyt edellytykset.

4 §. Palkansaajan ansiopäivärahan perus-
teena oleva palkka. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin voimassa olevan työttömyystur-
valain säännöksiä vastaavasti päivärahan pe-
rusteena olevan palkan määrittämisestä työs-
säoloehdon täyttymisajalta tai joissain tapa-
uksissa vuositulosta. Päivärahan perusteena
oleva palkka laskettaisiin työttömyyttä välit-
tömästi edeltäneeltä ajalta, jona työssäoloeh-
to täyttyy. Palkanmäärittelyn tarkastelujakso
riippuu siitä, onko henkilön työssäoloehdon

täyttymiseen riittänyt 5 luvun 3 §:n 2 mo-
mentin mukainen 34 viikon työssäolo vai on-
ko häneltä edellytetty mainitun 3 §:n 1 mo-
mentin mukaisen työssäoloehdon täyttämistä.
Kalenteriviikot, jotka eivät kartuta työssä-
oloehtoa, jätetään palkanmäärittelyssä huo-
mioon ottamatta. Vuositulo määritellään
työttömäksi joutumista välittömästi edeltä-
neen vuoden ajalta.

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, että
päivärahan perusteena olevana palkkana ote-
taan huomioon palkka ja muu ansiotulona pi-
dettävä vastike, joka on maksettu korvaukse-
na työstä. Huomioon ei otettaisi pääomatulo-
ja eikä työnantajan antamia etuuksia, jotka
eivät perustu työn suorittamiseen tai jotka ei-
vät ole luonteeltaan vakiintunutta palkkaa.

Työssäoloehdon täyttymistä ja ansiopäivä-
rahan määrittämistä koskevia säännöksiä eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että työssä-
oloehtoa kerryttävän työskentelyn palkka
otetaan huomioon päivärahan perusteena
riippumatta siitä, onko kyseessä niin sanottu
sivutyö vai päätyö. Työssäoloehdon karttu-
misessa otettaisiin huomioon esimerkiksi
kolmen samalla kalenteriviikolla tehtävän
osa-aika- tai keikkatyön työssäoloaika koko-
naisuutena. Vastaavasti ansiopäivärahan pe-
rusteena oleva palkka määritettäisiin kysei-
sen viikon osalta kaikkien näin työssäoloeh-
toa kartuttavien työsuhteiden palkoista alan
enimmäistyöaikaan, kuitenkin enintään 40
viikkotuntiin saakka.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös osatyökyvyttömyyseläkettä ja
osa-aikaeläkettä saavan henkilön ansiopäivä-
rahan määräytymisestä. Säännös vastaa sisäl-
löltään voimassa olevaa työttömyysturvala-
kia.

Pykälän 4 momenttiin sisältyy asetuk-
senantovaltuus tarkemmasta ansiopäivärahan
perusteena olevan palkan määrittämisestä ja
palkkana huomioon otettavasta tulosta. Ase-
tuksella säädettäisiin tarkemmin myös pal-
kanmääritykseen käytettävän palkkatodistuk-
sen sisällöstä ja verotustietojen käytöstä
palkanmäärityksessä.

5 §. Yrittäjän ansiopäivärahan työtulo. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi voimassa ole-
vaan työttömyysturvalakiin sisältyvä säännös
yritystoimintaa harjoittaneen henkilön ansio-
päivärahan määräämisestä. Pykälän mukaan
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yrittäjän ansiopäiväraha määrätään sen työtu-
lon perusteella, jonka mukaan yrittäjä on
yrittäjäkassassa vakuuttanut itsensä yhteensä
enintään 24 kuukauden ajan ennen työttö-
myyttä. Työtuloa ei kuitenkaan voi määrätä
suuremmaksi kuin hänen yrittäjien eläkelain
tai maatalousyrittäjien eläkelain mukainen
vahvistettu työtulonsa mainittuna aikana. Jos
yrittäjä on työntekijän eläkelain mukaan va-
kuutettu, työtulo vastaa työntekijän eläkelain
mukaista palkkaa keskimäärin mainittuna ai-
kana. Työtuloa muutettaessa edellä mainittu-
na aikana, päivärahan perusteena olevat työ-
tulo saadaan jakamalla työtulo vahvistettujen
työtulojen yhteismäärää vastaavalla ajalla.
Tällöin työtulon 20 prosenttia suurempaa ko-
rotusta ei kuitenkaan otettaisi huomioon.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös osatyökyvyttömyyseläkettä tai
osa-aikaeläkettä saavan yrittäjän ansiopäivä-
rahan määräytymisestä.

Pykälän 3 momentissa on säännös siitä, et-
tä muutettaessa kuukautta kohti laskettua
työtuloa päivätuloksi tai päinvastoin katso-
taan kuukauteen sisältyvän 21,5 työpäivää.
Samoin kuin voimassa olevan työttömyys-
turvalain mukaan ansiopäivärahan perusteena
oleva työtulon määräämisestä voidaan säätää
valtioneuvoston asetuksella. Päivärahan an-
sio-osaa määrättäessä työtulosta on voimassa
mitä 2 §:ssä päiväpalkasta säädetään.

6 §. Lapsikorotus. Pykälä sisältää voimassa
olevaan työttömyysturvalakiin sisältyvän
säännöksen lapsikorotuksen maksamisesta
työttömyyspäivärahan saajalle.

7 §. Päivärahakauden enimmäisaika. Sa-
malla tavoin kuin voimassa olevan työttö-
myysturvalain mukaan peruspäivärahaa ja
ansiopäivärahaa maksettaisiin yhteensä enin-
tään 500 työttömyyspäivältä. Enimmäisai-
kaan luetaan myös koulutuspäivärahapäivät,
joista säädetään 10 luvussa sekä sellaiset
työttömyyspäivät, joilta henkilölle on mak-
settu työttömyysetuutta Euroopan unionin jä-
senvaltiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suo-
mella on sellainen sosiaaliturvasopimus, jos-
sa määrätään työttömyysturvan yhteensovit-
tamisesta.

8 §. Päivärahakauden alkaminen alusta.
Pykälään ehdotetaan koottavaksi voimassa
olevassa työttömyysturvalaissa useampaan
pykälään sisältyvät säännökset päivärahan

enimmäisajan uudelleen alkamisesta ja päi-
värahan määrittämisestä uusien tulotietojen
perusteella. Asiallisesti pykälä vastaa voi-
massa olevaa lakia. Työttömyyspäivärahan
500 päivän enimmäisajan laskeminen aloitet-
taisiin alusta, kun henkilö on täyttänyt päivä-
rahaoikeuden alkamisen jälkeen uudelleen 5
luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun 34 vii-
kon työssäoloehdon. Pykälässä tarkoitettu
uudelleen määrittely on kyseessä vasta kun
henkilölle on aiemmin tosiasiallisesti myön-
netty ja maksettu päivärahaa eikä tilanne
muutu toiseksi esimerkiksi muutoksenhaun
myötä. Tässä yhteydessä päivärahan perus-
teena oleva palkka määrättäisiin uudestaan.
Samoin menetellään tilanteessa, jossa 1 lu-
vun 6 §:ssä tarkoitettu yrittäjä on täyttänyt 5
luvun 6 §:ssä tarkoitetun työssäoloehdon yh-
denjaksoisesti.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi voimassa olevaan työttömyysturvala-
kiin sisältyvä säännös, jonka rajoissa työttö-
myyspäiväraha olisi uusien tulotietojen pe-
rusteella määrättävä. Uusien tulotietojen pe-
rusteella määräytyvän päivärahan tulee olla
vähintään peruspäivärahan suuruinen ja vä-
hintään 80 prosenttia viimeksi maksetusta
työttömyyspäivärahasta.

Ansiopäivärahan uudelleen määrittelyn 80
prosentin suojasäännöstä sovellettaessa ver-
tailu suoritettaisiin ansiopäivärahaan, jossa ei
ole mukana korotettua ansio-osaa. Vertailu
suoritetaan näin, vaikka henkilölle olisi ai-
emmin maksettu pelkästään korotetun an-
sio-osan sisältävää päivärahaa. Ansio-osan
korotuksen vaikutus ei siten kertaantuisi vai-
kuttamalla uuden 500 päivän päivärahojen
perustetta korottavasti. Vertailussa päivära-
hoihin ei luettaisi 6 §:ssä tarkoitettuja lapsi-
korotuksia. Työttömyyskassa suorittaa
80 %:n suojasäännöstä sovellettaessa päivä-
rahanmäärityksen tavanomaiseen nähden
päinvastaisessa järjestyksessä siten, että päi-
värahan perusteella määrätään päivärahan pe-
rusteena oleva palkka muun muassa 90 %:n
säännön soveltamiseksi.

9 §. Lisäpäiväoikeus. Pykälässä säädetään
lisäpäiväoikeudesta työttömyyspäivärahan
enimmäisajan päätyttyä. Pykälän 1 momentti
koskee ennen vuotta 1950 syntyneitä ja vas-
taa voimassa olevan työttömyysturvalain
26 §:n 2 momenttia.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vuonna
1950 tai sen jälkeen syntyneiden työnhaki-
joiden oikeudesta lisäpäiviin. Ehdotuksen
mukaan työnhakijalle, joka on ennen 500
päivän enimmäisajan täyttymistä täyttänyt 59
vuotta, maksettaisiin perus- tai ansiopäivära-
haa enintään sen kalenterikuukauden lop-
puun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta.
Päivärahan maksamisen jatkaminen enim-
mäisajan jälkeen lisäpäiviltä edellyttäisi li-
säksi, että henkilö on ollut 11 §:n 1 momen-
tin tarkoittamassa eläkevakuutettavassa työs-
sä vähintään viisi vuotta viimeisen 15 vuoden
aikana ennen lisäpäiväoikeuden alkamista.
Viiden vuoden aikaa laskettaessa ei siten
otettaisi huomioon työssäoloaikaan rinnastet-
tavia 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja aiko-
ja.

10 §. Ansiopäivärahan korotettu määrä li-
säpäiviltä. Pykälään ehdotetaan otettavaksi
säännös ansionpäivärahan määrän laskemi-
sesta edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuilta
lisäpäiviltä. Ehdotuksen mukaan lisäpäiviltä
maksettavan ansiopäivärahan ansio-osa olisi
90-kertaisen perusosan ylittävän päiväpalkan
osalta 32,5 prosenttia. Lisäpäiviltä maksetta-
van korotetun ansiopäivärahan saamiseksi
vaadittaisiin, että työnhakija on ennen enim-
mäisajan täyttymistä hankkinut 11 §:ssä tar-
koitettua työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta
ja että hän on ollut palkansaajakassan jäsen
viiden vuoden ajan ennen lisäpäiväoikeuden
alkamista. Lisäpäiville siirtymisen yhteydes-
sä henkilön päivärahan perusteena olevaa
palkkaa ei määritellä uudelleen. Muutoin
päiväraha kuitenkin lasketaan uudelleen si-
ten, että 90-kertainen perusosa lasketaan li-
säpäivien alkamishetken mukainen perusosan
suuruus huomioon ottaen.

Siinä tapauksessa, että työnhakija täyttää
työssäoloehdon uudelleen, ansiopäivärahan
korotettua määrää lisäpäiviltä maksetaan en-
tisten perusteiden mukaan työttömyyden al-
kaessa mahdollisesti uudelleen.

11 §. Työssäoloajan huomioon ottaminen.
Tämän luvun 3, 9 ja 10 §:ssä tarkoitettua
työssäoloajan pituutta laskettaessa otettaisiin
huomioon sellainen työntekijän eläkelain
8 §:n 4 momentissa tarkoitettu peruseläkkeen
tai siihen verrattavan työ- tai virkasuhteeseen
perustuvan eläkkeen edellyttämä työssäolo.
Työntekijäin eläkelain säännöksessä on koot-

tu yhteen kaikki eläkkeiden yhteensovituk-
sessa huomioon otettavat työ- ja virkasuhtei-
siin sekä yrittäjätoimintaan perustuvat eläke-
järjestelmät, joiden mukaisesti kertynyt työ-
historia voidaan todentaa. Työssäoloaikaan
luetaan eläkevakuutuksesta poiketen myös
työ, jonka henkilö on tehnyt ennen 23 ikä-
vuotta siitä alkaen, kun henkilö on täyttänyt
18 vuotta. Työntekoon rinnastettavana aikana
otettaisiin huomioon myös ne ajat jolloin
henkilö on saanut äitiys- isyys- tai vanhem-
painrahaa taikka erityisäitiysrahaa tai erityis-
hoitorahaa sairausvakuutuslain mukaan. Vas-
taava työhistorian todentaminen on toteutettu
aikuiskoulutustukijärjestelmässä. Työttö-
myyskassa selvittäisi työhistoriatiedot eläke-
turvakeskuksen rekisteristä. Tarpeen mukaan
henkilö itse täydentää tietoja esimerkiksi
viimeisen työnantajan antamalla todistuksel-
la.

III OSA

TYÖMARKKINATUKI

7 luku. Työmarkkinatukea koskevat yleiset
säännökset

1 §. Oikeus työmarkkinatukeen. Pykälässä
säädettäisiin niistä yleisistä edellytyksistä,
joiden täyttyessä työmarkkinatuki voitaisiin
maksaa työttömyyden perusteella ja työllis-
tymisen tukemiseksi henkilölle itselleen tai
yhdistelmätukena työnantajalle. Pykälä vas-
taa asiasisällöltään voimassa olevan työ-
markkinatuesta annetun lain 2 §:n sovelta-
misalasäännöstä. Pykälän 1 momentin 1 koh-
dan mukaan työmarkkinatukeen olisi oikeus
henkilöllä, joka ei täytä työssäoloehtoa.
Työssäoloehdolla tarkoitettaisiin sekä pal-
kansaajan että yrittäjän ansio- ja peruspäivä-
rahan työssäoloehtoa. Pykälän 1 momentin 2
kohdan mukaan työmarkkinatukeen olisi oi-
keus henkilöllä, jonka oikeus työttömyyspäi-
värahaan on päättynyt joko työttömyyspäivä-
rahan 500 päivän enimmäisajan tai lisäpäivi-
en täyttymisen vuoksi. Pykälän 1 momentin
3 kohdassa olisi yleinen säännös työmarkki-
natuen tarveharkintaisuudesta. Tarveharkin-
nasta säädettäisiin tarkemmin 9 luvun 3—5
pykälässä.

Pykälän 2 momentissa olisi yleissäännös
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työmarkkinatuen maksamisesta työnhakijalle
siltä ajalta, jona hän osallistuu työvoimapo-
liittiseen toimenpiteeseen tai eräisiin muihin
työllistymistään edistäviin toimiin. Muita
työllistymistä edistäviä toimia ovat maahan-
muuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta annetussa laissa tar-
koitetun maahanmuuttajan kotoutumistoi-
menpiteet sekä kuntouttavasta työtoiminnasta
annetun lain mukainen kuntouttava työtoi-
minta.

Pykälän 3 momentissa olisi yleissäännös
työmarkkinatuen maksamisesta mat-
ka-avustuksena kokoaikaista työtä vastaanot-
taneelle työmarkkinatukeen oikeutetulle hen-
kilölle. Pykälän 4 momentissa olisi yleis-
säännös yhdistelmätuen maksamisesta työn-
antajalle, joka työllistää pitkään työttömänä
olleen työmarkkinatukeen oikeutetun. Työ-
markkinatuen maksamisesta työvoimapoliit-
tisen toimenpiteen ajalta säädettäisiin tar-
kemmin 3 §:ssä ja vastaavasti sen maksami-
sesta kotoutumistukena 4 §:ssä, mat-
ka-avustuksena 5 §:ssä, yhdistelmätukena
6 §:ssä ja kuntouttavan työtoiminnan aikai-
sena tukena 7 §:ssä.

2 §. Työmarkkinatukeen oikeutettu. Pykä-
lässä määriteltäisiin työmarkkinatukeen oi-
keutettu henkilö. Pykälä on uusi. Työmark-
kinatukeen oikeutettua henkilöä koskevat
määritelmät ovat voimassa olevassa laissa
osittain erilaiset riippuen siitä, liittyykö mää-
ritelmä työmarkkinatuen maksamiseen työ-
voimapoliittisen toimenpiteen vai työsuhteen
ajalta (yhdistelmätuki tai matka-avustus).
Sanonnallisesti monimutkaiset ja epäyhtenäi-
set määritelmät yhdistettäisiin ehdotetussa
pykälässä yhdeksi yhdenmukaiseksi määri-
telmäksi. Työmarkkinatukeen oikeutettuna
pidettäisiin työllistymistä edistävien toimien
ajalta paitsi työmarkkinatuen saajaa, niin
myös sellaista henkilöä, jolle tukea ei voida
maksaa erinäisten laissa olevien rajoitusten ja
saamisedellytysten johdosta. Tällaisia mak-
samisen esteitä olisivat pykälän mukaan
työmarkkinatukihakemuksen myöhästymi-
nen, ammatillista koulutusta vailla oleviin
nuoriin kohdistetut rajoitukset, odotus- oma-
vastuu- tai korvauksettomat määräajat, työs-
säolovelvoitteet, työmarkkinatuen sovittelus-
sa huomioon otettavat työtulot, tarveharkin-
nassa huomioon otettavat tarveharkintatulot

tai sosiaalietuuden vähentäminen työmarkki-
natuesta. Luettelo olisi tyhjentävä.

Ehdotettu pykälä laajentaisi työmarkkina-
tukeen oikeutetun henkilön määritelmää si-
ten, että työmarkkinatukeen oikeutettuja oli-
sivat nykytilasta poiketen myös henkilöt,
joille työmarkkinatukea ei makseta toistuvas-
ta työmarkkinarikkeestä annetun työssäolo-
velvoitteen johdosta. Myös henkilöä, jolle
tukea ei makseta 2 luvussa tarkoitetun korva-
uksettoman määräajan johdosta, pidettäisiin
ehdotuksen mukaan aina työmarkkinatukeen
oikeutettuna. Ehdotettujen sisällöllisten muu-
tosten tavoitteena on tukea aktiivista hakeu-
tumista ja osallistumista työllistymistä edis-
täviin toimiin.

3 §. Työmarkkinatuki työvoimapoliittisen
toimenpiteen aikana. Pykälässä ehdotetaan
säädettäväksi työmarkkinatuen maksamisesta
sinä aikana, jona työmarkkinatukeen oikeu-
tettu henkilö osallistuu julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain mukaiseen työvoima-
poliittiseen toimenpiteeseen. Pykälä on uusi
ja siihen on koottu voimassa olevan lain 2 a
luvun eri lainkohdissa sijaitsevat toimenpi-
teen aikaista maksamista koskevat säännök-
set. Pykälässä ilmaistaisiin yleisenä periaat-
teena myös työvoimapoliittisen toimenpiteen
ajalta maksettavan työmarkkinatuen tarve-
harkinnattomuus. Tarveharkintaa sovellettai-
siin kuitenkin nykyiseen tapaan eräiden ly-
hytkestoisten työkyvyn tai -kunnon selvittä-
miseen pyrkivien toimenpiteiden ajalta mak-
settavaan työmarkkinatukeen. Työmarkkina-
tuen maksamisesta ilman tarveharkintaa työ-
voimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistu-
misen ajalta säädettäisiin tarkemmin 9 luvun
5 §:n 1 momentissa.

4 §. Työmarkkinatuki kotoutumistukena.
Pykälässä säädettäisiin työmarkkinatuen
maksamisesta kotoutumistukena maahan-
muuttajalle. Pykälä on uusi. Siihen on siirret-
ty maahanmuuttajien kotouttamisesta ja tur-
vapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun
lain kotoutumistuen maksamista koskevat
säännökset. Kotoutumistuen saamisen edelly-
tyksenä olisi kuten nykyisinkin työmarkkina-
tuen yleisten edellytysten täyttäminen, kotou-
tumissuunnitelman laatiminen ja sen noudat-
taminen. Kotoutumistukea maksettaisiin sekä
työttömyysajalta että kotoutumissuunnitel-
massa sovittuihin kotoutumistoimenpiteisiin
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sekä työvoimapoliittisiin tai niihin rinnastet-
tuihin toimenpiteisiin osallistumisen ajalta.

5 §. Matka-avustus. Pykälässä säädettäisiin
työmarkkinatuen maksamisesta mat-
ka-avustuksena työmarkkinatukeen oikeute-
tulle henkilölle. Oikeus matka-avustukseen
olisi henkilöllä, joka ottaa vastaan vähintään
kuusi kuukautta kestävän kokoaikatyön työs-
säkäyntialueensa ulkopuolelta. Mat-
ka-avustusta ei kuitenkaan voitaisi maksaa
työsuhteeseen, jonka palkkauskustannuksiin
työnantaja saa työllistämistukea tai yhdistel-
mätukea tai joka on alkanut ennen tuen
myöntämistä. Pykälään koottaisiin voimassa
olevan työmarkkinatuesta annetun lain 12 d
ja 12 e §:n matka-avustuksen maksamista
koskevat säännökset ja se vastaisi sisällöltään
voimassa olevaa lakia.

6 §. Yhdistelmätuki. Pykälässä säädettäisiin
työmarkkinatuesta annetun lain 12 a §:ää
vastaavasti työmarkkinatuen maksamisesta
työnantajalle, joka työllistää pitkään työttö-
mänä olleen työnhakijan. Yhdistelmätuki
voitaisiin myöntää enimmäisajan työttö-
myyspäivärahaa tai 500 päivältä työmarkki-
natukea työttömyytensä perusteella saaneen
työmarkkinatukeen oikeutetun henkilön työl-
listymiseen. Työttömyyden perusteella saa-
dulla työmarkkinatuella tarkoitettaisiin sel-
laiselta ajalta maksettua tukea, jona henkilö
ei ole osallistunut työvoimapoliittiseen toi-
menpiteeseen tai siihen rinnastettavaan muu-
hun työllistymistä edistävään toimenpitee-
seen. Muutosta nykytilaan merkitsisi kuiten-
kin edellä 2 §:ssä ehdotettu työmarkkinatu-
keen oikeutetun henkilön käsitteen laajenta-
minen.

Vuoden 2002 alusta yhdistelmätuen enim-
mäiskesto on pidennetty kahteen vuoteen ja
maaliskuun 2002 alusta alkaen työssäoloeh-
toon on luettu puolet yhdistelmätukityöstä.
Tätä vastaavat säännökset ehdotetaan 9 luvun
7 §:ään ja 5 luvun 3 §:ään. Käytännössä mai-
nitut muutokset johtavat siihen, että entistä
useammin työttömyyspäivärahan työssä-
oloehto täyttyy yhdistelmätukityön aikana,
eikä henkilö enää kuulu työmarkkinatukijär-
jestelmän piiriin. Tulkintaongelmien välttä-
miseksi pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdote-
taan säännöstä, jonka mukaan yhdistelmätu-
en edellytysten tulee täyttyä tukea myönnet-
täessä. Myöntämisajankohtana pidettäisiin

päivää, jolloin työvoimaviranomainen on an-
tanut työvoimapoliittisen lausunnon. Siten
yhdistelmätuki maksettaisiin työnantajalle
myöntämispäätöksen mukaisesti riippumatta
siitä, täyttyykö työllistetyn työssäoloehto
kesken työllistämisjakson. Sen sijaan tuen
maksaminen edelleenkin keskeytettäisiin ja
tuki perittäisiin 11 luvun mukaisesti takaisin
tilanteissa, jossa työnantaja omalla toimin-
nallaan menettää tukikelpoisuutensa, esimer-
kiksi käyttää yhdistelmätukea tämän lain vas-
taisesti tai vastoin myöntämispäätöksessä
olevia ehtoja.

7 §. Työmarkkinatuki kuntouttavan työtoi-
minnan aikana. Pykälässä olisi yleinen sään-
nös työmarkkinatuen maksamisesta kuntout-
tavasta työtoiminnasta annetussa laissa tar-
koitettuun kuntouttavaan työtoimintaan osal-
listumisen ajalta. Pykälä vastaa sisällöltään
nykytilaa. Pykälän 1 momentin mukaan työ-
markkinatukea maksettaisiin työtoiminnan
ajalta siten, kuin tässä esityksessä ehdotetta-
vassa työttömyysturvalaissa säädetään. Pykä-
län 2 momentissa määriteltäisiin henkilö, jota
pykälää sovellettaessa pidettäisiin työmark-
kinatukeen oikeutettuna. Määritelmä poikke-
aa muissa työllistymistä edistävissä toimissa
sovellettavasta määritelmästä ja vastaa sisäl-
löltään kuntouttavasta työtoiminnasta anne-
tun lain 2 §:n 1 momentin 5 kohdan viittaus-
säännökseen perustuvaa määritelmää, joka
lainkohta kumottaisiin tarpeettomana.

8 §. Ylläpitokorvaus. Työvoimapoliittisten
toimenpiteiden ajalta maksettavia ylläpito-
korvauksia koskevat säännökset koottaisiin
yhteen ja niistä säädettäisiin julkisesta työ-
voimapalvelusta annetussa laissa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ylläpi-
tokorvauksen maksamisesta kuntouttavan
työtoiminnan ajalta. Ylläpitokorvausta mak-
settaisiin muiden kuin matkakustannusten
korvauksena. Matkakustannukset korvattai-
siin kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain 18 §:n mukaisesti toimeentulotukena.
Ehdotettu 2 momentti vastaa sisällöltään
kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
17 §:n 2 momenttia, joka tässä ehdotetun py-
kälän myötä kumottaisiin tarpeettomana.

9 §. Omavastuuaika. Pykälässä säädettäi-
siin omavastuuajasta. Pykälä vastaa sisällöl-
tään voimassa olevan työmarkkinatuesta an-
netun lain 22 a §:n 1—3 momenttia lukuun
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ottamatta 4 momentin 1 kohtaa, joka on uusi.
Omavastuuaika täyttyisi työmarkkinatuessa
kuten nykyisinkin henkilön oltua työttömänä
työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä
viisi työpäivää enintään kahdeksan peräkkäi-
sen kalenteriviikon aikana. Pykälän 4 mo-
mentin 1 kohta perustuu työttömyystur-
va-asioissa muutoksenhakuasteina toimivien
työttömyysturvalautakunnan ja vakuutusoi-
keuden ratkaisukäytäntöön. Tämän vakiin-
tuneen ratkaisukäytännön sekä sen perusteel-
la kansaneläkelaitoksessa omaksutun tulkin-
nan mukaan työmarkkinatuessa ei edellytetä
omavastuuaikaa, jos henkilö yhdenjaksoisesti
työttömänä ollessaan siirtyy työttömyyspäi-
värahan enimmäisajan täytyttyä suoraan
työmarkkinatuelle.

10 §. Omavastuuajan voimassaolo. Oma-
vastuuaikaa koskevan sääntelyn selkeyttämi-
seksi omavastuuajan voimassaolosta ehdote-
taan säädettäväksi omassa pykälässään.
Omavastuuaika olisi nykytilaa vastaavasti
lainkohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun
ottamatta voimassa sen kalenterivuoden lop-
puun, jona se on kokonaisuudessaan hankit-
tu. Ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään voi-
massa olevan työmarkkinatuesta annetun lain
22 a §:n 4 momenttia.

11 §. Yhdistelmätukikokeilu. Pykälän 1
momentissa ehdotetaan laajennettavaksi yh-
distelmätuen myöntämisedellytyksiä määrä-
aikaisena kokeiluna niin, että tuki voitaisiin
nykyisestä poiketen myöntää myös sellaisen
työttömän työllistämiseen, joka on saanut
työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea
200—499 päivältä (yhdistelmätukikokeilu).
Kokeilussa yhdistelmätukena myönnettäisiin
täysimääräinen työmarkkinatuki ilman työl-
listämistukiosuutta. Työttömyyspäivärahan
saajan työllistämiseksi tuki voitaisiin myön-
tää kuten nykyäänkin vasta työttömyyspäivä-
rahan enimmäisajan täytyttyä.

Pykälän 2 momentti edellyttäisi, että kokei-
lussa tuen ehdot olisivat työttömyyden kestoa
ja tuen suuruutta lukuun ottamatta samat kuin
yhdistelmätuessa muutoinkin. Käytännössä
kokeilun perusteella tuki myönnettäisiin
useimmiten yrityksille. Tämän vuoksi työhal-
linto suuntaisi ohjeistuksella ja koulutuksella
tuen myöntämisen ehdoksi asetettavaa työ-
aikaa, niin, että työ parantaisi työllistetyn
työmarkkina-asemaa ja siitä saatava palkka

parantaisi hänen taloudellista asemaansa.
Käytännössä työn tulisi olla alan säännölli-
sestä työajasta vähintään puolet.

Koska kokeilun eräänä tavoitteena on sel-
vittää mahdollisuuksia myöntää tukea työn-
hakijan oma-aloitteisuuteen perustuen esi-
merkiksi palvelusetelityyppisenä, 2 momen-
tissa on valtuus säätää valtioneuvoston ase-
tuksella tuen myöntämis- ja maksamismenet-
telystä poiketen yhdistelmätuessa muutoin
noudatettavasta menettelystä. Työnhakijan
omaehtoisesti löytämän työpaikan tulisi kui-
tenkin täyttää yhdistelmätuen yleiset myön-
tämisehdot, kuten lakiin julkisesta työvoima-
palvelusta ehdotettavat työpaikan muita työn-
tekijöitä suojaavat sekä kilpailun vääristymiä
estävät ehdot.

Yhdistelmätuessa siinä sovellettavan kah-
den vuoden enimmäisajan laskenta alkaa 9
luvun 7 §:n 3 momentin mukaan alusta, kun
työllistetty on uudelleen saanut 500 päivältä
työmarkkinatukea. Yhdenmukaisesti kokei-
lussa myönnettävän tuen kansaa uudelleen
työllistämistä koskevaa säännöstä lyhennet-
täisiin 2 päivään. Lyhennys koskisi ainoas-
taan sellaista yhdistelmätukea, johon ei
myönnetä työllistämistukea.

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan, että ko-
keilu kestäisi kolme vuotta. Tukea voitaisiin
myöntää kokeilukauden aikana 9 luvun 7 §:n
3 momentin mukaisesti enintään 24 kuukau-
deksi. Yhdistelmätuki voitaisiin maksaa ko-
keilukauden jälkeen alkavaan työhön enim-
mäisajaksi, kuitenkin enintään vuoden 2007
loppuun. Menettelytapa vastaisi esimerkiksi
vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain
(1663/1995) voimaantulosäännöksessä
omaksuttua menettelyä.

8 luku. Työmarkkinatuen erityiset työvoima-
poliittiset rajoitukset

1 §. Suomen kansalaisuutta vailla oleva.
Pykälä vastaa nykyisen työmarkkinatuesta
annetun lain 14 §:ää.

2 §. Ammatillista koulutusta vailla oleva
nuori. Käytännössä eräiltä osin tulkinnanva-
raiseksi ja vaikeaselkoiseksi osoittautunut
työmarkkinatuen rajoituksia koskeva työ-
markkinatuesta annetun lain 15 § ehdotetaan
jaettavaksi kahdeksi pykäläksi ja sen 4 mo-
mentti poistettavaksi, koska työttömyys-
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etuuksien yhteisistä edellytyksistä säädettäi-
siin lain I osassa.

Pykälän 1 ja 2 momentissa kuvattaisiin ny-
kyistä paremmin työmarkkinatuen rajoitusta
koskeneen hallituksen esityksen (HE
172/1995 vp) johdosta perustuslakivaliokun-
nan antamassa lausunnossa (PeVL 17/1995
vp) kuvattu lähtökohta, jonka mukaan amma-
tillisesta koulutusta vailla olevalla nuorella ei
työttömyysajalta ole oikeutta työmarkkinatu-
keen, paitsi jos hän on jatkuvasti hakeutunut
työmarkkinoille ja ammatilliseen koulutuk-
seen. Nykytilaa vastaavasti 17-vuotiaalla ei
ole oikeutta työmarkkinatukeen työttömyys-
ajalta, jollei hän ole suorittanut peruskoulun
tai lukion jälkeistä ammatillisia valmiuksia
edistävää tutkintoa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyis-
tä työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:n 3
momenttia vastaavasti konkreettisista tilan-
teista, joissa nuori on osoittanut, ettei hän
hakeudu työmarkkinoille tai koulutukseen.
Säännöksen sanamuotoa on soveltamiskäy-
täntö huomioon ottaen täsmennetty. Lisäksi
säännöksen sisältöä on eräin osin muutettu.
Lainkohdassa mainittaisiin nykytilasta poike-
ten, että nuorella on pätevästä syystä oikeus
olla hakeutumatta koulutukseen. Periaattees-
sa pätevänä syynä pidettäisiin samoja syitä
kuin koulutuksesta kieltäytymisessä muu-
toinkin, ottaen kuitenkin huomioon ammatil-
lisen koulutuksen keskeinen merkitys työ-
markkinoille pääsyssä, ja se, että kyseessä on
ammatillista koulutusta ja työkokemusta vail-
la oleva henkilö. Nykyinen työmarkkinatues-
ta annetun lain 15 §:n 3 momentti on jossain
määrin epäjohdonmukainen: säännöksen sa-
namuotoa on tulkittu siten, että koulutuk-
seen hakeutumisvelvollisuus ei koske
17-vuotiaita. Lisäksi nykyisen lainsäädännön
mukaan esimerkiksi työstä tai työvoimapo-
liittisista toimenpiteistä kieltäytyminen joh-
taa työmarkkinatukioikeuden menettämiseen,
kun sen sijaan eroaminen tai keskeyttäminen
johtaa korvauksettomaan määräaikaan. Esi-
tyksen mukaan koulutukseen hakeutumisvel-
vollisuus koskisi myös 17-vuotiaita. Samoin
työstä eroamisesta tai toimenpiteen keskeyt-
tämisestä olisi seurauksena työmarkkinatuki-
oikeuden menetys työttömyysajalta, jollei
menettelyyn ole ollut pätevää syytä.

Nykyistä työmarkkinatuesta annetun lain

17 §:n 2 momenttia vastaavasti työnhakijalla
olisi pätevä syy kieltäytyä työharjoittelusta
samoin perustein kuin työelämävalmennuk-
sesta tai työkokeilusta. Edellytyksenä työhar-
joittelupaikan tarjoamiselle ei mainituista
toimenpiteistä poiketen olisi edelleenkään se,
että nuorelle on laadittu työnhakusuunnitel-
ma.

3 §. Ammatilliseen koulutukseen hakeutu-
minen. Nykyisessä lainsäädännössä oma-
toimisen koulutukseen hakeutumisvelvolli-
suuden sisältö ja laajuus on tulkinnanva-
rainen. Käytännössä hakeutuminen nuori-
soasteen koulutukseen tapahtuu yhteishaun
avulla. Valintamenettelystä säädetään am-
mattikorkeakouluopinnoista annetussa lais-
sa (255/1995), ammatillisesta koulutukses-
sa annetussa laissa, lukiolaissa (629/1998)
sekä opiskelijarekisteristä ja ylioppilastut-
kintorekisterissä annetussa laissa
(1058/1998). Yhteishakujärjestelmästä sää-
detään mainittujen lakien nojalla annetuis-
sa asetuksissa ammattikorkeakoulujen yh-
teishakujärjestelmästä (1191/1998) ja am-
matillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishakujärjestelmästä (1197/1998). Va-
kiintuneen soveltamiskäytännön mukaisesti
pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että
nuori täyttäisi koulutukseen hakeutumis-
velvollisuutensa osallistumalla riittävässä
laajuudessa yhteishakuun ja hakemalla
koulutuspaikkoja, joiden pohjakoulutusvaa-
timukset ja esimerkiksi terveydentilaan
liittyvät edellytykset hän täyttää. Osallis-
tumisena yhteishakuun pidettäisiin varsi-
naisen hakemuksen lisäksi osallistumista
mahdollisiin pääsykokeisiin ja vastaaviin
kokeisiin sekä koulutuspaikkojen niin sa-
nottuun jälkitäyttöön. Koulutuspaikkojen
tarjonta vaihtelee eri aikoina, jopa saman
vuoden aikana yhteishakujen piirissä ole-
vien koulutuspaikkojen määrä poikkeaa
merkittävästi. Ajantasaisuuden sekä nuoren
oikeuksien ja velvollisuuksien läpinäky-
vyyden turvaamiseksi ehdotetaan, että ha-
keutumisvelvollisuuden yksityiskohtaisesta
sisällöstä säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella.

Pykälän 2 momentin säännös vastaisi asial-
lisesti maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun
lain 15 §:n 3 momentin viimeistä virkettä.
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Edellä 2 luvun 7 §:n 3 momentissa sääde-
tään opintojen keskeytyksen vaikutuksesta
oikeuteen saada työttömyysetuutta. Säännök-
sen suhde ammatillista koulutusta vailla ole-
van nuoren velvollisuuteen hakeutua koulu-
tukseen on ollut jossain määrin epäselvä. Py-
kälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväk-
si, että työmarkkinatukijärjestelmän piiriin
kuuluvaa ammatillista koulutusta vailla ole-
vaa nuorta pidettäisiin päätoimisena opiskeli-
jana myös keskeytyksen aikana. Rajoitusta,
samoin kuin muitakaan tässä pykälässä ja
edellä 2 §:ssä säädettyjä rajoituksia ei sovel-
lettaisi työttömyyspäivärahaan oikeutettuun
nuoreen.

4 §. Odotusaika. Pykälässä säädettäisiin
odotusajasta ja sen täyttymisestä. Pykälä vas-
taa eräin täsmennyksin sisällöltään voimassa
olevan työmarkkinatuesta annetun lain
16 §:ää. Työmarkkinatukea maksettaisiin ny-
kytilaa vastaavasti viiden kuukauden odotus-
ajan jälkeen. Odotusaikaa ei kuitenkaan so-
vellettaisi henkilöön, joka on tullut työmark-
kinoille suoritettuaan ammatillisia valmiuk-
sia antavan tutkinnon. Odotusaika alkaisi ku-
lua aikaisintaan työttömäksi työnhakijaksi
ilmoittautumisesta lukien tai mahdollisen
korvauksettoman määräajan päätyttyä taikka
työssäolovelvoitteen täytyttyä. Korvaukset-
toman määräajan ja odotusajan peräkkäisyys
on todettu voimassa olevan työmarkkinatues-
ta annetun lain 22 §:ssä.

Pykälän 2 momentin säännös vastaa nyky-
tilaa sillä täsmennyksellä, että työmarkkinoil-
la olona pidettäisiin sellaista työtä, jonka
työmäärä on riittävä kyseisen työn lukemi-
seksi työssäoloehtoon.

Nykyistä työmarkkinatuesta annetun lain
16 §:n 2 momenttia vastaavasti odotusajasta
ei vähennettäisi päätoimisen opiskelun ai-
kaista työmarkkinoilla oloa. Pykälän 4 mo-
mentin säännöstä täsmennettäisiin tältä osin
siten, että odotusaikaan ei luettaisi työmark-
kinoilla oloa eri oppilaitosten välisenä lo-
ma-aikana, esimerkiksi peruskoulun ja lukion
välisenä kesänä, jos opiskelu jatkuu yhden-
jaksoisena. Yhdenmukaisesti ehdotetun 1
momentin kanssa odotusaikaan ei luettaisi
työmarkkinoilla oloa korvauksettoman mää-
räajan tai työssäolovelvoitteen aikana.

5 §. Kotoutumistoimenpiteestä kieltäytymi-
nen ja sen keskeyttäminen. Pykälässä ehdote-

taan säädettäväksi maahanmuuttajan, työ-
voimatoimiston ja kunnan kesken tehdyssä
kotoutumissuunnitelmassa sovitusta toimen-
piteestä kieltäytymisestä ja keskeyttämisestä
ja niiden vaikutuksesta henkilön työmarkki-
natukioikeuteen. Ammatillista koulutusta
vailla olevan maahanmuuttajanuoren velvol-
lisuudesta hakeutua koulutukseen säädettäi-
siin nykyistä vastaavasti 3 §:n 2 momentissa.
Säännökset vastaavat sisällöltään maahan-
muuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta annetun lain 15 §:n 3
momenttia, joka tässä ehdotetun pykälän
myötä tulisi tarpeettomana kumottavaksi.

6 §. Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä
kieltäytyminen ja keskeyttäminen. Pykälässä
säädettäisiin kuntouttavaan työtoimintaan
liittyvistä työmarkkinarikkeistä ja niiden
vaikutuksesta henkilön työmarkkinatukioi-
keuteen. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin kieltäytymisestä osallistumasta aktivoin-
tisuunnitelman laatimiseen. Kyseinen mo-
mentti koskisi kaikkia kuntouttavasta työtoi-
minnasta annetun lain mukaan työmarkkina-
tukeen oikeutettuja henkilöitä. Pykälän 2
momentissa säädettäisiin ilman hyväksyttä-
vää syytä tapahtuneesta kuntouttavasta työ-
toiminnasta kieltäytymisestä tai sen keskeyt-
tämisestä. Momentti koskisi ainoastaan alle
25-vuotiaita kuntouttavasta työtoiminnasta
annetun lain mukaan työmarkkinatukeen oi-
keutettuja henkilöitä. Pykälän 3 momentissa
säädettäisiin kuntouttavaan työtoimintaan
liittyvästä toistuvasta työmarkkinarikkeestä.
Kieltäytymisestä aktivointisuunnitelman laa-
timisesta sekä ilman pätevää syytä tapahtu-
neesta kieltäytymisestä kuntouttavasta työ-
toiminnasta tai työtoiminnan keskeyttämises-
tä olisi nykyiseen tapaan seurauksena kahden
kuukauden korvaukseton määräaika. Samoin
nykytilaa vastaava olisi toistuvasta työmark-
kinarikkeestä seuraava kolmen kuukauden
työssäolovelvoite. Pykälä vastaa sisällöltään
kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
10 §:n 2 momenttia, 19 §:n 1 momenttia ja
21 §:n 1 momenttia, jotka tässä ehdotetun
pykälän myötä tulisivat tarpeettomina kumot-
taviksi.

7 §. Pätevä syy kuntouttavasta työtoimin-
nasta kieltäytymiseen tai sen keskeyttämi-
seen. Pykälässä säädettäisiin niistä tilanteista,
joissa henkilöllä voidaan katsoa oleva pätevä
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syy kieltäytyä kuntouttavasta työtoiminnasta
tai keskeyttää se menettämättä oikeuttaan
työmarkkinatukeen. Pykälä vastaa sisällöl-
tään kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain 20 §:ää, joka tulisi tässä ehdotetun pykä-
län myötä tarpeettomana kumottavaksi.

9 luku. Työmarkkinatuen määrä ja kesto

1 §. Työmarkkinatuen määrä. Pykälässä
ehdotetaan säädettäväksi työmarkkinatuen
määrästä. Pykälään on koottu henkilölle itsel-
leen maksettavan työmarkkinatuen määrää
koskevat säännökset. Pykälän sisältö vastaa
voimassa olevan työmarkkinatuesta annetun
lain 12 f ja 23 §:ää.

2 §. Yhdistelmätuen määrä. Pykälässä sää-
dettäisiin työnantajalle maksettavan työ-
markkinatuen määrästä. Pykälän 2 momentin
ensimmäisen virkkeen tarkoituksena on tur-
vata se, ettei työllistetylle henkilölle makseta
täysimääräistä työmarkkinatukea pienempää
palkkaa. Pykälän sisältö vastaa voimassa
olevan lain 12 b §:ää.

3 §. Tarveharkinnassa huomioon otettavat
tulot. Työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n
säännökset tarveharkinnasta ehdotetaan jaet-
tavaksi kahteen pykälään. Tarveharkinnassa
huomioon otettavista tuloista säädettäisiin
4 §:ssä ja tarveharkinnan laskukaavasta ja
tarkistamisperusteista 5 §:ssä.

Pykälän 1 momentissa olisi voimassaole-
van työmarkkinatuesta annetun lain kanssa
asiallisesti samansisältöinen säännös huomi-
oon otettavista tuloista. Tarkemmat säännök-
set tarveharkinnasta on nykyisin annettu val-
tioneuvoston päätöksellä työmarkkinatuen
tarveharkinnassa noudatettavista yleisistä pe-
rusteista (35/1994). Tarkemmat säännökset
tulojen arvioimisesta ehdotetaan edelleenkin
annettavaksi valtioneuvoston asetuksella.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niin
sanotuista etuoikeutetuista tuloista eli tuloista
joita ei oteta huomioon tarveharkinnassa.

4 §. Tarveharkinta. Pykälän 1 momentti
vastaa sisällöltään työmarkkinatuesta anne-
tun lain 24 §:n 3 momenttia. Pykälän 2 mo-
mentissa säädettäisiin tarveharkinnan tarkis-
tamisperusteista, joista nykyisin säädetään
edellä todetussa valtioneuvoston päätöksessä.
Säännöksessä määriteltäisiin nykyisestä poi-
keten myös työmarkkinatuen määrän korot-

tamisesta, jos siihen vaikuttavat tulot ovat
olennaisesti pienentyneet. Olennaisena muu-
toksena työmarkkinatukea tarkistettaessa pi-
dettäisiin vakiintuneen tulkintakäytännön
mukaisesti vähintään 10 %:n muutosta.

Työttömyysetuudesta vähennetään työnha-
kijan saama muu kuin edellä 4 luvun 7 §:n 1
momentissa tarkoitettu sosiaalietuus. Tarve-
harkinta ja sosiaalietuuksien vähentäminen
työttömyysetuudesta saattavat tulla samanai-
kaisesti sovellettavaksi. Tällaisessa tilantees-
sa maksettaisiin sitä työttömyysetuutta, joka
on määrältään pienempi. Pykälän 3 momen-
tissa on tätä koskeva säännös, joka vastaa
myös voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tarveharkinnassa käytettävien rahamääriin
ei tehdä lakisääteistä indeksitarkistusta eikä
sitä voida pitääkään tarkoituksenmukaisena.
Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otettavaksi
voimassa olevan lainsäädännön mukainen
mahdollisuus asetuksella tarkistaa rahamää-
rät, jos maan yleinen palkkataso olennaisesti
muuttuu. Voimassa olevan säännöksen pe-
rusteella tarkistamista ei ole tehty, koska ra-
hamääriä on tarkistettu lainmuutosten yhtey-
dessä palkkatason muutosta enemmän.

5 §. Työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa.
Pykälässä säädettäisiin niistä tilanteista, jois-
sa henkilölle maksettavaan työmarkkinatu-
keen ei sovellettaisi tarveharkintaa. Tarve-
harkinnattoman työmarkkinatuen maksami-
sella pyritään tukemaan työnhakijan aktiivi-
suutta osallistua työllistymisvalmiuksiaan
edistäviin toimenpiteisiin sekä turvaamaan
työttömyysaikaista toimeentuloa eräissä
työnhakijan ikään, työ- ja työttömyyshistori-
aan liittyvissä erityistilanteissa. Pykälä vastaa
sisällöltään voimassa olevan työmarkkina-
tuesta annetun lain 25 §:ää.

6 §. Osittainen työmarkkinatuki. Pykälässä
ehdotetaan säädettäväksi työmarkkinatuen
maksamisesta henkilölle, joka asuu vanhem-
piensa taloudessa. Nykytilaa vastaavasti van-
hempiensa taloudessa asuvalle henkilölle
maksettaisiin 60 prosenttia siitä työmarkkina-
tuesta, joka hänelle muutoin voitaisiin mak-
saa. Työmarkkinatuki maksettaisiin kuitenkin
aina täysimääräisenä sinä aikana, jona henki-
lö osallistuu julkisesta työvoimapalvelusta
annetussa laissa tarkoitettuun työvoimapoliit-
tiseen toimenpiteeseen sekä kuntouttavaan
työtoimintajakson aikana. Ehdotettu pykälä
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vastaa sisällöltään voimassa olevan lain
26 §:ää.

7 §. Työmarkkinatuen kesto. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi työmarkkinatuen kes-
tosta. Pykälä on uusi ja siihen on koottu voi-
massa olevan lain eri pykälissä sijaitsevat
työmarkkinatuen kestoa koskevat säännökset.
Työmarkkinatuen kestoa koskevan 1 momen-
tin yleissäännöksen lisäksi 2 ja 3 momentissa
säädettäisiin matka-avustuksen ja yhdistel-
mätuen kestosta. Pykälä vastaa asiasisällöl-
tään voimassa olevan lain 12 c, 12 g ja
27 §:ää, kuitenkin siten, että 3 momentin 2
kohdassa tarkoitettu enimmäismaksuajan
laskentasäännös on tekniikaltaan muutettu
vastaamaan momentin1 kohtaa.

IV OSA

KOULUTUSPÄIVÄRAHA

10 luku. Koulutuspäivärahaa koskevat sään-
nökset

Koulutuspäivärahaa koskeviin säännöksiin
ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia lukuun ot-
tamatta 5 §:n säännöstä koulutuspäivärahan
määrästä. Koulutuspäivärahaa maksettaisiin
joko ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai
työmarkkinatuen suuruisena riippuen siitä,
minkä työttömyysetuuden piiriin henkilö
kuuluisi. Ratkaisevana ajankohtana etuuden
valinnan kannalta olisi koulutuksen aloitta-
mispäivä.

Koulutuspäivärahaan sovellettaisiin I osan
yhteisiä säännöksiä lukuun ottamatta niitä
etuuden saamisen työvoimapoliittisia edelly-
tyksiä koskevia säännöksiä, joista säädetään
2 ja 8 luvussa. Tätä koskeva poikkeus on to-
dettu 2 §:ssä. Koulutuspäivärahaan sovellet-
taisiin myös V osan toimeenpanoa ja muu-
toksenhakua koskevia säännöksiä.

1 §. Soveltamisala. Pykälässä määritellään
nykytilaa vastaavasti koulutuspäivärahan so-
veltamisala.

2 §. Koulutuspäivärahan työvoimapoliitti-
set edellytykset. Koulutuspäivärahaa makse-
taan työttömälle omaehtoisen koulutuksen
ajalta, joten koulutukseen osallistuvalle ei
sovelleta niitä työvoimapoliittisia edellytyk-
siä, jotka ovat muun työttömyysetuuden
saamisen ehtona. Koska koulutuspäivärahaa

maksetaan työttömälle henkilölle, koulutuk-
seen osallistuvan tulee koulutuksen alkaessa
olla työttömänä työnhakijana työvoimatoi-
mistossa.

3 §. Koulutuspäivärahan saamisen eri-
tyisedellytykset. Pykälässä säädetään nykyti-
laa vastaavasti koulutuspäivärahan saamisen
erityisedellytyksistä.

4 §. Koulutusta koskevat edellytykset.
Säännös on asiallisesti samansisältöinen
voimassa olevan lainsäädännön kanssa lu-
kuun ottamatta 1 momentin 5 kohtaan ehdo-
tettua täsmennystä. Sen mukaan myös opetta-
jan kelpoisuuteen johtavat pedagogiset opin-
not rinnastettaisiin sanotussa lainkohdassa
tarkoitettuihin ammattikorkeakouluissa ja
yliopistoissa järjestettyihin erikoistumisopin-
toihin. Säännöksen rakenne on uudistettu ja
sanamuotoja ja määrittelyjä muutettu vas-
taamaan koulutuslainsäädännössä tapahtunei-
ta muutoksia.

5 §. Koulutuspäivärahan määrä. Koulutus-
päivärahan määräytyessä ansiopäivärahan
suuruutta koskevien säännösten mukaan
opiskelijalla saattaa olla oikeus 6 luvun 2 §:n
2 momentin mukaiseen korotettuun an-
sio-osaan. Edellytyksenä on, että henkilö
täyttää korotetulle ansio-osalle 3 §:ssä asete-
tut edellytykset ja että hänen koulutuksensa
alkaa lain voimaan tultua.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä,
että koulutuspäivärahaan ei sovellettaisi ko-
rotetun ansio-osan 130 päivän enimmäismää-
rää. Opiskelijalla olisi 130 päivän enim-
mäismäärän estämättä oikeus korotettuun tu-
keen sen ajan, kun hän muutoin täyttää an-
siopäivärahan tasoisena maksettavan koulu-
tuspäivärahan saamisen edellytykset. Muilta
osin koulutuspäivärahan korotettuun an-
sio-osaan sovelletaan samoja periaatteita
kuin ansiopäivärahan korotettuun an-
sio-osaan.

6 §. Koulutuspäivärahakauden kesto.
Säännös vastaa asiasisällöltään voimassa
olevaa lainsäädäntöä.

7 §. Opiskelijan velvollisuudet. Säännök-
seen ei ehdoteta muutoksia voimassa olevaan
lainsäädäntöön nähden.

8 §. Opiskelijan tietojenantovelvollisuus.
Pykälässä säädettäisiin nykytilaa vastaavasti
opiskelijan tietojenantovelvollisuudesta.
Säännös on sen erityisluonteen vuoksi ehdo-
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tettu otettavaksi koulutuspäivärahaa koske-
vaan lukuun eikä jäljempänä olevaan yleisiä
toimeenpanosäännöksiä koskevaan lukuun.

9 §. Koulutuksen järjestäjän tietojenanto-
velvollisuus. Terminologisia muutoksia lu-
kuun ottamatta säännös on nykyisen lainsää-
dännön mukainen.

10 §. Työvoimatoimiston tietojenantovel-
vollisuus. Työvoimatoimistojen tietojenanto-
velvollisuutta koskevaa säännöstä on voi-
massa olevaan lainsäädäntöön nähden täs-
mennetty.

V OSA

TOIMEENPANO JA MUUTOKSENHAKU

11 luku. Toimeenpanoa koskevat säännökset.

1 §. Työttömyysetuuden hakeminen. Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin siitä mistä
työttömyysetuuksia haetaan. Hakemuksen tu-
lee olla kirjallinen. Sisällöltään säännös vas-
taisi olevan lain säännöksiä. Aiemmasta lais-
ta poiketen peruspäivärahaa koskevaa hake-
musta ei enää voisi jättää työvoimatoimis-
toon.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työt-
tömyysetuuden hakemista koskevasta määrä-
ajasta. Säännös vastaa voimassa olevan työt-
tömyysturvalain 28 §:n 5 momentin viimeistä
virkettä ja työmarkkinatuesta annetun lain
28 §:n 2 momentin viimeistä virkettä. Mää-
räaika koskisi ensimmäisen työttömyys-
etuushakemuksen lisäksi myös jatkohake-
muksia ja lapsikorotuksen hakemista. Määrä-
aika laskettaisiin vakiintuneen käytännön
mukaisesti siten, että jos hakemus tulee vi-
reille esimerkiksi 15.4. voitaisiin työttö-
myysetuutta myöntää ilman erityisen paina-
vaa syytä 15.1. lukien. Jos hakemuksella ha-
ettaisiin työttömyysetuutta pidemmältä kuin
kolmen kuukauden ajalta takautuvasti, vaa-
dittaisiin etuuden myöntämiselle tältä osin
nykyistä sääntelyä vastaavasti erityisen pai-
nava syy.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hake-
muksen vireille tulosta. Vireille tulolla on
vaikusta muun muassa 2 momentissa tarkoi-
tetun määräajan laskemisessa. Hakemus tuli-
si vireille silloin, kun se on saapunut toimi-
valtaiselle elimelle. Lainkohdassa säädettäi-

siin voimassa olevan lain mukaisesti myös
siitä, milloin peruspäivärahaa tai työmarkki-
natukea koskeva hakemus tulee vireille siinä
tapauksessa, että työnhakijan ansiopäivära-
haa koskeva hakemus on hylätty.

2 §. Velvollisuus tietojen antamiseen. Py-
kälän 1 momentti koskisi tietojen antamista
työttömyysetuuden maksajalle ja säännös
vastaisi sisällöltään voimassa olevan työttö-
myysturvalain 28 §:n 5 momentin ensim-
mäistä virkettä ja työmarkkinatuesta anne-
tun lain 28 §:n 2 momentin ensimmäistä
virkettä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevan työttömyysturvalain 28 §:n 4
momenttia vastaavasti siitä, että työnhakijan
tulee toimittaa työvoimatoimikunnalle ja
työvoimatoimistolle näiden tarvitsemat tie-
dot.

Pykälän 3 momentin säännös on uusi.
Käytännössä työttömyysetuuden hakijaa ke-
hotetaan jo nyt ilmoittamaan olosuhteissaan
tapahtuvista muutoksista etuuden maksajal-
le tai työvoimaviranomaisille etuushake-
muksissa, päätöksissä ja hakijalle annetta-
vissa tiedotteissa. Säännöksellä painotettai-
siin sitä, että työttömyysetuuden saajalla on
velvollisuus oma-aloitteisesti toimittaa työt-
tömyysetuuden maksajalle tai työvoimavi-
ranomaisille tietoja silloin, kun hänen olo-
suhteissaan tapahtuu sellainen muutos, jolla
voi olla vaikutusta oikeuteen saada työt-
tömyysetuutta tai työttömyysetuuden mää-
rään. Viranomaisten mahdollisuudet saada
tietoja muuttuneista olosuhteista riittävän
nopeasti ilman asianosaisen omaa ilmoitusta
ovat usein heikot.

3 §. Etuutta koskeva päätös. Pykälän 1
momentin säännös vastaisi voimassa olevan
työttömyysturvalain 38 §:n 1 momenttia ja
työmarkkinatuesta annetun lain 30 §:n 1
momenttia. Säännöksen sanamuotoa on tar-
kennettu. Säännöksessä säänneltäisiin ne ti-
lanteet, joissa etuuden maksaja olisi velvolli-
nen antamaan etuuden hakijalle valituskel-
poisen päätöksen. Päätökseltä edellytettäisiin
aina kirjallista muotoa. Työttömyysetuutta
koskevan maksuilmoituksen antamisella ei
voisi korvata velvollisuutta antaa päätöstä.
Etuuden tarkistamisella tarkoitetaan tilannet-
ta, jossa etuuden määrä nousee tai laskee
esimerkiksi ansiotulojen muutoksen, etuuden
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määrään vaikuttavan sosiaalietuuden myön-
tämisen tai lapsen syntymän johdosta. Vali-
tuskelpoinen päätös pitäisi antaa myös sil-
loin, kun kysymyksessä on 9 §:n mukainen
työttömyysetuuden maksaminen kunnan toi-
mielimelle. Vakiintuneen käytännön mukai-
sesti valituskelpoista päätöstä ei annettaisi
silloin, kun etuuden määrä muuttuu indeksi-
tarkistuksesta tai vastaavasta lainsäädännön
muutoksesta johtuen.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä,
millaisessa tapauksessa etuuden maksaja on
velvollinen ennen päätöksen antamista pyy-
tämään työvoimaviranomaisilta sitovan työ-
voimapoliittisen lausunnon.

4 §. Työvoimapoliittinen lausunto. Pykälän
1 momentissa lueteltaisiin työvoimapoliittiset
edellytykset, joiden täyttymisestä tulee antaa
työvoimapoliittinen lausunto. Työvoimapo-
liittiset edellytykset olisivat samat kuin voi-
massa olevassa lainsäädännössä.

Työvoimapoliittinen lausunto annettaisiin
työttömyysetuuden maksajan pyynnöstä.
Tästä säädettäisiin pykälän 2 momentissa,
joka vastaa voimassaolevan työttömyysturva-
lain 28 §:n 1 ja 3 momenttia sekä työmarkki-
natuesta annetun lain 28 §:n 1 momenttia.
Työvoimatoimiston ja työvoimatoimikunnan
tulee etuuden maksajan pyynnöstä viipymättä
täydentää antamaansa lausuntoa. Säännös
vastaa voimassaolevan työttömyysturvalain
3 §:n 3 momentin viimeistä virkettä ja työ-
markkinatuesta annetun lain 34 §:n 2 mo-
mentin toista virkettä. Vallitsevan käytännön
mukaan työvoimapoliittinen lausunto on an-
nettu ilman maksajan erillistä pyyntöä, mikä-
li henkilö on työvoimatoimistossa ilmoittanut
aikovansa hakea työttömyysetuutta. Menette-
lyllä on pyritty etuuksien maksatuksen no-
peuttamiseen ja yksinkertaistamiseen. Tästä
käytännöstä ehdotetaan otettavaksi säännös
lakiin. Jos työnhakija on ilmoittanut hake-
vansa työmarkkinatukea tai työttömyyspäivä-
rahaa, voitaisiin työvoimapoliittinen lausunto
antaa ja sitä täydentää ilman etuuden maksa-
jan erillistä pyyntöä.

Ryhmälomautustilanteissa ei voimassa ole-
van lain mukaan tiettyjen edellytysten täytty-
essä anneta työvoimapoliittista lausuntoa.
Työvoimapoliittista lausuntoa ei tarvitse an-
taa tilanteessa, jossa työntekijä on lomautettu
määräaikaisesti joko kokoaikaisesti tai 4 §:n

1 momentissa tarkoitetulla tavalla ja lomau-
tus koskee vähintään kymmentä työntekijää.
Säännös ehdotetaan 3 momentiksi ja sitä
muutettavaksi siten, että työvoimaviranomai-
nen antaisi työttömyysetuuden maksajan eril-
lisestä pyynnöstä lausunnon työmarkkinoilla
olon esteistä sekä opiskelun ja yritystoimin-
nan päätoimisuudesta.

Esityksen mukaan työvoimapoliittinen lau-
sunto annetaan työnhakijalle tiedoksi työttö-
myysetuuden maksajan päätöksen yhteydes-
sä. Asiasta ei ole aiemmin säädetty laissa,
mutta 4 momentissa ehdotettu menettely vas-
taa voimassa olevaa käytäntöä. Työnhakijalla
on kuitenkin aina oikeus pyynnöstä saada
työvoimatoimistolta tieto annetusta työvoi-
mapoliittisesta lausunnosta.

Työvoimatoimikuntaa koskevat asetus-
tasoiset säännökset otettaisiin pääosiin lakiin
julkisesta työvoimapalvelusta. Työvoima-
toimiston ja -toimikunnan tehtävänjaosta an-
nettaessa työvoimapoliittisia lausuntoja sää-
dettäisiin nykyistä vastaavasti valtioneuvos-
ton asetuksella. Tätä samoin kuin lausunnon
antamiseen ja toimittamiseen etuuden maksa-
jille liittyviä menettelytapoja koskeva asetuk-
senantovaltuus työministeriölle ehdotetaan
pykälän 5 momenttiin.

5 §. Maksamistapa. Pykälän mukaan työt-
tömyysetuus tulisi voimassa olevan lain mu-
kaisesti maksaa jälkikäteen vähintään kerran
kuukaudessa. Käytännössä ensimmäinen ja
viimeinen maksuerä maksetaan usein kuu-
kautta lyhyemmältä ajalta. Työttömyysetuu-
det maksetaan nykyään käytännössä aina
etuuksien hakijoiden ilmoittamille tileille.
Voimassa olevan työttömyysturvalain 44 §:n
4 momentin säännöstä etuuden nostamiselle
säädetystä määräajasta ei ole tarpeen ottaa
uuteen lakiin, koska sillä ei ole käytännössä
ollut merkitystä. Yksittäinen etuuserä voitai-
siin ehdotuksen mukaan maksaa muullakin
tavoin kuin hakijan tilille, jos tilille maksa-
minen ei ole mahdollista tai jos etuuden saaja
esittää etuuden maksajalle erityisen syyn
maksaa etuus muulla tavoin kuin saajan tilil-
le.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevan työttömyysturvalain 44 §:n 3
momenttia vastaavasti siitä, että etuutta ei
makseta, jos sen määrä kuukauden ajalta on
pienempi kuin peruspäivärahan kulloinkin
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voimassa oleva määrä.
6 §. Maksamisen väliaikainen keskeyttämi-

nen tai vähentäminen. Säännös on uusi. Käy-
tännössä esiintyy tarvetta yksittäistapaukses-
sa keskeyttää myönnetyn etuuden maksami-
nen jo ennen kuin asiassa on riittävät tiedot
valituskelpoinen päätöksen antamiselle. Se,
että etuutta joudutaan maksamaan epäämis-
tai tarkistuspäätöksen tekemiseen asti, vaikka
hakijalla ei ilmeisesti olisi oikeutta etuuteen,
saattaa aiheuttaa tarvetta myönteisten päätös-
ten poistamiselle ja takaisinperinnälle. Ta-
kaisinperintä ja päätösten poistaminen lisää-
vät olennaisesti etuuden maksajien ja muu-
toksenhakuasteiden työn määrää.

Työttömyysetuuden maksaminen olisi eh-
dotuksen mukaan mahdollista keskeyttää
maksuilmoituksella silloin, kun maksajan tie-
toon tulee sellainen seikka, jonka perusteella
on ilmeistä, että etuuden määrä laskisi tai ha-
kijalla ei olisi siihen enää oikeutta. Maksun
keskeyttäminen olisi täytäntöönpanoon liit-
tyvä toimi eikä siitä annettaisi valituskelpois-
ta päätöstä. Maksun keskeyttämisen jälkeen
etuuden maksajan tulisi välittömästi ryhtyä
toimiin valituksenalaisen päätöksen antami-
seen tarvittavien tietojen saamiseksi ja etuus-
oikeutta koskeva lopullinen valituskelpoinen
päätös olisi annettava mahdollisimman nope-
asti maksun keskeyttämisen jälkeen. Työttö-
myysetuuden maksaminen voitaisiin lain-
kohdan nojalla siis keskeyttää vain lyhyeksi
ajaksi. Maksamisen keskeyttäminen olisi
mahdollista myös 12 luvun 7 §:n mukaan
päätöstä poistettaessa.

7 §. Työmarkkinatuen maksaminen työnan-
tajalle. Säännös vastaa voimassa olevan
työmarkkinatuesta annetun lain 29 §:n 2
momenttia.

8 §. Sovitellun työttömyysetuuden maksa-
minen ilman päätöstä. Pykälään ehdotetaan
otettavaksi säännös sovitellun työttömyys-
etuuden maksamisesta ennakolta. Ennakko-
maksumenettelyssä henkilölle voitaisiin
myöntää etuutta jo hänen hakemuksessaan
esittämiensä tietojen perusteella ennen kuin
työnantajan vahvistamat palkkatiedot ovat
maksajan käytettävissä. Ennakkoa ei yrittäji-
en päivärahan sovittelun erityispiirteiden ta-
kia myönnettäisi yritystoimintaa harjoittavil-
le henkilöille.

Päivärahan maksaminen ennakolta edellyt-

täisi, että hakija ilmoittaa hakemuksessa päi-
vittäiset työtuntinsa, bruttopalkkansa ja työn-
antajansa yhteystiedot. Ennakkoa voidaan
maksaa, jos hakijalla antamiensa tietojen pe-
rusteella ilmeisesti on etuuteen oikeus, työn-
antajan vahvistamia palkkatietoja ei ole vii-
vytyksettä käytettävissä ja palkkatietojen
odottaminen johtaisi etuuden maksajan arvi-
on mukaan maksatuksen kohtuuttomaan vii-
västymiseen. Etuuden myöntämiseksi tar-
peellisten muiden tietojen puuttuessa ennak-
koa ei maksettaisi.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että en-
nakkoa maksetaan 70 prosenttia siitä mihin
hakijalla esittämiensä tietojen perusteella oli-
si oikeus. Esimerkiksi päivärahan enimmäis-
ajan täyttyessä sovittelujakson aikana ennak-
koa maksettaisiin 70 prosenttia siitä summas-
ta, mihin hakijalla olisi sovittelujaksolta oi-
keus. Takaisinperintöjen välttämiseksi on pe-
rusteltua, ettei ennakkoa maksettaisi täysi-
määräisenä. Maksamisesta ei annettaisi eril-
listä päätöstä vaan pelkkä tavanomainen
maksuilmoitus eikä ennakkoa koskevaan
maksajan ratkaisuun siten voisi hakea muu-
tosta muutoksenhakuviranomaiselta. Merki-
tykseltään vähäisten erien rajaamiseksi me-
nettelyn ulkopuolelle ennakkoa voitaisiin
maksaa, mikäli maksettava erä olisi vähin-
tään täysimääräisen peruspäivärahan suurui-
nen. Menettely ei vapauta hakijaa työnanta-
jan vahvistamien palkkatietojen toimittami-
sesta. Varsinainen valituskelpoinen etuuspää-
tös annettaisiin ja loppuosa etuudesta mak-
settaisiin työnantajan vahvistamien tietojen
perusteella.

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi ehdote-
taan, että ennakkoa voisi olla kerralla mak-
settuna enintään kahdelta sovittelujaksolta.
Hakijan jo saatua ennakkoa kahdelta sovitte-
lujaksolta hänelle voitaisiin maksaa ennak-
koa uudelleen aiempaa sovittelujaksoa kos-
kevan päätöksen myötä. Lakiehdotuksessa ei
ehdoteta muutosta menettelyyn tilanteessa,
jossa etuusoikeuden ratkaisemiseksi riittäviä
työnantajan vahvistamia tietoja ei saada lain-
kaan tai hakijalle on maksettu liikaa etuutta.

Lopullista soviteltua etuutta maksetaan ha-
kijalle siltä osin kun myönnettävä määrä ylit-
tää ennakkomaksun. Samoin menetellään, jos
myönnettäväksi etuudeksi tuleekin esimer-
kiksi ennakkona maksetun työmarkkinatuen
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sijasta peruspäiväraha. Etuuden myöntäjä voi
katsoa liikaa maksamansa ennakon myönnet-
tävän etuuden työttömyysetuuslajista riippu-
matta sen osasuoritukseksi (kuittaus).

9 §. Työttömyysetuuden maksaminen kun-
nan toimielimelle. Säännös vastaa asiallisesti
voimassa olevan työttömyysturvalain
32 §:ää. Säännökseen on tehty muuttuneesta
lainsäädännöstä johtuvat tekniset korjaukset.

10 §. Takaisinperintä. Pykälän 1 ja 2 mo-
mentti vastaavat voimassa olevaa lainsäädän-
töä.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että ta-
kaisinperinnästä luovuttaisiin siltä osin kuin
jäljempänä 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu
perintä ei kata alkuperäisen etuuden maksun
määrää edunsaajalle. Tällaisessa tilanteessa
henkilölle takautuvasti myönnetty etuus on
alun perin myönnettyä etuutta pienempi. Elä-
kelaitoksen palautuksen ylittävän liikamak-
sun osan takaisinperintä hakijalta itseltään on
johtanut usein kohtuuttomaan lopputulok-
seen. Etuuden hakijalla on ollut saamansa
etuuspäätökset huomioon ottaen perusteltua
syytä olettaa olevansa oikeutettu tietyn suu-
ruiseen etuuteen ja hän on jo järjestänyt ta-
loutensa sen mukaisesti. Lisäksi takaisinpe-
rinnästä luopumiseen näissä tilanteissa olisi
muutenkin 2 momentin nojalla poikkeuksel-
lisen usein perusteita henkilön taloudelliset
olosuhteet ja ansaintamahdollisuudet huomi-
oon ottaen. Ehdotus ei sen sijaan merkitse
työttömyysetuuden ja takautuvan etuuden
maksajien välisestä takaisinperinnästä luo-
pumista.

11 §. Yhdistelmätuen takaisinperintä. Yh-
distelmätuen takaisinperinnästä on voimassa
olevassa työmarkkinatuesta annetussa laissa
erityissäännös 34 §:n 5 momentissa. Vastaa-
va säännös ehdotetaan otettavaksi 11 §:ään.

12 §. Matka-avustuksen takaisinperintä.
Säännös on samansisältöinen kuin voimassa
oleva työmarkkinatuesta annetun lain 35 §:n
6 momentti.

13 §. Kuittaaminen. Vastaava säännös si-
sältyy voimassa olevan lainsäädännön ta-
kaisinperintäpykäliin. Kuittaamisessa on ky-
symys jo päätetyn takaisinperinnän täytän-
töönpanosta eikä kysymyksessä ole sillä ta-
voin aineellisoikeudellinen päätös, johon
voisi hakea muutosta valittamalla. Tämän
vuoksi kuittaamista koskeva säännös ehdote-

taan omaksi pykäläkseen. Kuittaamista kos-
kevat rajoitukset vastaavat voimassa olevaa
lainsäädäntöä.

14 §. Työttömyysetuuden periminen eräissä
tapauksissa. Pykälä vastaa sisällöltään voi-
massa olevan lain 45 §:n 1—3 momenttia.
Takautuvasti myönnettyä eläkettä ja muita
vastaavia etuuksia saavalle henkilölle samal-
ta ajalta aiemmin maksettu työttömyysetuus
peritään takaisin takautuvasta etuudesta. Pe-
rintä tapahtuu työttömyysetuuden maksajan
ja takautuvan etuuden myöntäneen tahon vä-
lillä takautuvasta etuudesta. Takautuvan työt-
tömyysetuuden osalta perintä tapahtuu vas-
taavasti maksajien välillä.

15 §. Työttömyysetuuden ulosmittaus. Py-
kälään siirrettäisiin voimassa olevan työttö-
myysturvalain 45 §:n 4 ja 5 momentin sään-
nökset, joita sovelletaan viittaussäännöksen
perusteella myös työmarkkinatukeen ja kou-
lutuspäivärahaan.

16 §. Asetuksenantovaltuus. Nykykäytän-
töä vastaavasti työttömyysetuuden hakemi-
sesta, annettavista selvityksistä ja etuuksien
maksamisesta säädettäisiin tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.

12 luku. Muutoksenhaku

1 §. Muutoksenhakuoikeus. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin nykyistä lainsäädäntöä
vastaavasti, että Kansaneläkelaitoksen tai
työttömyyskassan päätökseen tyytymätön saa
hakea päätökseen muutosta työttömyysturva-
lautakunnalta ja työttömyysturvalautakunnan
päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta.
Ylimpänä muutoksenhakuasteena olevan va-
kuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Valituskirjelmä tulisi
toimittaa työttömyysetuuden maksajalle 30
päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut
päätöksestä tiedon.

Työttömyysturva-asiamiehellä on voimassa
olevan työttömyysturvalain 43 c §:n 1 mo-
mentin mukaan oikeus hakea valittamalla
muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen an-
tamisesta lukien työttömyysturvalautakunnal-
ta tai vakuutusoikeudelta siltä osin, kuin
Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan tai
työttömyysturvalautakunnan päätöksessä on
kyse työttömyysturvan saamisen työvoima-
poliittisista edellytyksistä. Vastaava muutok-
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senhakuoikeus ehdotetaan otettavaksi 2 mo-
menttiin. Valitusaika Kansaneläkelaitoksen
ja työttömyyskassan päätökseen olisi 30 päi-
vää päätöksen antamisesta ja se vastaisi ny-
kyisiä säännöksiä. Uutta säännöksessä olisi
se, että valitusaika vakuutusoikeuteen olisi
30 päivää siitä, kun työvoimaviranomainen
on saanut tiedon työttömyysturvalautakunnan
päätöksestä. Muutos johtuu siitä, että työttö-
myysturva-asiamiehen valitusmahdollisuus
vakuutusoikeuteen ei ole toteutunut tilantees-
sa, jossa päätöksen antamispäivään sidottu
valitusaika oli ehtinyt jo kulua umpeen en-
nen, kuin työvoimaviranomainen saa päätök-
sestä tiedon.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä,
että Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskas-
san päätöstä on muutoksenhausta huolimatta
noudatettava siihen saakka, kunnes asia on
lainvoimaisesti ratkaistu. Säännös vastaa
voimassa olevan työttömyysturvalain 40 §:n
3 momenttia ja työmarkkinatuesta annetun
lain 30 §:n 4 momenttia.

Työvoimatoimikunnan ja työvoimatoimis-
ton antamasta sitovasta työvoimapoliittisesta
lausunnosta ei saa erikseen hakea muutosta
valittamalla. Tästä säädettäisiin nykytilaa
vastaavasti 4 momentissa.

2 §. Muutoksenhakuoikeuden rajoitus. Py-
kälässä säädettäisiin siitä, että yhdistelmätu-
kea ja matka-avustuksena maksettavaa työ-
markkinatukea koskevaan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla. Päätöksen pois-
tamista koskevassa asiassa noudatettaisiin
kuitenkin soveltuvin osin 7 §:ää. Mat-
ka-avustusta koskevaan takaisinperintäpää-
tökseen saisi hakea muutosta valittamalla.
Säännös vastaa nykyisen työmarkkinatuesta
annetun lain 30 §:n 5 momenttia.

3 §. Työttömyysturvalautakunta. Pykälän
1—3 momentissa säädettäisiin työttömyys-
etuusasioissa ensimmäisenä muutoksenha-
kuelimenä olevan työttömyysturvalautakun-
nan kokoonpanosta, jäsenten nimittämisestä,
toimikaudesta, jäsenten kelpoisuusehdoista ja
lautakunnan tai sen jaoston päätösvaltaisuu-
desta. Säännös vastaa muutoin voimassa ole-
van työttömyysturvalain 39 §:n 1—3 mo-
menttia, mutta puolueettomuuden ja riippu-
mattomuuden turvaamiseksi ehdotetaan
säännöstä muutettavaksi siten, ettei lauta-
kunnan kokoonpanoon enää kuuluisi työvoi-

maviranomaisen edustajaa. Asian käsittelyssä
työttömyysturvalautakunnassa sovelletaan
hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen toisin
säädetä. Työttömyysturvalautakunnassa jär-
jestetään tarvittaessa suullinen käsittely hal-
lintolainkäyttölain 37 §:n mukaisesti.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä,
että työttömyysturvalautakunnan lainvoimai-
nen päätös saadaan panna täytäntöön niin
kuin lainvoimainen tuomio. Säännös vastaa
nykyisen työttömyysturvalain 39 §:n 5 mo-
menttia.

Pykälän 5 momentin mukaan työttömyys-
turvalautakunta toimii sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön yhteydessä ja sen toiminnasta ai-
heutuvat kustannukset suoritetaan valtion va-
roista. Työttömyysturvalautakunnasta säädet-
täisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la, mistä otettaisiin säännös 6 momenttiin.
Säännökset vastaavat voimassa olevan työt-
tömyysturvalain 39 §:n 6 ja 7 momenttia.

4 §. Itseoikaisu. Jos Kansaneläkelaitos tai
työttömyyskassa hyväksyy etuuden hakijan
valituksessaan esittämät vaatimukset koko-
naisuudessaan, on sen oikaistava aiempaa
päätöstä antamalla asiassa valituskelpoinen
oikaisupäätös. Asiasta säädettäisiin 1 mo-
mentissa, joka vastaa voimassa olevan työt-
tömyysturvalain 40 a §:n 1 momenttia.

Pykälän 2 momentin mukaan Kansaneläke-
laitoksen tai työttömyyskassan on toimitetta-
va valituskirjelmä ja lausuntonsa asianomai-
sen muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi 30
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä,
mikäli se ei voi oikaista aiempaa päätöstään
1 momentin mukaisesti. Jos työttömyysetuu-
den maksaja kuitenkin hyväksyy valituksessa
esitetyt vaatimukset osittain, voi se oikaista
antamaansa päätöstä väliaikaisella päätöksel-
lä siltä osin kuin se hyväksyy vaatimukset.
Jos valitus on jo toimitettu muutoksenha-
kuelimelle, on väliaikaisesta päätöksestä il-
moitettava sille viipymättä. Väliaikaiseen
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Säännös vastaa voimassa olevan työttö-
myysturvalain 40 a §:n 2 momenttia.

Pykälän 3 momentin mukaan mikäli lisä-
selvitysten hankkiminen edellyttää, voidaan
edellä 2 momentissa säädetystä määräajasta
poiketa. Lisäselvityksen hankkimisesta on
tällöin ilmoitettava valittajalle. Valituskir-
jelmä ja lausunto on kuitenkin aina toimitet-
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tava muutoksenhakuelimelle viimeistään 60
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.
Säännös vastaa nykyisen työttömyysturvalain
40 a §:n 3 momenttia.

5 §. Valituksen myöhästyminen. Pykälässä
säädettäisiin siitä, että mikäli valituksen
myöhästymiseen on ollut painava syy, voitai-
siin valitusajan päättymisen jälkeen saapunut
valitus tutkia asianomaisessa muutoksenha-
kuelimessä. Säännös vastaa nykyisen työttö-
myysturvalain 40 b §:ää.

6 §. Päätöksen tiedoksisaantipäivä. Pykä-
lässä säädettäisiin siitä, että valittajan on kat-
sottava saaneen tiedon Kansaneläkelaitoksen,
työttömyyskassan tai työttömyysturvalauta-
kunnan päätöksestä seitsemäntenä päivänä
siitä, kun päätös on postitettu hänen ilmoit-
tamallaan osoitteella, jollei muuta näytetä.
Työttömyysturva-asiamiehen osalta esite-
tään, että hänen on katsottava saaneen tiedon
työttömyysturvalautakunnan päätöksestä
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun pää-
tös on postitettu työvoimaviranomaisen
osoitteella. Säännös vastaa, työttömyystur-
va-asiamiehen tiedoksisaantipäivää koskevin
poikkeuksin, voimassa olevan työttömyys-
turvalain 41 §:ää. Esitetyn muutoksen mu-
kaan työttömyysturva-asiamiehen valitusaika
vakuutusoikeuteen olisi 30 päivää päätöksen
tiedoksisaannista, kun se voimassa olevan
lain mukaan on 30 päivää päätöksen anta-
mispäivästä. Muutos liittyy edellä 12 luvun
1 §:n 2 momentissa esitettyyn työttömyys-
turva-asiamiehen muutoksenhakuoikeuden
tehostamiseen.

7 §. Päätöksen poistaminen. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin menettelystä haet-
taessa lainvoimaisen päätöksen poistamista
vakuutusoikeudelta. Säännös vastaa voimas-
sa olevan työttömyysturvalain 43 §:n 1 mo-
menttia.

Vakuutusvalvontaviraston oikeudesta esit-
tää työttömyyskassan tai työttömyysturvalau-
takunnan lainvoimaisen päätöksen poistamis-
ta säädettäisiin 2 momentissa, joka vastaa
voimassa olevan työttömyysturvalain 43 §:n
2 momenttia. Samassa yhteydessä säädettäi-
siin myös työttömyysturva-asiamiehen oi-
keudesta hakea työvoimapoliittisia edellytyk-
siä koskevassa asiassa lainvoimaisen päätök-
sen poistamista vakuutusoikeudelta. Vastaa-
va oikeus työttömyysturva-asiamiehellä on

voimassa olevan työttömyysturvalain
43 c §:n 1 momentissa.

Pykälän 3 momentin mukaan asiassa, joka
koskee evätyn edun myöntämistä tai myön-
netyn edun lisäämistä, on asia tutkittava uu-
delleen, mikäli siinä ilmenee uutta selvitystä.
Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi
aiemman lainvoimaisen päätöksen estämättä
tällaisessa tilanteessa myöntää evätyn edun
taikka myöntää edun aikaisempaa suurempa-
na. Myös työttömyysturvalautakunta ja va-
kuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti.
Säännös vastaa voimassaolevan työttömyys-
turvalain 43 §:n 3 momenttia.

VI OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

13 luku. Tietojen saamista ja luovuttamista
koskevat säännökset.

1 §. Oikeus tietojen saamiseen. Pykälän si-
sältö vastaa pääosin nykyistä lainsäädäntöä ja
käytäntöä.

Pykälän 1 momentissa tietojen luovuttajien
piiriä täsmennettäisiin voimassa olevaan la-
kiin nähden siten, että siinä määrättäisiin tie-
tojen luovuttajina myös eläketurvakeskus,
oppilaitokset ja työpaikkakassat. Työttö-
myysetuuksia koskevan hakemusten ratkai-
semisessa työttömyysturvan toimeenpanijat
tarvitsevat tietoja muun muassa hakijan työ-
historiasta, työkykyyn vaikuttavasta tervey-
dentilasta ja taloudellisista oloista.

Euroopan yhdentyessä työvoima liikkuu
enenevästi maasta toiseen. Sen myötä ovat
myös sellaiset tapaukset lisääntyneet, joissa
henkilöllä on oikeus sosiaalietuuksiin kah-
desta tai useammasta maasta. Tämä kehitys
jatkuu. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte-
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
heidän perheenjäseniinsä ja sosiaaliturvaso-
pimukset edellyttävät näissä tilanteissa tieto-
jenvaihtoa eri maiden kesken. Tietojenvaihto
on tähän asti sujunut ilman suurempia on-
gelmia. Maiden välinen koneellinen tiedon-
kulku yleistynee tulevaisuudessa. Työttö-
myysturvassa tarpeellinen tieto on muun mu-
assa henkilön ulkomailla työskentelyn työs-
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säoloaika.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Kan-

saneläkelaitoksen ja työttömyyskassan oi-
keudesta saada työvoimatoimikunnalta tai
työvoimatoimistolta työttömyysturvalain täy-
täntöönpanossa tarpeellinen sitova työvoi-
mapoliittinen lausunto. Lisäksi momentissa
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen ja työttö-
myyskassan oikeudesta saada rangaistus- ja
pakkolaitoksilta tiedot etuudensaajan joutu-
misesta mainittuun laitokseen. Vastaava il-
moitusvelvollisuus on eduskunnalle aiemmin
annetussa hallituksen esityksessä ehdotettu
otettavaksi muun muassa kansaneläkelakiin
ja asumistukilakiin (408/1975).

Pykälän 3 momentti vastaa nykyisen lain
29 §:n 5 momenttia. Momenttiin ehdotetaan
tehtäväksi eräitä lakiteknisiä muutoksia.

2 §. Tiedot rahalaitoksilta. Pykälässä sää-
dettäisiin siitä, että Kansaneläkelaitoksella ja
tämän lain mukaisilla muutoksenhakuelimillä
olisi oikeus saada rahalaitoksilta tietoja, jotka
ovat välttämättömiä työmarkkinatukea kos-
kevan asian ratkaisemista varten. Työmark-
kinatuen tarveharkinnassa huomioon otetta-
via tuloja ovat muun muassa talletusten ko-
rot. Edellytyksenä tietojen saamiseen rahalai-
toksilta olisi kuitenkin, ettei riittäviä tietoja ja
selvityksiä muutoin saada ja että on perustel-
tua syytä epäillä etuuden hakijan tai saajan
antamien tietojen riittävyyttä ja luotettavuutta
eikä hakija ole antanut suostumustaan tieto-
jen saamiseen. Tiedot saataisiin vain pyyn-
nöstä. Pyyntö pankeille ja muille rahalaitok-
sille tulee esittää kirjallisena ja ennen sen te-
kemistä etuuden hakijalle tai saajalle on an-
nettava siitä tieto.

3 §. Tietojen luovuttaminen. Ehdotetun
3 §:n perusteella Kansaneläkelaitos ja työt-
tömyyskassa voisivat oma-aloitteisesti luo-
vuttaa etuuksien käsittelyssä haltuunsa saa-
miaan tietoja työvoimatoimistolle ja työvoi-
matoimikunnalle. Tietoja luovutettaisiin
muun muassa tilanteissa, joissa ennen etuu-
den käsittelemistä Kansaneläkelaitoksessa tai
työttömyyskassassa edellytetään työvoima-
toimiston toimenpidettä tai tiedolla on merki-
tystä tiedon saajan tehtävien hoidossa. Pykä-
län mukaan tietoja voitaisiin luovuttaa kai-
kista Kansaneläkelaitoksen ja työttömyys-
kassan tietoon tulleista työttömyysetuuden
saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin

vaikuttavista seikoista, esimerkiksi hakijan
työhön menosta, oleskelusta ulkomailla tai
vankilaan joutumisesta. Säännös vastaisi ny-
kyistä käytäntöä.

4 §. Kansaneläkelaitoksen tietojen käyttö-
oikeus. Säännös on uusi. Henkilötietolain
7 §:n mukaan henkilötietoja saa käyttää tai
muutoin käsitellä vain tavalla, joka ei ole yh-
teen sopimaton henkilötietojen käsittelyn tar-
koitusten kanssa. Kyseessä on niin sanottu
tarkoitussidonnaisuusperiaate josta säädetään
myös EU:n tietosuojadirektiivissä. Euroopan
neuvoston sosiaaliturvan tietosuojaa koske-
van suosituksen Nro R (86) 1 mukaan sosiaa-
liturvalaitos saa kuitenkin käyttää tietyn teh-
tävän hoitamiseksi hankittuja henkilötietoja
muihin sen toimivaltaan kuuluviin sosiaali-
turvan käyttötarkoituksiin.

Kansaneläkelaitos tarvitsee työttömyyspäi-
värahan käsittelyssä usein myös muiden hoi-
tamiensa etuuksien ratkaisemista varten saa-
miaan tietoja. Jotta samoja tietoja, jotka on jo
saatu Kansaneläkelaitokselle, ei tarvitsisi
toistamiseen hankkia, ehdotetaan lakiin otet-
tavaksi säännös, jonka mukaan Kansaneläke-
laitoksella olisi oikeus yksittäistapauksessa
käyttää jonkin muun etuusasian käsittelyä
varten saatuja tietoja toista etuusasiaa käsitel-
lessään. Tietoja käytettäessä edellytetään, et-
tä Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus lain
nojalla saada vastaavat tiedot. Lisäksi vaadi-
taan, että kyseiset tiedot ovat välttämättömiä
etuusasian käsittelyssä. Mahdollisesta tieto-
jen käytöstä on etukäteen informoitava työt-
tömyysetuuden hakijaa esimerkiksi hakemus-
lomakkeissa.

5 §. Tekninen käyttöyhteys. Pykälässä sää-
dettäisiin salassa pidettävien tietojen saami-
sesta ja luovuttamisesta teknisen käyttöyh-
teyden avulla henkilön suostumuksesta riip-
pumatta. Viranomaistoiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 29 §:n 3 momentissa
säädetään viranomaisen mahdollisuudesta
avata tekninen käyttöyhteys henkilörekiste-
reihinsä. Salassa pidettävien tietojen osalta
tämä vaatii henkilön suostumuksen, jollei sa-
lassa pidettävien tietojen luovuttamisesta
erikseen nimenomaisesti toisin säädetä. Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla oli-
si ehdotetun 5 §:n mukaan oikeus saada ja
luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden
avulla henkilön suostumuksesta riippumatta
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pykälässä mainituissa tilanteissa.
Tietojen saajan on huolehdittava tie-

tosuojan ja tietoturvan toteuttamisesta ja sen
on esitettävä ennen teknisen käyttöyhteyden
avaamista selvitys siitä, että tietojen suojauk-
sesta huolehditaan asianmukaisesti.

6 §. Oikeus tietojen oma-aloitteiseen luo-
vuttamiseen. Pykälässä säädettäisiin välttä-
mättömien tietojen oma-aloitteisesta luovut-
tamisesta silloin, kun kyseessä on sosiaali-
turvaan kohdistuvien väärinkäytöksen tai ri-
koksen selvittäminen tai rikoksen syytteeseen
pano. Tietoja voitaisiin luovuttaa viranomai-
sille kuten esimerkiksi syyttäjälle sekä sosi-
aaliturvaetuuksia hoitaville tahoille.

7 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälän mukaan
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan
on annettava etuuden hakijalle etukäteen tie-
dot siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan
hankkia ja mihin niitä voidaan luovuttaa pää-
töksentekoa varten. Tiedot voidaan antaa
muun muassa etuuksia koskevissa esitteissä
tai hakemuslomakkeissa.

8 §. Ulosottoviranomaisen tiedonsaantioi-
keus. Ehdotetun säännöksen mukaan Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla oli-
si oikeus luovuttaa ulosottoviranomaiselle
tämän pyynnöstä tiedot sellaisten maksami-
ensa etuuksien määristä, jotka voidaan ulos-
mitata tai jotka otetaan huomioon suoja-
osuutta laskettaessa. Lisäksi pykälässä ehdo-
tetaan, että Kansaneläkelaitoksella olisi oike-
us ilmoittaa tiedossaan olevat muut eläkkeitä
ja muita sosiaalietuuksia maksavat laitokset.
Tältä osin säännös vastaa nykyistä lainsää-
däntöä ja käytäntöä. Tiedot voitaisiin luovut-
taa teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin
5 §:ssä säädetään.

9 § Työttömyysturva-asiamiehen tiedon-
saanti- ja läsnäolo-oikeus. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin työttömyysturva-asia-
miehen oikeudesta saada tietoja. Työttö-
myysturva-asiamiehellä olisi oikeus saada
maksutta työvoimatoimistoilta ja työvoima-
toimikunnilta tiedot työvoimapoliittisista lau-
sunnoista siinä laajuudessa kuin asiamiehen
tehtävät edellyttävät. Työttömyysturva-asia-
miehellä olisi lisäksi oikeus määrätä, että
Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan ja
työttömyysturvalautakunnan tulee antaa työt-
tömyysturva-asiamiehelle tiedoksi nimettyä
henkilöä koskeva päätös. Tiedonsaantioikeus

vastaisi laajuudeltaan ja sisällöltään voimassa
olevaa lakia.

Pykälän 2 momentissa esitetään säädettä-
väksi työttömyysturva-asiamiehen läsnäolo-
ja puheoikeudesta työvoimatoimikunnan ko-
kouksessa. Säännös vastaa voimassa olevan
työttömyysturvalain 43 c §:n 2 momenttia.

10 §. Etuudensaajarekisteri. Säännös vas-
taa voimassa olevan työttömyysturvalain 29
a §:ää.

14 luku. Erinäisiä säännöksiä.

1 §. Etuuksien korotus. Peruspäivärahan ja
lapsikorotusten rahamäärät tarkistetaan vuo-
sittain kansaneläkeindeksillä. Indeksitarkis-
tus koskee vastaavasti työmarkkinatuen täyt-
tä määrää ja lapsikorotuksia sekä ansiopäivä-
rahan perusosaa. Pykälä vastaa nykyisen
työttömyysturvalain 25 §:ää.

2 §. Päivärahan perusteena olevan palkan
indeksitarkistus. Pykälässä ehdotetaan sää-
dettäväksi, että päivärahan perusteena olevaa
palkkaa tarkistettaisiin työntekijäin eläkelain
9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä
tarkoitetulla TEL-indeksillä samalla tavoin
kuin muitakin ansioon perustuvia etuuksia.
Päivärahan perusteena olevaan palkkaan teh-
täisiin indeksitarkistus niissä tapauksissa,
joissa päivärahan perusteena oleva palkka on
saatu kokonaan tai osittain ajalta ennen 5 lu-
vun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun tarkaste-
lujakson pidentämistä. Ajalta ennen tarkaste-
lujakson pidentämistä päivärahan perusteena
oleva palkka määrättäisiin sen mukaan kuin 6
luvun 4 §:ssä säädetään. Näin saatu euromää-
rä tarkistettaisiin siinä suhteessa kuin päivä-
rahan alkamisvuodelle vahvistettu TEL-
indeksi poikkeaa sille kalenterivuodelle vah-
vistetusta indeksiluvusta, johon tarkastelu-
jakson pidennys on ulottunut.

Indeksillä olisi tarkoitus korjata ansiopäi-
värahan perusteena olevaa palkkaa siinä ti-
lanteessa, jossa henkilö on saanut työkyvyt-
tömyyseläkettä osaeläkkeenä ja eläke lakkaa.
Tällöin mahdollinen työttömyyspäiväraha
märäytyisi 6 luvun 4 §:n mukaan eläkkeen
alkamishetkellä vallinneen tilanteen mukai-
sesti. Jos eläkettä on maksettu jo pitemmältä
ajalta ja sen lakkaamisen jälkeen tulee
myönnettävää työttömyyspäivärahaa, on koh-
tuullista korjata ansiopäivärahan perusteena
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olevaa palkkaa indeksillä.
Osa-aikaeläkettä saava henkilö voi olla

poissa ansiotyöstä enintään kuusi viikkoa il-
man, että eläke lakkautetaan. Jos työstä pois-
saolo jatkuu pitempään osa-aikaeläke lakkaa.
Osa-aikaeläkettä saavalle henkilölle myön-
nettävän työttömyyspäivärahan perusteena
oleva palkka määräytyisi 6 luvun 4 §:n mu-
kaistesti eläkkeen alkamishetkellä vallinneen
tilanteen mukaan. Jos osa-aikaeläkettä on
maksettu jo pitkään, päiväraha perusteena
olevaa palkkaa tarkistettaisiin indeksillä päi-
värahan alkamishetken tasoon.

3 §. Etuuksien rahoitus. Pykälässä säädet-
täisiin voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaa-
vasti työttömyysetuuksien rahoituksesta.

4 §. Toimeenpano-ohjeet. Pykälä vastaa
työttömyysturvalain 33 §:n 1 momenttia.
Työttömyysturvan toimeenpano on hajautettu
siten, että Kansaneläkelaitos huolehtii perus-
päivärahaan ja työmarkkinatukeen liittyvistä
tehtävistä ja ansiopäivärahan osalta toimeen-
pano on 43 erillisen työttömyyskassan tehtä-
vänä. Tällä tavoin organisoidun toimeenpa-
non ongelmana on riski soveltamis- ja tulkin-
takäytäntöjen erilaisuudesta toisaalta perus-
turvan ja ansiopäivärahan kesken ja toisaalta
näiden järjestelmien sisällä. Ohjeiden, jotka
eivät ole sitovia, erityisenä tarkoituksena on-
kin edistää yhdenmukaista käytäntöä sekä
järjestelmien kesken että erillisissä toimeen-
panoyksiköissä. Voimassa olevan lainsää-
dännön tapaan ohjeet valmistelisi työttö-
myyskassojen valvonnasta vastaava Vakuu-
tusvalvontavirasto. Myös oikeus sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella antaa työttö-
myyskassoja sitovia määräyksiä menettelystä
etuuksia myönnettäessä, maksettaessa ja ta-
kaisin perittäessä, sisältyy voimassa olevan
työttömyysturvalain 33 §:n 1 momenttiin.

15 luku. Voimaantulosäännökset

1 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentin
mukaan laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1
päivänä tammikuuta 2003.

Pykälän 2 momentin mukaan lain 6 luvun 1
ja 6 §:ssä säädetyt rahamäärät vastaavat sitä
indeksipistelukua, jonka mukaan vuoden
2001 tammikuussa maksettujen kansaneläk-
keiden suuruus on laskettu.

Työnantajalta työsuhteen päättyessä saadun

taloudellisen etuuden ja työsuhteen päättyes-
sä tai myöhemmin maksettavan lomakorva-
uksen jaksottamiseen sovellettaisiin lain 3
luvun 6 §:n säännöksiä, kun tällainen etuus
tai korvaus tulee jaksotettavaksi sellaisen
työsuhteen perusteella, joka on päättynyt lain
tultua voimaan. Lain 4 luvun 1 §:n 3 kohdan
säännöksiä oikeudesta soviteltuun päivära-
haan sovelletaan, kun enintään kaksi viikkoa
kestävä kokoaikatyö alkaa lain voimaantulon
jälkeen. Tätä pitemmän kokoaikatyön vas-
taanottanut henkilö saisi työttömyyspäiviltä
täyttä työttömyyspäivärahaa. Lain voimaan-
tulovaiheen tilannetta varten on tarpeen sää-
tää, että ennen lain voimaantuloa voimassa
olleita säännöksiä työttömyyspäivärahan so-
vittelusta sovellettaisiin edelleen sovittelu-
jakson päättymiseen saakka, jos henkilö saa
lain voimaantullessa soviteltua päivärahaa.
Säännös sisältyy tämän pykälän 3 moment-
tiin. Myös lain 11 luvun 8 §:n säännöstä, joka
mahdollistaa sovitellun työttömyyspäivära-
han maksamisen ennakkona hakijan esittä-
män selvityksen perusteella sovellettaisiin
uuteen lain voimaantulon jälkeen alkavaan
sovittelujaksoon.

Lain voimaantulosta seuraa, että 5 luvun
3 §:n 1 momentin säännöstä tarkastelujakson
pidentämisestä 28 kuukauteen sovellettaisiin
työttömyyspäivärahaan, joka kohdistuu ai-
kaan lain voimaantulon jälkeen. Tarkastelu-
jakson pidentämisen seurauksena 43 viikon
työssäoloehto voisi siten täyttyä jo lain tul-
lessa voimaan, jolloin oikeus työttömyyspäi-
värahaan syntyisi välittömästi vuoden 2003
alusta. Tämä koskisi niitä työnhakijoita, jotka
eivät saa työttömyyspäivärahaa sen vuoksi,
että työssäoloehto ei ollut täyttynyt ennen
lain voimaantuloa 24 kuukauden tarkastelu-
jakson aikana. Kansaneläkelaitos tai työttö-
myyskassa selvittäisi täyttyykö työssäoloehto
tarkastelujakson pidentämisen johdosta.

Lain voimaantulosta johtuu, että työssä-
oloehdon lyhentämistä koskevaa 5 luvun
3 §:n 2 momentin säännöstä sovellettaisiin
työttömyyspäivärahaan, joka kohdistuu ai-
kaan lain voimaantulon jälkeen. Työssä-
oloehdon lyhentäminen 43 viikosta 34 viik-
koon merkitsee sitä, että lain voimaantullessa
34 viikon mutta ei vielä 43 viikon työssä-
oloehdon täyttänyt henkilö saavuttaa oikeu-
den työttömyyspäivärahaan välittömästi lain
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tultua voimaan. Jos on kysymys työttömyys-
päivärahaa saavasta henkilöstä, lyhyemmän
työssäoloehdon täyttyminen merkitsee sitä,
että enimmäisaika alkaa alusta ja päivärahan
määrä lasketaan uudelleen lain voimaantul-
lessa. Asianomainen työttömyyskassa tai
Kansaneläkelaitos tarkistaisi pyynnöstä, onko
työssäoloehto täyttynyt.

Lyhennetty 34 viikon työssäoloehto koskisi
ehdotuksen mukaan myös työnhakijaa, joka
on saanut työttömyyspäivärahaa ennen tämän
lain voimaantuloa voimassa olleen lain mu-
kaan. Pykälän 4 momentissa ehdotetaan sää-
dettäväksi, että tämän lain mukaiseen työt-
tömyyspäivärahaan rinnastettaisiin nyt voi-
massa olevan lain mukainen päiväraha siltä
osin kuin sitä on maksettu vuonna 1997 tai
sen jälkeen. Rinnastamisen rajaaminen vuo-
teen 1997 on perusteltua vuoden 1997 alusta
voimaantulleiden työssäoloehtoa ja työttö-
myyspäivärahan enimmäisaikaa koskevien
lainmuutosten johdosta.

Lain 5 luvun 4 §:n säännöstä työssäoloeh-
toon luettavasta työstä työssäoloehdossa otet-
taisiin huomioon sellainen kalenteriviikossa
alle 18 tuntia tehty työ, joka on tehty lain tul-
tua voimaan.

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan otetta-
viksi säännökset siirtymävaihetta varten, kun
erorahajärjestelmä lakkaa ja ansiopäivära-
haan ryhdytään maksamaan korotettua an-
sio-osaa. Tarkoituksena on, että työnsä ta-
loudellisista tai tuotannollista syistä menettä-
neellä henkilöllä on oikeus joko erorahaan tai
ansiopäivärahaan maksettavaan korotettuun
ansio-osaan, mutta ei molempiin. Eroraha
myönnettäisiin, jos työsuhde on päättynyt
ennen lain voimaantuloa. Vastaavasti koro-
tettu ansio-osa myönnettäisiin, jos työsuhde
päättyy lain voimaantulon jälkeen.

Voimaantulosäännöksessä ehdotetaan sää-
dettäväksi, että korotettua ansio-osaa koske-
via 6 luvun 3 §:n säännöksiä sovellettaisiin
työnhakijaan, jonka työsuhde on päättynyt
lain voimaantulon jälkeen.

Oikeus erorahaan voi sääntöjen mukaan pe-
rustua viimeiseen työsuhteeseen yhdessä sitä
edeltäneen työsuhteeseen kanssa ja LEL- ja
MEL-alalla useampaan lyhytaikaiseen työ-
suhteeseen. Jos näissä tapauksissa oikeus
erorahaan on sääntöjen mukaan syntynyt en-
nen lain voimaantuloa, työnhakija saa erora-

han eikä hänellä siten olisi oikeutta korotet-
tuun ansio-osaan.

Korotetun ansio-osan myöntäminen henki-
lölle, joka on saanut erorahan lyhyen ajan si-
sällä ennen tämän lain voimaantuloa, ei ole
perusteltua. Oikeutta korotettuun ansio-osaan
ei olisi silloin, kun tuotannollisista tai talou-
dellisista syistä työnsä menettäneelle henki-
lölle on myönnetty tai myönnetään eroraha jo
aikaisemmin päättyneen muun työ- tai vir-
kasuhteen perusteella. Ehdotuksen mukaan
aikaisemmin päättyneeseen työ- tai virkasuh-
teeseen perustuva eroraha estäisi korotetun
ansio-osan myöntämisen, jos tämä työ- tai
virkasuhde oli päättynyt viiden vuoden aika-
na laskettuna taaksepäin viimeisen työsuh-
teen päättymisestä. Tätä koskeva säännös eh-
dotetaan sisällytettäväksi pykälän 6 moment-
tiin. Säännös merkitsisi sitä, että erorahaa
saaneet henkilöt olisivat samassa asemassa
työsuhteista tai työttömäksi jäämisen ajan-
kohdasta riippumatta. Esimerkiksi 1.6.1999
päättyneen työsuhteen perusteella erorahaa
saanut henkilö saisi korotettua ansio-osaa ai-
kaisintaan 1.6.2004 päättyneen työsuhteen
perusteella. Vastaavasti vuonna 2002 päätty-
neen työsuhteen perusteella erorahaa saanut
henkilö voisi saada korotetun ansio-osan vas-
ta vuonna 2007.

Pykälän 7 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös siitä, että korotettua koulutus-
päivärahaa koskevia säännöksiä sovellettai-
siin henkilöön, joka aloittaa koulutuksen lain
voimaan tulon jälkeen.

Pykälän 9 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös siitä, että aiheetta maksettu
työttömyyspäiväraha saadaan jättää perimättä
takaisin siinä tapauksessa, että aiheetta mak-
settu etuus kohdistuu aikaan tämän lain voi-
maantulon jälkeen.

2 §. Kumottavat säädökset. Työttömyys-
turvalaki korvaa voimassa olevan työttö-
myysturvalain ohella työmarkkinatuesta an-
netun lain sekä työttömien omaehtoisen
opiskelun tukemisesta annetun lain, jotka
kumottaisiin.

3 §. Soveltamissäännös. Lainsäädäntöön si-
sältyy useita viittauksia kumottavaksi ehdo-
tettuihin työttömyysturvalakiin ja työmarkki-
natuesta annettuun lakiin. Pykälään ehdote-
taan otettavaksi tämän vuoksi yleinen viit-
taussäännöksiä koskeva soveltamissäännös.
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Sen mukaan, jos muussa laissa tai sen nojalla
annetuissa säännöksissä viitataan työttö-
myysturvalakiin tai työmarkkinatuesta annet-
tuun lakiin tai niiden nojalla myönnettävään
etuuteen, viittauksen katsotaan tarkoittavan
tämän lain mukaisia vastaavia säännöksiä ja
tämän lain mukaista työttömyysetuutta. Pää-
osa muussa lainsäädännössä olevista yksi-
löidyistä viittaussäännöksistä kohdistuu voi-
massa olevan työttömyysturvalain 26 §:n
enimmäisaikaa ja lisäpäiväoikeutta koske-
vaan säännökseen, josta säädettäisiin 1. la-
kiehdotuksen 6 luvun 9 §:ssä. Yksilöityjä
viittaussäännöksiä on tämän lisäksi muun
muassa työttömyysturvalain 1 a §:ssä säädet-
tyyn yrittäjän määritelmään, josta säädettäi-
siin 1. lakiehdotuksen 1 luvun 6 §:ssä ja sovi-
teltuun työttömyyspäivärahaan tai työmark-
kinatukeen, josta säädettäisiin 1. lakiehdo-
tuksen 4 luvussa.

1.2. Työttömyyskassalaki

2 a §. Hallintomenettelylain soveltaminen.
Työttömyyskassalakiin ehdotetaan siirrettä-
väksi nykyisestä työttömyysturvalaista sään-
nös hallintomenettelylain periaatteiden sovel-
tamisesta, kun työttömyyskassa käsittelee
etuusasiaa tai kassan jäsenyyttä koskevaa
asiaa. Säännöksessä ei kuitenkaan enää vii-
tattaisi sanotun lain tiettyihin pykäliin, vaan
hallintomenettelylakiin kokonaisuudessaan.
Säännökseen lisättäisiin myös viittaukset kie-
lilakiin (148/1992) ja saamenkielen käyttä-
misestä viranomaisissa annettuun lakiin
(516/1991).

3 §. Jäsenyyden ehdot. Pykälän 7 momentti
ehdotetaan kumottavaksi, koska 1. lakiehdo-
tuksen työssäoloehtoa koskeviin säännöksiin
lisätään niihin asiayhteyden vuoksi kuuluvat
säännökset jäsenyysajan hyväksi lukemista
toisessa työttömyyskassassa.

4 §. Huomautus, varoitus ja kassasta erot-
taminen. Pykälään tehtäisiin 1. lakiehdotuk-
sesta johtuva tekninen muutos.

25 §. Yrittäjäkassan rahoitus. Pykälien
viittaussäännökset muutettaisiin 1. lakiehdo-
tuksen mukaisiksi.

26 §. Osuudet hallintokuluihin. Työttö-
myysturvaan ehdotettujen muutosten seura-
uksena työttömyyskassoille tulee uusia tehtä-
viä. Näitä ovat muun muassa sovitellun päi-

värahan ennakon maksaminen, työhistorian
selvittäminen korotettua ansio-osaa varten ja
myöhemmin lisäpäivien ajalta maksettavaa
ansiopäivärahaa varten. Uudet tehtävät lisää-
vät annettavien päätösten määrää. Kassoille
aiheutuu lisäkustannuksia myös uudistukses-
ta aiheutuvien seuranta- ja tietojärjestelmiin
tehtävien muutosten johdosta. Näistä lisäteh-
tävistä aiheutuvien kustannusten korvaami-
nen ehdotetaan sidottavaksi kassan tekemien
päätösten määrään. Uudet tehtävät ovat pää-
osin sellaisia, joissa työttömyyskassoille siir-
retään aiemmin rahaston tai työnantajien ja
palkansaajien rahoittamien etuuksien maksa-
tusta. Tästä syystä on perusteltua, että työt-
tömyysvakuutusrahaston osuus hallintoku-
luihin määritellään suuremmaksi kuin valtion
osuus. Tämä ehdotetaan toteutettavaksi siten,
että pykälään lisätään uusi 2 momentti, jonka
mukaan hallintokuluihin suoritettaisiin työt-
tömyysvakuutusrahaston osuutena palkansaa-
jakassoille lisäksi 2 euroa jokaista ansiopäi-
värahapäätöstä kohden. Ansiopäivärahalla
tarkoitetaan työttömyysturvalain mukaista
työttömyyspäivärahaa ja koulutuspäivärahaa
sekä työvoimapoliittista aikuiskoulutustuen
ansiotukea.

58 a §. Vakuutusvalvontaviraston tiedon-
saantioikeus. Pykälässä säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston oikeudesta saada tietoja,
jotka ovat välttämättömiä työttömyyskassa-
laissa säädetyn valvontatehtävän hoitamisek-
si ja työttömyysturvalaissa säädetyn etuuden-
saajarekisterin ylläpitämiseksi.

1.3. Laki maahanmuuttajien kotouttami-
sesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta

7 §. Kotouttamisohjelma. Pykälän 3 mo-
menttiin tehtäisiin julkisesta työvoimapalve-
lusta annetusta laista johtuva teknisluontei-
nen muutos.

10 §. Oikeus kotoutumissuunnitelmaan.
Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin julkisesta
työvoimapalvelusta annetusta laista johtuva
teknisluonteinen muutos.

11 §. Kotoutumissuunnitelma. Pykälän 2
momentin kotoutumissuunnitelmassa sovit-
tavien toimenpiteiden luetteloon lisättäisiin
työelämävalmennus, joka on otettu käyttöön
uutena toimenpiteenä 1.1.2002. Pykälän 3
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momenttiin tehtäisiin julkisesta työvoima-
palvelusta annetusta laista johtuva teknis-
luonteinen muutos.

12 §. Kotoutumistuki. Pykälän 2 moment-
tiin tehtäisiin työttömyysturvalaista johtuva
teknisluonteinen muutos. Pykälän 3 moment-
ti ehdotetaan kumottavaksi ja työmarkkinatu-
en maksamista koskevana säännöksenä siir-
rettäväksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n
1 momentiksi.

13 §. Kotoutumistuen saamisen edellytyk-
set. Pykälä kumottaisiin tarpeettomana Pykä-
län 1 momentin säännökset siirrettäisiin työt-
tömyysturvalain 7 luvun 4 §:n 1 momenttiin
ja 8 luvun 3 §:n 2 momenttiin.

15 §. Yhteistyövelvollisuus. Pykälän 2 ja 3
momentti kumottaisiin, ja niiden sisältämät
maahanmuuttajan yhteistyövelvollisuuden
laiminlyöntiä koskevat säännökset ehdote-
taan siirrettäisiin työttömyysturvalain 8 luvun
5 §:ään ja toimeentulotuesta annettuun lakiin.

17 §. Työttömyysturvalain ja toimeentulo-
tuesta annetun lain soveltaminen. Pykälän 1
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi työttö-
myysturvalaista johtuva teknisluonteinen
muutos. Pykälän 2 momentti ehdotetaan ku-
mottavaksi. Työvoimapoliittisen lausunnon
antamisesta säädettäisiin työttömyysturvalain
11 luvun 4 §:ssä.

18 §. Muualla laissa olevien viittaussään-
nösten soveltaminen. Pykälän 1 momenttiin
tehtäisiin työttömyysturvalaista johtuva tek-
nisluonteinen muutos.

48 §. Siirtymäsäännös. Pykälän 1 moment-
tiin tehtäisiin 12 §:n 3 momentin kumoami-
sesta ja sen sisältämän säännöksen siirtämi-
sestä työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n 3
momenttiin johtuva teknisluonteinen muutos.

1.4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 4—
6 ja 10 kohtiin tehtäisiin työttömyysturvalais-
ta ja julkisesta työvoimapalvelusta annetusta
laista johtuvat teknisluonteiset muutokset.

3 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin
1—3 kohtiin ja 2 momenttiin tehtäisiin työt-
tömyysturvalaista ja julkisesta työvoimapal-
velusta annetusta laista johtuvat teknisluon-
teiset muutokset.

4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykä-
län 1 ja 2 momentteihin tehtäisiin työttö-

myysturvalaista johtuvat teknisluonteiset
muutokset.

5 §. Aktivointisuunnitelman laatiminen.
Pykälän 1 ja 4 momentteihin tehtäisiin työt-
tömyysturvalaista ja julkisesta työvoimapal-
velusta annetusta laista johtuvat teknisluon-
teiset muutokset.

6 §. Kuntouttavan työtoiminnan järjestä-
minen. Pykälän 5 momenttiin tehtäisiin työt-
tömyysturvalaista johtuva teknisluonteinen
muutos.

7 §. Aktivointisuunnitelman laatimiseen
osallistuva työvoimatoimisto. Pykälän 2 mo-
menttiin tehtäisiin julkisesta työvoimapalve-
lusta annetusta laista johtuva teknisluontei-
nen muutos.

10 §. Velvollisuus osallistua aktivointi-
suunnitelman laatimiseen. Pykälän 2 ja 3
momentit ehdotetaan kumottaviksi. Aktivoin-
tisuunnitelman laatimisvelvollisuuden lai-
minlyönnin seurauksista säädettäisiin työt-
tömyysturvalain 8 luvun 7 §:n 1 momentissa
ja toimeentulotuesta annetussa laissa. Uudes-
sa 2 momentissa viitattaisiin edellä mainit-
tuihin lainkohtiin.

14 §. Kuntouttavan työtoiminnan rajoituk-
set. Pykälän 3 momenttiin tehtäisiin työttö-
myysturvalaista johtuva teknisluonteinen
muutos.

17 §. Kuntouttavaan työtoimintaan osallis-
tuvan toimeentuloturva. Pykälä ehdotetaan
kumottavaksi. Kuntouttavaan työtoimintaan
osallistuvan henkilön toimeentulon turvasta
säädettäisiin työttömyysturvalain 7 luvun
7 §:ssä ja 9 luvun 4 §:ssä ja toimeentulotues-
ta annetussa laissa.

19 §. Kieltäytyminen ja keskeyttäminen.
Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Kuntout-
tavan työtoiminnasta kieltäytymisen tai
sen keskeyttämisen seurauksista säädettäi-
siin työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n 2
momentissa ja toimeentulotuesta annetussa
laissa.

20 §. Pätevä syy kuntouttavasta työtoimin-
nasta kieltäytymiseen ja sen keskeyttämiseen.
Pykälä kumottaisiin ja pätevästä syystä
kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymi-
seen tai sen keskeyttämiseen säädettäisiin
työttömyysturvalain 8 luvun 7 §:ssä ja toi-
meentulotuesta annetussa laissa.

21 §. Toistuva aktivointisuunnitelmasta tai
kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymi-



HE 115/2002 vp 87

nen. Pykälä kumottaisiin ja toistuvasta akti-
vointisuunnitelmasta tai kuntouttavasta työ-
toiminnasta kieltäytymisestä säädettäisiin
työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n 3 momen-
tissa ja toimeentulotuesta annetussa laissa.

26 §. Työvoimapoliittinen lausunto. Pykälä
ehdotetaan kumottavaksi. Työvoimapoliitti-
sen lausunnon antamisesta säädettäisiin työt-
tömyysturvalain 8 luvun 9 §:ssä.

28 §. Muutoksenhaku. Pykälään tehtäisiin
työttömyysturvalaista ja julkisesta työvoima-
palvelusta annetusta laista johtuvat teknis-
luonteiset muutokset.

1.5. Laki toimeentulotuesta

2 a §. Velvollisuus ilmoittautua työttömäksi
työnhakijaksi. Pykälän 1 momentin 3 kohtaan
ehdotetaan tehtäväksi työttömyysturvalaista
johtuva teknisluonteinen muutos.

10 §. Alennettu perusosa. Pykälän 1 mo-
menttiin lisättäisiin säännös perusosan alen-
tamisesta tilanteissa, joissa maahanmuuttaji-
en kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotosta annetun lain tarkoittama maa-
hanmuuttaja on laiminlyönyt lain 15 §:ssä
edellytetyn yhteistyövelvollisuutensa. Sään-
nös vastaa sisällöltään maahanmuuttajien ko-
touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetun lain 15 §:n 2 momenttia.
Muilta osin momentin sanamuotoa selkeytet-
täisiin.

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös
perusosan alentamisesta tilanteissa, joissa
maahanmuuttajan toistuvasta 1 momentin 2
kohdan menettelystä olisi pääteltävissä, ettei
hän ylipäätään halua osallistua maahanmuut-
tajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoi-
den vastaanotosta annetussa laissa tai kun-
touttavasta työtoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Säännös vas-
taa sisällöltään maahanmuuttajien kotoutta-
misesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
otosta annetun lain 15 §:n 2 momenttia.
Muilta osin momentin sanamuotoa selkeytet-
täisiin.

10 a §. Toimintaraha ja matkakorvaus. Py-
kälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi
teknisluonteiset muutokset, jotka johtuvat
työttömyysturvalaista ja työmarkkinatuen yl-
läpitokorvauksen tasokorotuksesta vuoden
2002 alusta lukien. Momenttiin ehdotetaan

lisättäväksi säännös, jonka mukaan toiminta-
raha maksetaan korotettuna noudattaen mitä
työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen
osallistuvalle opiskelijalle maksettavan koro-
tetun ylläpitokorvauksen määrästä ja saa-
misedellytyksistä säädetään julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n
2 momentissa.

Pykälän 2 momentti säilyisi entisenä. Pykä-
län 3 momentti, jossa todetaan, että toiminta-
rahan määrä tarkistetaan samassa suhteessa
ja samasta ajankohdasta kuin työmarkkinatu-
en ylläpitokorvaus, ehdotetaan kumottavaksi.

11 §. Huomioon otettavat tulot. Pykälän 2
momentin 4 a kohtaan ehdotetaan tehtäväksi
työttömyysturvalaista ja julkisesta työvoima-
palvelusta annetusta laista johtuvat teknis-
luonteiset muutokset.

2. Tarkemmat säännökset

Työttömyysetuuksia koskevan lainsäädän-
nön rakenteen muuttamisella olisi vaikutusta
myös alemmanasteisiin säännöksiin. Halli-
tuksen esityksen lähtökohtana on ollut ottaa
lakiin nykyisellään asetustasoisia säännöksiä,
joilla on liittymäkohtia perusoikeuksiin tai
kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteisiin. Vastaavasti eräiden teknisluon-
teisten asioiden osalta valtuussäännökset oi-
keuttaisivat sosiaali- ja terveysministeriön tai
työministeriön antamaan asetuksen nykyisen
valtioneuvoston asetuksen tai hallinnollisten
ohjeiden sijasta.

2.1. Valtioneuvoston asetukset

Nykyisen työttömyysturvalain 43 c §:n val-
tuussäännöstä, jonka mukaan työttömyystur-
va-asiamiehestä säädetään tarkemmin ase-
tuksella, ei enää ehdoteta otettavaksi lakiin,
koska käytännössä ei ole ollut tarvetta säätää
asiamiehestä asetuksella. Voimassaolevien
valtuussäännösten perusteella työministeriön
esittelystä on annettu kolme työttömyys-
etuuksien toimeenpanoa koskevaa valtioneu-
voston asetusta: asetus työttömyysturvan
saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä,
asetus työvoimatoimikunnasta ja asetus työ-
markkinatuesta.

Työttömyysturvan saamisen työvoimapo-
liittisista edellytyksistä annetun asetuksen
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säännökset siirrettäisiin pääosin lakiin. Eräät
teknisluonteiset tai varsin yksityiskohtaiset
säännökset annettaisiin edelleen asetuksella.
Ehdotetun työttömyysturvalain asetuksenan-
tovaltuuksien perusteella valtioneuvoston
asetuksella säädettäisiin yritystoiminnan
aloittamisesta ja sen lopettamisesta ja kes-
keyttämisestä sekä niistä esitettävistä selvi-
tyksistä sekä alueelliseen liikkuvuuteen liit-
tyen sopivan asunnon kohtuullisista ehdoista.
Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädet-
täisiin aktiivisesta koulutukseen hakeutumi-
sesta ammatillista koulutusta vailla olevien
työmarkkinatuen saajien osalta.

Työvoimatoimikunnan nimittämistä, pää-
tösvaltaa sekä muita kuin tässä esityksessä
tarkoitettuja tehtäviä koskevat keskeiset
säännökset on tarkoitus ottaa julkista työ-
voimapalvelua koskevaan lakiin, josta halli-
tus antaa esityksen erikseen. Työvoimapoliit-
tisten lausuntojen osalta valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin työvoimatoimiston ja
työvoimatoimikunnan tehtävänjaosta lausun-
toja annettaessa. Mainituilla asetuksilla ei ole
tarkoitus muuttaa nykyisten säännösten asia-
sisältöä.

Työttömyysetuuden saamisedellytyksiin
liittyen ehdotetaan työttömyysturvalakiin
otettavaksi valtuussäännökset säätää valtio-
neuvoston asetuksella palkansaajan työssä-
oloehdossa huomioon otettavasta työstä työ-
aikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla
työskentelevien osalta. Valtuussäännöstä oli-
si nykyisestä täsmennetty siten, että opettaji-
en lisäksi valtuussäännöksessä mainittaisiin
erikseen kotityöntekijät, urheilijat sekä taitei-
lijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien
työntekijöiden eläkelaissa tarkoitetut luovaa
tai esityksellistä työtä tekevät henkilöt. Kou-
lutuspäivärahan osalta säädettäisiin nykyistä
lainsäädäntöä vastaavasti koulutuspäivärahan
säilyttämiseksi riittävästä opintojen edistymi-
sestä.

Työttömyysetuuden määräytymistä koske-
vat asetustasoiset säännökset sisältyvät ny-
kyisin työttömyyspäivärahan perusteena ole-
van palkan määrittämisestä annettuun asetuk-
seen, työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
annettuun asetukseen (yrittäjien työtulo) ja
työmarkkinatuen tarveharkinnassa noudatet-
tavista yleisistä perusteista annettuun valtio-
neuvoston päätökseen. Sekä ansiopäivärahan

määräytymistä että työmarkkinatuen tarve-
harkintaa koskevia lain tasoiset säännökset
ehdotetaan muutettavaksi. Samalla uudistet-
taisiin edellä todetut asetustasoiset säännök-
set. Myös sovitellun työttömyysetuuden mää-
räytymisessä huomioon otettavien tulojen
määrittelyä ehdotetaan täsmennettäväksi.
Tältäkin osin ehdotetaan lakiin otettavaksi
valtuussäännös säätää tuloista tarkemmin
asetuksella. Voimassa olevan lainsäädännön
tapaan myös yritysomaisuuden myyntivoiton
vaikutuksesta työttömyysetuuteen säädettäi-
siin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toi-
mivasta työttömyysturvalautakunnasta sekä
työttömyysetuuksien rahoituksesta säädettäi-
siin tarkemmin, kuten nykyisinkin, valtio-
neuvoston asetuksella.

Työttömyysetuuksien menettelytapasään-
nöksistä annettaisiin nykyiseen tapaan tar-
kemmat säännökset valtioneuvoston asetuk-
sella. Työmarkkinatuesta annettaisiin valtio-
neuvoston asetuksella teknisluontoiset sään-
nökset etuuden myöntämismenettelystä, eri-
tyisesti yhdistelmätuen ja matka-avustuksen
hakemisesta.

Edellä todetun perusteella valtuussäännök-
set koskisivat seuraavia valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädettäviä säännöksiä:

1) 2 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
yritystoiminnan tai oman työn aloittamisesta;

2) 2 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta yritystoi-
minnan tai oman työn lopettamisesta ja kes-
keyttämisestä;

3) 2 luvun 12 §:ssä tarkoitetuista sopivan
asunnon kohtuullisista ehdoista;

4 ) 3 luvun 7 §:n mukaisesta yritysomai-
suuden myyntivoitosta,

5) 4 luvun 5 §:ssä säädetystä työttömyys-
etuuden sovittelussa huomioon otettavasta tu-
losta,

6) 5 luvun 4 §:ssä säädetystä palkansaajan
työssäoloehdossa huomioon otettavasta työs-
tä työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työ-
aloilla työskentelevien osalta,

7) 6 luvun 4 §:n säädetystä palkansaajan
ansiopäivärahan perusteena olevasta palkas-
ta,

8) 6 luvun 5 §:n mukaisesta yrittäjän an-
siopäivärahan perusteena olevasta työtulosta,

9) 8 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta aktiivisesta
koulutukseen hakeutumisesta,
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10) 9 luvun 2 §:ssä säädetystä työnantajalle
maksettava työmarkkinatuen enimmäismää-
rästä ja maksatusmenettelystä,

11) 9 luvun 5 §:ssä säädetystä työmarkki-
natuen tarveharkinnassa huomioon otettavien
tulojen määräytymisperusteista,

12) 10 luvun 7 §:ssä säädetystä koulutus-
päivärahan säilyttämiseksi riittävästä opinto-
jen edistymisestä,

13) työttömyysetuuden hakemisesta ja sen
yhteydessä annettavista selvityksistä sekä
työttömyysetuuksien maksamisesta;

14) 11 luvun 4 §:n mukaiseen työvoimapo-
liittiseen lausuntoon liittyen työvoimatoimi-
kunnan ja työvoimatoimiston työnjaosta,

15) 12 luvun 3 §:ssä säädetystä työttö-
myysturvalautakunnasta, ja

16) 14 luvun 2 §:ssä säädetyn etuuksien ra-
hoituksen osalta Kansaneläkelaitoksen ja
työttömyyskassojen ennakoiden ja lopullisen
rahoituksen vahvistamisesta ja maksamisesta.

2.2. Ministeriön asetukset

Työministeriön asetuksella määriteltäisiin
edelleen kuntakohtaisesti työttömyysturva-
lain mukaiset työssäkäyntialueet. Lisäksi
työttömyysturvalakiin ehdotetaan otettavaksi
säännös, jonka nojalla nykyisin pääosin hal-
linnollisiin ohjeisiin perustuva työvoimapo-
liittisen lausunnon toimittaminen etuuden
maksajalle sekä lausuntoon merkittävät asiat
säädettäisiin työministeriön asetuksella

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voitaisiin ehdotuksen mukaan tarvittaessa an-
taa tarkempia säännöksiä työttömyyskassois-
sa noudatettavasta menettelystä tämän lain
mukaisia etuuksia myönnettäessä, maksetta-
essa ja takaisin perittäessä.

3. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2003. Työttömyysturvalakia
koskevassa 1. lakiehdotuksessa esitetään
kumottavaksi 24 päivänä elokuuta 1984 an-
nettu työttömyysturvalaki, työmarkkinatuesta
annettu laki sekä työttömien omaehtoisesta
opiskelusta annettu laki. Jos muussa lainsää-
dännössä viitataan mainittuihin lakeihin tai
niiden nojalla myönnettävään etuuteen, viit-
tauksen on katsottava tarkoittavan ehdotetun

työttömyysturvalain vastaavia säännöksiä.

4. Säätämisjärjes tys

Esityksessä ei ehdoteta voimassa olevaan
lainsäädäntöön nähden sellaisia muutoksia
työttömyysetuuksien saamisedellytyksiin,
joilla olisi merkitystä arvioitaessa esitystä pe-
rusoikeuksien kannalta. Erityisesti 1. lakieh-
dotuksen 2 luvun työttömyysetuuksien työ-
voimapoliittisia edellytyksiä koskevat sään-
nökset ovat säännönmukaisesti olleet perus-
tuslakivaliokunnan arvioitavina säätämisjär-
jestyksen osalta. Näihin säännöksiin ei ehdo-
teta sisällöllisiä muutoksia, mutta eräiden
säännösten sanamuotoja on täsmennetty si-
ten, että vakiintunut ratkaisukäytäntö on otet-
tu huomioon. Perustuslain 80 §:n edellytyk-
set on otettu huomioon siten, että eräitä etuu-
den saamisedellytyksiä tai rajoituksia koske-
via säännöksiä on siirretty asetustasolta la-
kiin. Tällaisia ovat muun muassa 1. lakiehdo-
tuksen 2 luvun 13 §:n säännös ammattitai-
tosuojan edellyttämästä ammattitaidosta ja
saman luvun 14 §:n 4 momentissa tarkoitetun
painavan henkilökohtaisen syyn käsite. Myös
asetuksenantovaltuutusta koskevien säännös-
ten sanamuodot on tarkennettu vastaamaan
perustuslain edellytyksiä.

Työttömyysturvalakia koskevan 1. lakieh-
dotuksen 13 lukuun on ehdotettu otettavaksi
tietojen saamista ja luovuttamista koskevat
säännökset. Näiden säännösten osalta on
otettu huomioon, mitä yksityiselämän suojas-
ta säädetään perustuslain 10 §:ssä. Yksityis-
elämän suojaan puuttumisen sallittavuutta on
arvioitu perusoikeuksien yleisten rajoi-
tusedellytysten valossa. Erityisesti on otettu
huomioon lailla säätämisen vaatimus.

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu
laki vastaa perustuslain edellyttämää säädös-
tasoa eikä se asettaisi sellaisia perusoikeuksi-
en rajoituksia, joiden vuoksia esitystä ei voi-
taisi käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä. Hallitus pitää kuitenkin suotavana,
että asiasta pyydetään perustuslakivaliokun-
nan lausunto.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Työttömyysturvalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään

I OSA

Yhteiset säännökset

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Suomessa asuvan työttömän työnhakijan
taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja
parantaa edellytyksiään päästä tai palata
työmarkkinoille turvataan korvaamalla työt-
tömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyk-
siä tämän lain mukaisesti.

2 §

Etuudet

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo
työttömyyden aikana turvataan työmarkkina-
tuella. Työmarkkinatukea maksetaan työnha-
kijalle, joka ei ole ollut vakiintuneesti työ-
markkinoilla tai on saanut työttömyyspäivä-
rahaa enimmäisajan.

Vakiintuneesti työmarkkinoilla olleelle ja
palkkatyöstä, yritystoiminnasta tai siihen rin-

nastettavasta omasta työstä toimeentulon
saaneelle työnhakijalle maksetaan työttö-
myyspäivärahaa. Työttömyyspäiväraha mak-
setaan työttömyyskassalaissa (603/1984) tar-
koitetussa työttömyyskassassa vakuutettuna
oleville ansiopäivärahana ja muille peruspäi-
värahana.

Työttömän omaehtoisen opiskelun ajalta
työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha
maksetaan koulutuspäivärahana siten kuin 10
luvussa säädetään.

3 §

Etuuden saajan yleiset oikeudet ja velvolli-
suudet

Työttömällä työnhakijalla on oikeus työn-
hakusuunnitelmaan siten kuin julkisesta työ-
voimapalvelusta annetussa laissa ( / )
säädetään.

Etuuden saajan yleisenä velvollisuutena on
hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta, antaa
työvoimatoimistolle ammatillista osaamis-
taan, työkokemustaan, koulutustaan ja työ-
kykyään koskevat tiedot ja selvitykset, to-
teuttaa yhdessä työvoimatoimiston kanssa
laadittua työnhakusuunnitelmaa sekä tarvit-
taessa hakeutua ja osallistua työllistymistään
edistäviin palveluihin ja toimenpiteisiin.
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4 §

Lain toimeenpano

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa,
ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena
toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta
sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapo-
liittisten asioiden osalta työministeriö.

Tämän lain mukaiset toimeenpanotehtävät
hoitaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan
osalta Kansaneläkelaitos ja ansiopäivärahan
osalta työttömyyskassalaissa tarkoitetut työt-
tömyyskassat.

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta
antaa työttömyysetuuden saamisen työvoi-
mapoliittisista edellytyksistä Kansaneläkelai-
tosta ja työttömyyskassaa sitovan lausunnon
siten kuin 11 luvun 4 §:ssä säädetään. Lau-
suntokäytännön lainmukaisuutta ja yhden-
mukaisuutta valvoo toimialueellaan työmi-
nisteriön määräämä työvoima- ja elinkeino-
keskuksen virkamies (työttömyystur-
va-asiamies).

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan
1) työttömyysetuudella työttömyyspäivära-

haa, työmarkkinatukea ja koulutuspäivära-
haa;

2) työttömyyspäivärahalla palkansaajalle ja
yrittäjälle myönnettävää peruspäivärahaa ja
ansiopäivärahaa sekä työttömyyspäivärahana
myönnettävää koulutuspäivärahaa;

3) työsuhteella työtä, jota tehdään työsopi-
muslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tai meri-
mieslain (423/1978) 1 §:ssä tarkoitetun työ-
sopimuksen taikka ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa (930/1998) tai amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/1998) tarkoitetun oppisopimuksen pe-
rusteella, ja jota ei tehdä 6 §:ssä tarkoitettuna
yrittäjänä;

4) kokoaikatyöllä työsuhteessa tehtyä työ-
tä, jossa työaika on enemmän kuin 75 pro-
senttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen
työntekijän enimmäistyöajasta;

5) osa-aikatyöllä työsuhteessa tehtyä työtä,
jossa työaika on enintään 75 prosenttia alalla

sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän
enimmäistyöajasta;

6) lomautuksella työnantajan suorittamaa
lomautusta tuotannollisilla ja taloudellisilla
syillä;

7) työssäoloehdolla sekä palkansaajan että
yrittäjän ansiopäivärahan ja peruspäivärahan
saamisen edellytyksenä olevaa työssäoloeh-
toa;

8) korvauksettomalla määräajalla aikaa,
jolta työttömyysetuutta ei makseta työstä
eroamisen tai kieltäytymisen taikka muun 2
ja 8 luvussa säädetyn menettelyn johdosta;

9) työssäolovelvoitteella työssä- tai koulu-
tuksessaoloa, joka edellytetään ennen kuin
työttömyysetuutta voidaan maksaa toistuvan
8 kohdassa tarkoitetun, työhaluttomuutta
osoittavan menettelyn johdosta;

10) työnhakusuunnitelmalla julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain mukaista työt-
tömän työnhakijan työllistymisedellytysten
selvittämiseksi ja niiden parantamiseksi laa-
dittua suunnitelmaa; ja

11) yhdistelmätuella pitkään työttömänä ol-
leen työllistymisen edistämiseksi tarkoitettua
tukea, jossa työmarkkinatuki voidaan määrä-
tä maksettavaksi työnantajalle joko yksinään
tai yhdistettynä julkisesta työvoimapalvelusta
annetussa laissa tarkoitettuun työllistämistu-
keen.

Tätä lakia sovellettaessa virkasuhteessa
tehtävä työ ja virkasuhteeseen liittyvä asia
rinnastetaan työsuhteeseen ja työsopimusasi-
aan.

6 §

Yrittäjä

Yrittäjäksi katsotaan tässä laissa henkilö,
joka päätointaan varten on yrittäjien eläke-
lain (468/1969) tai maatalousyrittäjien eläke-
lain (467/1969) mukaisesti velvollinen otta-
maan sanottujen lakien mukaisen vakuutuk-
sen.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osa-
omistaja. Osaomistajana pidetään tätä lakia
sovellettaessa henkilöä,

1) joka työskentelee johtavassa asemassa
osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vä-
hintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäse-
nillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä
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kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepää-
omasta tai osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä tai muutoin vastaava määräämisvalta;
tai

2) joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa
hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään
tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa
on vähintään puolet osakepääomasta tai
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai
muutoin vastaava määräämisvalta; tai

3) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä
tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai
yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjä-
senillään tai hänellä yhdessä perheenjäsen-
tensä kanssa katsotaan olevan mainituissa
kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huo-
mioon myös välillinen toisten yritysten ja yh-
teisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos
henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henki-
lö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa
väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on
vastaava määräämisvalta.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa ase-
massa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön
toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos
hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai
yhteisössä on vastaavassa asemassa. Per-
heenjäseneksi katsotaan yrityksessä työsken-
televän henkilön puoliso ja henkilö, joka on
yrityksessä työskentelevälle henkilölle su-
kua suoraan ylenevässä tai alenevassa pol-
vessa ja asuu henkilön kanssa samassa talou-
dessa.

Yrityksessä työskentelemisen vaikutukses-
ta oikeuteen saada työttömyysetuutta sääde-
tään 2 luvun 4—5 §:ssä.

7 §

Avoliitto ja puolisoiden asuminen erillään

Kun etuuden saamiseen tai sen määrään
taikka muulla tavoin vaikuttaa se, onko hen-
kilö avioliitossa, noudatetaan seuraavaa:

1) jos mies ja nainen, jotka eivät ole keske-
nään avioliitossa, elävät jatkuvasti avoliitossa
eli yhteisessä taloudessa ja muutoinkin avio-
liitonomaisissa olosuhteissa, heihin sovelle-
taan, mitä laissa säädetään puolisoista; ja

2) jos aviopuolisot asuvat välien rikkoutu-
misen vuoksi jatkuvasti erillään eikä heillä

ole yhteistä taloutta, heihin ei sovelleta puo-
lisoita koskevia säännöksiä.

8 §

Suomessa asuminen

Jos tätä lakia sovellettaessa on ensin rat-
kaistava, onko henkilö Suomessa asuva, asia
ratkaistaan sen mukaan kuin asumiseen pe-
rustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamisesta annetussa laissa (1573/1993) sää-
detään.

9 §

Työssäkäyntialue

Henkilön työssäkäyntialue on, ellei erityi-
sistä syistä muuta johdu, hänen asuinkuntan-
sa sekä kunnat, joissa henkilön asuinkunnasta
yleisesti käydään työssä tai joissa henkilön
asuinkunnasta tavanomainen päivittäinen
työssäkäynti on vastaavassa ajassa ja vastaa-
vin kustannuksin mahdollista.

Työssäkäyntialueet määritellään työvoima-
toimikuntien valmistelun pohjalta työminis-
teriön asetuksella.

2 luku

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset edelly-
tykset

1 §

Työtön työnhakija

Työttömyysetuuteen on tässä laissa sääde-
tyin edellytyksin oikeus kokoaikatyötä vailla
olevalla ja sitä hakevalla työttömällä työnha-
kijalla, joka on työmarkkinoiden käytettävis-
sä niillä yleisesti sovellettavin ehdoin, ja jolle
ei ole tarjolla työtä tai ei voida osoittaa kou-
lutusta. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkee-
nä saavalla työnhakijalla on oikeus työttö-
myysetuuteen, vaikka hän ei hae kokoaika-
työtä.

Työttömänä pidetään henkilöä, joka ei ole
työsuhteessa tai päätoimisesti työllisty yrittä-
jänä tai omassa työssä. Työttömänä pidetään
lisäksi kokoaikaisesti lomautettua ja jäljem-
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pänä 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua henkilöä.
Työnhakijana pidetään työvoimahallinnon
tietojärjestelmään työnhakijaksi rekisteröityä
henkilöä, joka on pitänyt työhakemuksensa
työvoimatoimistossa voimassa siten kuin jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa
säädetään, ja joka on ilmoittanut työvoima-
toimistolle työtarjouksia ja muita yhteydenot-
toja varten postiosoitteensa ja mahdolliset
muut yhteystietonsa, joiden avulla hänet voi-
daan viivytyksettä tavoittaa.

Kokoaikatyötä hakevana pidetään työnha-
kijaa, jonka työhakemuksen ja mahdollisen
työnhakusuunnitelman tavoitteena on työllis-
tyminen kokoaikatyöhön.

2 §

Muu kuin työsuhteessa tehty työ

Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuu-
teen tämän lain mukaisesti siltä ajalta, jona
hän

1) palkatta osallistuu tavanomaiseen yleis-
hyödylliseen vapaaehtoistyöhön;

2) palkatta osallistuu tavanomaiseen tal-
kootyöhön; tai

3) osallistuu kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa (189/2001) tarkoitettuun
kuntouttavaan työtoimintaan.

Työnhakijalla, joka palkatta työskentelee
yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka
yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoi-
mintana, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

3 §

Työmarkkinoilla olon esteet

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen, jos hän on estynyt olemasta työmarkki-
noilla ulkomaanmatkan, asevelvollisuuden,
siviilipalveluksen, vapausrangaistuksen taik-
ka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun
tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun
näihin rinnastettavan syyn johdosta.

Henkilön on kuitenkin katsottava olevan
työmarkkinoilla sellaisen työvoimatoimistol-
le etukäteen ilmoittamansa, satunnaisen ja
lyhyen ulkomaanmatkan ajan, jona hän on
tavoitettavissa ja kykenee kohtuullisessa ja
tavanomaisessa ajassa ottamaan vastaan työtä

tai koulutusta.

4 §

Yritystoiminta

Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen siltä ajalta, jona hän työllistyy päätoimi-
sesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla
omassa työssään. Yrityksenä pidetään myös
maatalousyritystä.

Henkilön, joka aloittaa 1 luvun 6 §:ssä tar-
koitetun yritystoiminnan tai oman työn, kat-
sotaan työllistyvän siinä päätoimisesti, jos
toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri,
että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaan-
ottamiselle. Yritystoiminnan ja oman työn
aloittamisajankohdasta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

Yritystoiminta tai oma työ katsotaan sivu-
toimiseksi, jos henkilön työssäolon perusteel-
la tai muutoin voidaan päätellä yritystoimin-
nan tai oman työn vaatiman työmäärän ole-
van niin vähäinen, ettei se ole esteenä koko-
aikaisen työn vastaanottamiselle.

5 §

Yritystoiminnan päättyminen ja keskeytymi-
nen

Päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa
työssään 4 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetul-
la tavalla työllistyneen henkilön katsotaan
edelleen työllistyvän siinä siihen ajankohtaan
asti, jona yritystoiminta tai oma työ on todis-
tettavasti lopetettu tai se on ollut yhdenjak-
soisesti keskeytyneenä neljän kuukauden
ajan. Yritystoiminta tai oma työ katsotaan si-
vutoimiseksi, jos henkilö on vakiintuneesti
työllistynyt muualla kuin kyseisessä yritys-
toiminnassa tai omassa työssä tai muutoin
voidaan päätellä yritystoiminnan tai oman
työn vaatiman työmäärän olevan niin vähäi-
nen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen työn
vastaanottamiselle. Yritystoiminnan tai oman
työn päättymisestä tai keskeytymisestä ja sii-
tä esitettävistä selvityksistä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

Yritystoiminnan tai oman työn lopettamista
tai neljän kuukauden keskeytystä ei edellyte-
tä, jos
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1) henkilön päätoiminen työllistyminen on
ollut satunnaista;

2) henkilöä on pidettävä palkansaajaan rin-
nastettavana yrittäjänä; tai

3) yritystoimintaa luonnonolosuhteista joh-
tuen on pidettävä kausiluonteisena.

Henkilön päätoimisen työllistymisen katso-
taan olleen satunnaista, jos hän on 1 luvun
6 §:n 4 momentissa tarkoitettu perheenjäsen,
jolla itsellään ei ole ollut määräysvaltaa yri-
tyksessä ja joka on työllistynyt yrityksessä tai
omassa työssä yhteensä enintään kuuden
kuukauden ajan.

Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä
tarkoitetaan yrittäjää, joka itse osallistuu työ-
suoritukseen ja on pysyvässä toimeksian-
tosuhteessa pääsääntöisesti yhteen toimek-
siantajaan, jonka välittömän johdon ja val-
vonnan alainen hän on. Lisäksi edellytetään,
ettei hänellä ole viimeksi kuluneen vuoden
aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta luki-
en ollut yhteensä enempää kuin yksi ulko-
puolinen työntekijä kerrallaan palvelukses-
saan.

Kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa,
jota on keskimäärin mahdollista harjoittaa
yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan
vuodessa. Lisäksi edellytetään, ettei kausi-
luonteisesta yritystoiminnasta saatu tulo tur-
vaa eikä ole tarkoitettu turvaamaan ympäri-
vuotista toimeentuloa.

6 §

Opiskelu

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta
työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös
päätoimisen opiskelun lomajaksoja.

Päätoimisina pidetään
1) opintoja, joiden tavoitteena on alemman

tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai am-
mattikorkeakoulututkinnon suorittaminen;

2) lukio-opintoja, kun niiden oppimäärän
mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75
kurssia; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lu-
kio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoi-
misiksi; ja

3) ammatillisia ja muita opintoja, kun opin-
tojen opintosuunnitelman mukainen laajuus
on keskimäärin vähintään kolme opintoviik-
koa opiskelukuukautta kohti, tai jollei opinto-

jen laajuutta ole määritelty opintoviikkoina,
opetusohjelman mukainen laajuus keskimää-
rin vähintään 25 viikkotuntia.

Henkilön aloittamaa muuta kuin edellä tar-
koitettua opiskelua pidetään päätoimisena
opiskeluna, jos opintojen vaatima työmäärä,
ottaen huomioon opintojen opetussuunnitel-
man mukainen laajuus, opiskelun sitovuus,
henkilön aikaisempi työssäolo ja aiemmin
hankkima koulutus, on niin suuri, että se on
esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle
työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin eh-
doin.

7 §

Päätoimisen opiskelun päättyminen ja kes-
keytyminen

Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiske-
lua pidetään päätoimisena siihen saakka, kun
hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa.
Lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää
suorittavaa pidetään aina päätoimisena opis-
kelijana lukukauden päättymiseen saakka.

Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opiske-
lijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen
työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen
perusteella on ilmeistä, ettei opiskelu ole es-
teenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Yliopisto-opiskelijaa, joka on keskeyttänyt
opintonsa vähintään vuoden ajaksi, ei kes-
keytysaikana pidetä päätoimisena opiskelija-
na.

8 §

Työmarkkinoiden käytettävissä olo

Työnhakijalla, joka ei ole työmarkkinoiden
käytettävissä, ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen.

Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytet-
tävissä, jos hän itse asettaa sellaisia rajoituk-
sia, jotka estävät tarjotun työn vastaanottami-
sen työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin
ehdoin tai estävät osallistumisen tarjottuun
hänelle soveltuvaan koulutukseen. Työnhaki-
jalle on työtä tai koulutusta tarjottaessa varat-
tava kohtuullinen aika lastenhoidon järjestä-
miseen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden
vastaavien rajoitusten poistamiseen.
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Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytet-
tävissä, jos hän on edellä tarkoitettujen rajoi-
tusten vuoksi eronnut työstä tai koulutukses-
ta.

Työnhakijan on katsottava olevan jälleen
työmarkkinoiden käytettävissä, kun hän työs-
tä tai koulutuksesta kieltäytymisen tai eroa-
misen jälkeen on työssäolollaan tai muulla
luotettavalla tavalla osoittanut poistaneensa
edellä tarkoitetut rajoitukset.

9 §

Työstä eroaminen ja erottaminen

Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä on
eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut
työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen
päättymisestä lukien. Jos työ olisi kestänyt
enintään viisi päivää, oikeutta työttömyys-
etuuteen ei ole 30 päivän ajalta.

Jos työntekijä, jonka työsopimus on irtisa-
nottu työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tai me-
rimieslain 39 §:ssä tarkoitetulla perusteella
taikka jonka työsopimus on purettu työsopi-
muslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin tai meri-
mieslain 49 §:n perusteella, on todisteellisesti
riitauttanut irtisanomisen irtisanomisajan ku-
luessa tai purkamisen kolmen kuukauden ku-
luessa työsuhteen päättymisestä, ei ennen
työsopimusasiassa tehtyä lopullista ratkaisua
voida katsoa, että hän olisi 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla itse aiheuttanut työsuhteen
päättymisen, jollei riitautusta ole pidettävä
ilmeisen aiheettomana.

10 §

Pätevä syy työstä eroamiseen

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä työ-
sopimuslain 8 luvun 1 §:n 2 momentissa
(purkamisperuste) tarkoitetuissa tapauksissa.

Jos henkilö on ottanut vastaan sellaista työ-
tä, jota ei voida pitää hänen ammattitaitonsa
huomioon ottaen hänelle sopivana, hänellä
on pätevä syy erota sanotusta työstä sinä ai-
kana, jona hänellä olisi ollut 13 §:n nojalla
oikeus menettämättä oikeuttaan työttömyys-
etuuteen kieltäytyä ottamasta vastaan sanot-
tua työtä.

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä 4 lu-
vun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun sovitel-
lun työttömyysetuuden enimmäisajan täytyt-
tyä.

Henkilöllä on oikeus erota työstä menettä-
mättä oikeutta työttömyysetuuteen myös
muusta kuin edellä 1—3 momentissa tarkoi-
tetusta syystä, jos se on pätevyydeltään ver-
rattavissa näihin.

11 §

Työmarkkinoilta poissaolo

Työnhakijalla, joka on ollut välittömästi
työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymistä
edeltäneiden kuuden kuukauden aikana työ-
markkinoilla vähemmän kuin kuusi viikkoa,
eikä voi esittää pätevää syytä poissaololleen,
ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän
ajalta työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautu-
misesta lukien. Työnhakijan katsotaan olleen
työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssä-
oloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt
yritystoiminnassa tai omassa työssä taikka
ollut työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai
ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoi-
mistossa.

Henkilöllä on pätevä syy olla poissa työ-
markkinoilta sairauden, laitoshoidon, asevel-
vollisuuden, siviilipalveluksen, opintojen,
lapsen syntymän, alle kouluikäisen lapsen
hoidon tai muun näihin verrattavan syyn joh-
dosta.

12 §

Työstä kieltäytyminen

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta työstä kieltäytymi-
sestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä
kieltäytyy vastaanottamasta työvoimaviran-
omaisen osoittamaa tai hänelle muuten yksi-
löidysti tarjottua työtä,

1) jota hänen työkykynsä huomioon ottaen
voidaan pitää hänelle sopivana;

2) josta maksetaan työehtosopimuksen mu-
kainen palkka tai, jollei työehtosopimusta
ole, työpaikkakunnalla sellaisesta työstä
maksettava tavanomainen ja kohtuullinen
palkka; ja
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3) joka on lakon, työsulun tai saarron pii-
riin kuulumatonta.

Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää,
oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 30 päivän
ajalta.

Jos työnhakija on omalla menettelyllään
aiheuttanut sen, ettei työsuhdetta ole synty-
nyt, hänen katsotaan kieltäytyneen työstä.

13 §

Ammattitaitosuoja

Ammattitaitoinen henkilö voi menettämättä
oikeuttaan työttömyysetuuteen kolmen en-
simmäisen työttömyyskuukauden aikana
kieltäytyä työstä, jota ei voida pitää hänen
ammattitaitonsa huomioon ottaen hänelle so-
pivana. Ammattitaitoisena pidetään henkilöä,
jolla on joko ammatillinen koulutus sekä sii-
hen liittyvä vähintään vuoden työkokemus tai
vastaavasti on saavuttanut ammattitaidon vä-
hintään kahden vuoden työkokemuksella ky-
seisellä ammattialalla.

Jos työnhakija edellä tarkoitetun kolmen
kuukauden aikana tekee työsopimuksen am-
mattitaitonsa huomioon ottaen sopivasta
työstä, joka alkaa kolmen kuukauden kulues-
sa työsopimuksen tekemisestä, hänellä on pä-
tevä syy tänä aikana kieltäytyä sellaisesta
työstä, joka olisi esteenä työsopimuksessa
tarkoitetun työn vastaanottamiselle.

Ammattitaitosuoja voidaan poistaa, jos
työnhakijan työssäkäyntialueella ei työvoi-
maviranomaisen arvion mukaan ole kolmen
ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana
osoitettavissa hänen ammattitaitonsa huomi-
oon ottaen hänelle sopivaa työtä. Työvoima-
toimiston on kerrottava ammattitaitosuojan
poistamisesta työnhakijalle. Jos työnhakija ei
tällöin ota vastaan ammattitaitonsa huomioon
ottaen sopivaa työtä muualta eikä myöskään
muuta työtä työssäkäyntialueeltaan, katso-
taan hänen kieltäytyneen työstä 12 §:ssä tar-
koitetulla tavalla.

14 §

Alueellinen liikkuvuus

Perheetön työnhakija ei voi menettämättä
oikeutta työttömyysetuuteen kieltäytyä työs-

säkäyntialueensa ulkopuolelta tarjotusta py-
syväisluonteisesta toimeentulon turvaavasta
kokoaikatyöstä, jos uudella paikkakunnalla
on kohtuullisin ehdoin saatavissa työttömälle
sopiva asunto. Sama koskee perheellistä
työnhakijaa, jos uudella paikkakunnalla on
työttömälle ja hänen perheelleen saatavissa
sopiva asunto kohtuullisin ehdoin. Sopivan
asunnon kohtuullisista ehdoista säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Edellytyksenä 1 momentin soveltamiselle
on, että työvoimatoimisto on selvittänyt työ-
tarjouksilla tai muulla luotettavalla tavalla,
ettei työpaikkaan ilmeisesti ole sopivaa työ-
voimaa saatavissa siltä työssäkäyntialueelta,
jolla avoin työpaikka sijaitsee.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä ot-
tamasta vastaan työtä työssäkäyntialueensa
ulkopuolelta, jos työn vastaanottamista hänen
kielitaitonsa huomioon ottaen on pidettävä
kohtuuttomana.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä
työssäkäyntialueensa ulkopuolelta tarjotusta
työstä painavasta henkilökohtaisesta syystä.
Painavana henkilökohtaisena syynä pidetään
puolison työtä tai yrittäjätoimintaa, joka on
perheen toimeentulon kannalta välttämätöntä,
omaa, puolison tai lasten paikkakuntaan si-
dottua opiskelua tai koulunkäyntiä, lähisuku-
laisen tai muun läheisen henkilön huoltamis-
ta, omaa tai lähisukulaisen terveydentilaa tai
muuta näihin rinnastettavaa syytä, jollaisena
voidaan pitää hankittua asuntoa.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä ot-
tamasta vastaan työtä ulkomailta, ei kuiten-
kaan sellaisessa valtiossa, jossa hän hakee
työtä ja hänelle maksetaan tältä ajalta työt-
tömyyspäivärahaa Suomea sitovan kansain-
välisen säädöksen perusteella.

15 §

Muu pätevä syy työstä kieltäytymiseen

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä vas-
taanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä
silloin, kun työstä maksettava palkka ja hä-
nelle mahdollisesti maksettava soviteltu työt-
tömyysetuus työmatkakustannusten ja mui-
den työn vastaanottamisen aiheuttamien kus-
tannusten vähentämisen jälkeen jää pienem-
mäksi kuin hänelle muutoin maksettava työt-
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tömyysetuus.
Työnhakija voi kieltäytyä tarjotusta työstä

menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen
myös muusta kuin edellä 1 momentissa tai
13—14 §:ssä tarkoitetusta syystä, jos se on
pätevyydeltään verrattavissa näihin.

16 §

Koulutuksesta kieltäytyminen ja eroaminen

Työnhakijalla, joka ilman 17 §:ssä tarkoi-
tettua tai siihen rinnastettavaa pätevää syytä
kieltäytyy työvoimaviranomaisen osoittamas-
ta hänelle soveltuvasta koulutuksesta, jonka
aikana hänen ja hänen huollettaviensa toi-
meentulo on kohtuullisesti turvattu, tai joka
aloitettuaan tällaisen koulutuksen ilman pä-
tevää syytä on eronnut tai omasta syystään
erotettu tällaisesta koulutuksesta, ei ole oike-
utta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta
koulutuksesta kieltäytymisestä, eroamisesta
tai erottamisesta lukien. Jos työnhakija omal-
la menettelyllään aiheuttaa, ettei tule valituk-
si koulutukseen, hänen katsotaan kieltäyty-
neen siitä.

Työnhakijan ja hänen huollettaviensa toi-
meentulo on kohtuullisesti turvattu, jos hä-
nellä on oikeus julkisesta työvoimapalvelusta
annetussa laissa tarkoitetun koulutustuen tai
tämän lain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun työ-
markkinatuen sekä julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lassa tarkoitetun ylläpitokorva-
uksen tasoisiin etuuksiin.

Työttömyyspäivärahaan oikeutetun alle
20-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla
olevan osalta 1 ja 2 momentin mukaisena
koulutuksena pidetään myös ammatillista
koulutusta, johon voidaan myöntää opintotu-
kea.

17 §

Pätevä syy koulutuksesta kieltäytymiseen tai
eroamiseen

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä tai
erota koulutuksesta, jos se ei ole tai kyseisen
ammattialan työ ei olisi hänen terveydenti-
lansa ja työkykynsä huomioon ottaen hänelle
sopivaa. Työnhakijalla on pätevä syy erota
koulutuksesta menettämättä oikeuttaan työt-

tömyysetuuteen, jos koulutuksen järjestäjä
olennaisesti laiminlyö vastuutaan toimenpi-
teeseen osallistuvan työturvallisuudesta.

Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä
työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestet-
tävästä koulutuksesta, jos koulutusajaksi ei
ole saatavissa kohtuullisin ehdoin asuntoa, tai
jos koulutukseen osallistuminen hänen huol-
tovelvollisuutensa tai läheisen henkilön huol-
tamisen johdosta olisi ilmeisen kohtuutonta.

Mitä 14 §:n 5 momentissa säädetään työstä
kieltäytymisestä, sovelletaan kieltäytymiseen
ulkomailla järjestettävästä koulutuksesta.

18 §

Työnhakusuunnitelmasta tai työvoimapoliitti-
sesta toimenpiteestä kieltäytyminen

Työnhakijalla, joka kieltäytyy osallistu-
masta työnhakusuunnitelman laatimiseen, ei
ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän
ajalta kieltäytymisestä lukien.

Työnhakijalla, joka ilman 4 momentissa
tarkoitettua tai siihen rinnastettavaa pätevää
syytä kieltäytyy työvoimatoimiston tarjoa-
masta työnhakusuunnitelmaan sisältyvästä
työkokeilusta, työelämävalmennuksesta taik-
ka muusta niihin rinnastettavasta kohtuulli-
seksi katsottavasta työllistymistä edistävästä
toimenpiteestä, ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä lu-
kien.

Mitä 2 momentissa säädetään sovelletaan
työttömyyspäivärahan saajaan vain, jos kiel-
täytyminen on toistuvaa.

Työnhakijalla on aina oikeus kieltäytyä
työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestet-
tävästä työkokeilusta tai työelämävalmen-
nuksesta.

19 §

Työvoimapoliittisen toimenpiteen keskeyttä-
minen

Työnhakijalla, joka ilman 2 momentissa
tarkoitettua tai niihin rinnastettavaa pätevää
syytä keskeyttää tai joutuu omasta syystään
keskeyttämään työkokeilun, työelämäval-
mennuksen tai muun niihin rinnastettavan
kohtuulliseksi katsottavan työllistymistä
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edistävän toimenpiteen, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen 60 päivän ajalta keskeytymi-
sestä lukien.

Työnhakijalla on pätevä syy keskeyttää
työelämävalmennus tai työkokeilu menettä-
mättä oikeuttaan työttömyysetuuteen:

1) kun hän on ollut saman työelämäval-
mennuksen tai työkokeilun järjestäjän tehtä-
vissä yhteensä kuusi kuukautta; tai

2) jos työelämävalmennuksen tai työkokei-
lun järjestäjä olennaisesti laiminlyö vastuu-
taan toimenpiteeseen osallistuvan työturvalli-
suudesta tai laiminlyö noudattaa toimenpi-
teestä tehdyn sopimuksen ehtoja.

20 §

Työnhakusuunnitelman toteuttaminen

Työnhakijalla, joka oltuaan yhdenjaksoi-
sesti vähintään viisi kuukautta työttömänä
työnhakijana ilman pätevää syytä olennaises-
ti laiminlyö toteuttaa yksilöityä työnhaku-
suunnitelmaansa, ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen 60 päivän ajalta. Aika lasketaan sii-
tä päivästä, jona työvoimaviranomainen on
todennut laiminlyönnin.

Työnhakijalla on pätevä syy olla toteutta-
matta työnhakusuunnitelmaansa siltä osin
kuin hänellä olisi oikeus kieltäytyä ottamasta
vastaan vastaavaa työvoimaviranomaisen tar-
joamaa työtä, koulutusta tai työllistymistään
edistävää toimenpidettä 12—18 §:n nojalla.

21 §

Toistuva kieltäytyminen

Jos työnhakija toistuvasti ilman pätevää
syytä kieltäytyy vastaanottamasta 12 §:ssä
tarkoitettua työtä tai menemästä 16 §:ssä tar-
koitettuun koulutukseen tai hänen tätä vas-
taavasta menettelystään muutoin voidaan
päätellä, ettei hän halua ottaa vastaan työtä
taikka osallistua koulutukseen tai työllisty-
mistään edistäviin toimenpiteisiin, hänellä ei
ole oikeutta työttömyysetuuteen ennen kuin
hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa
työssä tai ollut koulutuksessa vähintään kol-
me kuukautta (työssäolovelvoite).

3 luku

Etuuden saamisen yleiset rajoitukset

1 §

Ikä

Työttömyysetuutta ei myönnetä työnhaki-
jalle, joka ei ole täyttänyt 17 vuotta. Työttö-
myysetuus myönnetään enintään sen kalente-
rikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää
65 vuotta.

2 §

Etuuspäivien määrä viikossa

Työttömyysetuuspäivien ja työ-, omavas-
tuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin
kalenteriviikkona saa olla yhteensä enintään
viisi. Etuuspäivinä pidetään myös niitä päi-
viä, joilta henkilö saa julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain mukaista koulutustu-
kea tai joilta henkilön oikeus työttömyys-
etuuteen on evätty työvoimapoliittisella pe-
rusteella taikka hänelle maksetun etuuden
jaksottamisen vuoksi.

3 §

Työkyvyttömyys

Työkyvyttömällä henkilöllä ei ole oikeutta
työttömyysetuuteen. Työkyvyttömänä pide-
tään henkilöä, joka saa sairausvakuutuslain
(364/1963) mukaista päivärahaa tai kansan-
eläkelain (347/1956) mukaista työkyvyttö-
myyseläkettä tai kuntoutustukea taikka täy-
den työkyvyttömyyden perusteella maksetta-
vaa etuutta jonkin muun lain nojalla. Työky-
vyttömänä pidetään myös henkilöä, joka on
todettu sairausvakuutuslain tai kansaneläke-
lain mukaisesti työkyvyttömäksi, vaikka
etuutta ei ole hänelle myönnetty.

Työnhakijalla, joka saa työkyvyttömyys-
eläkettä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin
perusteella tai työkyvyttömyyden perusteella
eläkettä vain toisen valtion lainsäädännön
mukaan, on oikeus työttömyysetuuteen edel-
lyttäen, että hän muutoin täyttää tässä laissa
työttömyysetuuden saamiselle asetetut edel-
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lytykset.
Työnhakijalla, joka on saanut enimmäis-

ajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
ja jonka edelleen on katsottu olevan tervey-
dellisistä syistä kykenemätön työhönsä, on
oikeus työttömyysetuuteen, jos hänen työky-
vyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai
hylätty. Jos työnhakija on työ- tai virkasuh-
teessa edellytetään lisäksi, ettei hänen työn-
antajallaan ole tarjota hänelle hänen työky-
kynsä mukaista työtä.

Työkyvyttömäksi tulleella työttömyysetuu-
den saajalla, joka ei saa sairausvakuutuslain
19 §:n 1 momentissa olevan rajoituksen
(omavastuu) vuoksi päivärahaa tai muuta
vastaavaa lakisääteistä korvausta taikka
työnantajalta sairausajan palkkaa, on työky-
vyttömyydestään huolimatta ja sen estämättä,
mitä 2 luvussa säädetään työnhakijana olosta,
oikeus työttömyysetuuteen.

4 §

Estävät sosiaalietuudet

Samalta ajalta voidaan maksaa vain yhtä
tämän lain mukaista työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta työn-
hakijalla,

1) joka saa kansaneläkelain tai työeläkela-
kien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä
tai yksilöllistä varhaiseläkettä taikka täyteen
eläkkeeseen oikeuttavien palvelusvuosien pe-
rusteella vanhuuseläkettä;

2) joka saa työttömyyseläkettä;
3) jolla on oikeus saada sairausvakuutus-

lain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai
vanhempainrahaa taikka jolle on myönnetty
lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen
hoidon vuoksi taikka joka saa erityishoitora-
haa;

4) siltä ajalta, jolta hän saa maatalousyrittä-
jien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun
lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaih-
doseläkettä taikka maatalousyrittäjien luo-
pumistuesta annetun lain (1293/1994) mu-
kaista luopumistukea;

5) joka saa kuntoutusrahalain (611/1991)
tai työntekijäin eläkelain (395/1961)8 §:n 4
momentissa tarkoitettujen lakien, eläkeohje-
säännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntou-
tusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta ta-

paturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen
tai sotilasvammalain (404/1948) kuntoutusta
koskevien säännösten perusteella; tai

6) siltä ajalta, jolta hän saa julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain mukaista kou-
lutustukea.

5 §

Työ- tai virkasuhteesta johtuvat rajoitukset

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta työn-
hakijalla

1) siltä ajalta, jolta hänellä on oikeus saada
työnantajalta lain tai työ- tai virkaehtosopi-
muksen taikka työsopimuksen mukaista irti-
sanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa kor-
vausta;

2) siltä ajalta, jolta hänellä on oikeus saada
kokoaikatyöstä ansaittua vuosiloma-ajan
palkkaa; ja

3) sellaisen vapaan ajalta, joka perustuu
lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen mukai-
seen muuhun kuin lomautukseen tai
osa-aikaistamiseen perustuvaan työajan ly-
hentämiseen.

6 §

Muut rajoitukset

Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, jo-
ka perustuu työnantajan ja työntekijän väli-
seen, työsuhteen päättymiseen liittyvään so-
pimukseen tai muuhun vastaavaan järjeste-
lyyn, estää työttömyysetuuden myöntämisen
ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen
päättymisestä lukien henkilön viimeisimmäs-
tä työsuhteesta saaman palkan perusteella.
Etuutena ei oteta huomioon työnantajan jär-
jestämää tai hankkimaa koulutusta.

Yli kahden viikon pituisen kokoaikaisen
työsuhteen päättyessä lain tai työ- tai virka-
ehtosopimuksen mukaan maksettava loma-
korvaus estää työttömyysetuuden myöntämi-
sen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen
päättymisestä lukien henkilön viimeisimmäs-
tä työsuhteesta saaman palkan perusteella.
Jos lomakorvaus on maksettu työsuhteen
päättymisen jälkeen, jaksotus voidaan tehdä
lomakorvauksen maksamisajankohdasta lu-
kien.
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu jakso-
tus tehdään jakamalla taloudellinen etuus tai
lomakorvaus viimeisimmän työsuhteen päi-
väpalkalla. Palkka määritetään soveltuvin
osin kuten ansiopäivärahan perusteena oleva
palkka, mutta tuloista ei tehdä työntekijän
eläkemaksusta ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksusta johtuvaa vähennystä. Jak-
sotusta varten 1 ja 2 momentissa tarkoitetut
etuudet lasketaan tarvittaessa yhteen.

7 §

Yritysomaisuuden myyntivoiton vaikutus

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta ajalta,
jolle yrittäjän yritysomaisuuden myyntivoit-
to, joka liittyy yritystoiminnan lopettamiseen,
jaksotetaan ansiopäivärahassa hänen työtu-
lonsa ja peruspäivärahassa ja työmarkkinatu-
essa vähintään peruspäivärahan määrän pe-
rusteella. Käyttöomaisuudesta tai muusta pit-
käaikaisista sijoituksista saatua myyntivoit-
toa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvä-
nä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuu-
kauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan
enintään 24 kuukauden ajalle. Myyntivoittoa
ei kuitenkaan jaksoteta, jos yritystoiminta on
kestänyt enintään 18 kuukautta tai jos yrityk-
sen viimeisen tilikauden taseen loppusumma
vähennettynä yritystoiminnan veloilla on
enintään 10 000 euroa. Taseen puuttuessa
käytetään omaisuusluetteloa.

Myyntivoiton laskemisesta, myyntivoitto-
laskelmasta, jaksotuksesta ja jaksotuksessa
käytettävästä työtulosta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Työriidan vaikutus työttömyysetuuden suorit-
tamiseen.

Työriidan aikana työttömyysetuutta ei saa
suorittaa työnhakijalle:

1) joka välittömästi lakon tai työsulun joh-
dosta on joutunut työttömäksi; tai

2) joka välillisesti lakon tai työsulun joh-
dosta on joutunut työttömäksi, jos työriidan

tarkoituksena on aikaansaada muutoksia
myös hänen työ- ja palkkasuhteisiinsa.

4 luku

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus

1 §

Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus
tämän lain 1—3 luvussa säädetyin edellytyk-
sin työnhakijalla:

1) joka tekee osa-aikaista työtä, ei kuiten-
kaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän
aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämi-
seen;

2) jonka päivittäistä tai viikoittaista työ-
aikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai
jonka työnteko on estynyt toisten työnteki-
jöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei
ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa
tai työoloihinsa;

3) joka on vastaanottanut enintään kaksi
viikkoa kestävän kokoaikatyön; tai

4) jolla on tuloa 1 luvun 6 §:n mukaisesta
yritystoiminnasta tai omasta työstä.

2 §

Sovittelujakso

Soviteltu työttömyysetuus määräytyy sovit-
telujakson työtulon perusteella.

Työstä saatu tulo otetaan sovittelussa huo-
mioon, vaikka henkilö ei ole ollut työnhaki-
jana siten kuin 2 luvun 1 §:ssä säädetään.

Sovittelujaksona pidetään, ellei 4 momen-
tin säännöksistä muuta johdu, henkilön pal-
kanmaksujaksosta riippuen kuukautta tai nel-
jän peräkkäisen kalenteriviikon jaksoa.

Jos sovittelujaksoon sisältyisi sellaisia
ajanjaksoja, jotka eivät oikeuta työttömyys-
etuuteen tai soviteltuun työttömyysetuuteen,
sovittelujaksoa lyhennetään muissa kuin 2
momentin tarkoittamissa tapauksissa tätä
ajanjaksoa vastaavasti. Sovittelujakso voi-
daan yli neljä viikkoa kestävän osa-aikatyön
alkaessa määrätä siten, että sovittelujaksot
vastaavat osa-aikatyön palkanmaksujaksoja.
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3 §

Rajoitukset

Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun
työttömyysetuuteen, jos hänen työaikansa
1 §:n 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
kalenteriviikon tarkastelujakson aikana ja
1 §:n 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa sovittelujakson aikana ylittää 75 pro-
senttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen
työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei
ole työehtosopimusta vertailu tehdään työ-
aikalain (605/1996) 3 luvussa tarkoitettuun
säännölliseen työaikaan.

Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun
työttömyysetuuteen, jos hänen työsopimuk-
sen mukainen säännöllinen työaikansa tai
jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva
keskimääräinen työaika ylittää 75 prosenttia
alalla sovellettavasta kokoaikaisen työnteki-
jän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson ai-
kana.

4 §

Sovittelussa huomioon otettava tulo

Sovittelussa tulona otetaan huomioon palk-
ka tai muu ansiotulona pidettävä vastike, jo-
ka on saatu korvauksena työstä. Jos yritys-
toiminnan sovittelujakson tulot eivät ole luo-
tettavasti osoitettavissa, ne voidaan arvioida
verotustietojen perusteella.

Määrättäessä soviteltua työttömyysetuutta
2 §:n 4 momentin mukaisen sovittelujakson
perusteella sovittelujakson tulo on muutetta-
va laskennalliseksi tuloksi kertomalla päivä-
palkka luvulla 21,5. Päiväpalkka saadaan ja-
kamalla työstä saatu tulo sovittelujaksoon si-
sältyvien laskennallisten työpäivien luku-
määrällä.

Työttömyysetuuden sovittelussa huomioon
otettavasta tulosta säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.

5 §

Etuuden määrä

Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten,
että etuus ja 50 prosenttia saadusta tulosta

voivat sovittelujakson aikana yhteensä nousta
määrään, joka etuutena muutoin olisi voitu
maksaa.

Sovitellun ansiopäivärahan määrä lasketaan
siten, että se mahdollisine lapsikorotuksineen
ja tulo sovittelujakson aikana yhteensä ovat
enintään 90 prosenttia ansiopäivärahan pe-
rusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähin-
tään niin paljon kuin henkilöllä olisi oikeus
saada peruspäivärahana.

Soviteltu ansiopäiväraha mahdollisine lap-
sikorotuksineen voi olla yhdessä työtulon
kanssa enintään päivärahan perusteena ole-
van palkan suuruinen siltä osin kuin henkilöl-
lä on oikeus sovittelujaksolta 6 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuun korotettuun ansio-osaan.

6 §

Enimmäisaika

Soviteltua työttömyysetuutta maksetaan
enintään 36 kuukaudelta. Soviteltua työttö-
myysetuutta voidaan sanotun enimmäisajan
jälkeenkin maksaa 1 §:n 3 kohdan perusteel-
la.

Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta,
kun henkilö on työskennellyt yhdenjaksoises-
ti vähintään kuuden kuukauden ajan kokoai-
katyössä tai on enimmäisajan tultua täyteen
työskennellyt 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
työssäoloehdon edellyttämän määrän.

Laskettaessa 6 luvun 7 §:n mukaisia enim-
mäisaikoja otetaan soviteltuna työttömyys-
päivärahana maksettu määrä huomioon
muunnettuna täysiksi työttömyyspäiväraha-
päiviksi.

7 §

Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyysetuu-
teen

Jos henkilö saa muuta kuin 3 luvun 4 §:ssä
tarkoitettua lakisääteistä etuutta tai saa työ-
kyvyttömyyseläkettä toisen valtion lainsää-
dännön mukaan taikka kansaneläkettä kan-
saneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteella,
hänen täysimääräisestä työttömyysetuudes-
taan vähennetään sosiaalietuus. Tällöin ei
kuitenkaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaa-
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lietuuksia oteta huomioon (etuoikeutetut tu-
lot):

1) perhe-eläkkeet;
2) kansaneläkelain mukainen hoitotuki;
3) tapaturmavakuutuslain mukainen haitta-

raha;
4) sotilasvammalain mukainen elinkorko ja

täydennyskorko;
5) vammaistukilain (124/1988) mukainen

vammaistuki;
6) eläkkeensaajien asumistukilain

(591/1978) mukainen asumistuki;
7) asumistukilain (408/1975) mukainen

asumistuki;
8) lapsilisälain (796/1992) mukainen lapsi-

lisä;
9) toimeentulotuesta annetun lain

(1412/1997) mukainen toimeentulotuki;
10) sotilasavustuslain (781/1993) mukai-

nen sotilasavustus; sekä
11) tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja

sotilasvammalain mukaiset erityisten kustan-
nusten korvaukset

Työttömyysetuudesta ei vähennetä 1 mo-
mentissa mainittua vastaavaa toisen valtion
lainsäädännön mukaan maksettavaa eläkettä
tai etuutta.

Jos henkilö saa työnantajan järjestämää
työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja pa-
rempaa lisäeläkettä, työttömyysetuudesta vä-
hennetään eläkkeen määrä.

Muutettaessa 1 momentissa tarkoitettua
kuukautta kohti laskettua etuutta päiväetuu-
deksi tai päinvastoin katsotaan kuukauteen
sisältyvän 21,5 päivää.

8 §

Lasten kotihoidon tuen vaikutus työttömyys-
etuuteen

Työttömyysetuudesta vähennetään työnha-
kijan tai hänen puolisonsa saama lasten koti-
hoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun
lain (1128/1996) mukainen lasten kotihoidon
tuki. Puolison saamaa kotihoidon tukea ei
vähennetä, jos puoliso itse hoitaa lasta eikä
hänellä tämän vuoksi olisi oikeutta työttö-
myysetuuteen. Jos molemmat puolisot ovat
työttömänä saaden työttömyysetuutta, vä-
hennys tehdään kotihoidon tukea saavan puo-
lison työttömyysetuudesta.

II OSA

Työttömyyspäiväraha

5 luku

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytyk-
set

1 §

Työttömyyspäivärahaetuudet

Työttömyyspäiväraha myönnetään joko an-
siopäivärahana tai peruspäivärahana.

2 §

Palkansaajan oikeus työttömyyspäivärahaan

Ansiopäivärahaan on oikeus palkansaaja-
kassan jäsenellä (vakuutettu), joka on ollut
vakuutettuna vähintään 10 edellistä kuukaut-
ta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt
työssäoloehdon.

Peruspäivärahaan on oikeus työnhakijalla,
joka täyttää työssäoloehdon.

3 §

Palkansaajan työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun
henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden
aikana (tarkastelujakso) ollut 43 kalenteri-
viikkoa 4 §:ssä tarkoitetussa työssä.

Tämän lain mukaista ansiopäivärahaa tai
peruspäivärahaa aikaisemmin saaneen pal-
kansaajan työssäoloehto täyttyy, kun hän on
24 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tar-
kastelujakso) ollut 34 kalenteriviikkoa
4 §:ssä tarkoitetussa työssä.

Jos henkilö sairauden, laitoshoidon, ase-
velvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimis-
ten opintojen, lapsen syntymän, enintään
3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin
verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta on
estynyt olemasta työmarkkinoilla, edellä 1 tai
2 momentissa mainittua tarkastelujaksoa pi-
dennetään vastaavasti, kuitenkin enintään
seitsemän vuotta. Henkilön ollessa työssä,
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jonka palkkauskustannuksiin on myönnetty
yhdistelmätukea, tarkastelujaksoa pidenne-
tään ajalla, jolta työtä ei 4 §:n 4 momentin ra-
joituksen vuoksi lueta työssäoloehtoon.

Jos työttömyyskassan jäsen on työskennel-
lyt yrittäjänä yli 18 kuukautta, ei hänelle
myönnetä palkansaajan työttömyyspäivära-
haa ennen kuin hän on yritystoiminnan jäl-
keen täyttänyt 1 tai 2 momentissa tarkoitetun
työssäoloehdon. Tällöin työssäoloehdon tar-
kastelujakso alkaa siitä, kun henkilö yritys-
toiminnan jälkeen on mennyt työhön.

4 §

Palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ

Palkansaajan työssäoloehtoon luetaan ka-
lenteriviikot, joina henkilö on ollut vakuu-
tuksenalaisessa työaikaa ja palkkaa koskevat
edellytykset täyttävässä työssä. Kukin kalen-
teriviikko luetaan työssäoloehtoon vain ker-
ran.

Työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät,
kun henkilön työaika yhdessä tai useammas-
sa työssä on yhteensä vähintään 18 tuntia tai
kun jaksotyössä työsopimuksen mukainen
säännöllinen työaika on tasoittumisjakson ai-
kana keskimäärin yhteensä vähintään 18 tun-
tia kalenteriviikossa. Työssäoloehtoon lue-
taan sellainen neljän peräkkäisen kalenteri-
viikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä
vähintään 80 tuntia jakaantuneena kullekin
kalenteriviikolle, jos henkilö tätä kirjallisesti
pyytää ennen työssäoloehdon täyttymistä.

Palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät,
kun palkka on työehtosopimuksen mukainen.
Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaika-
työn palkan on vastattava vähintään perus-
päivärahan 40-kertaista määrää kuukaudessa.

Työssäoloehtoon luetaan puolet niiden ka-
lenteriviikkojen lukumäärästä, joina tehdyn
työn palkkauskustannuksiin työnantaja on
saanut yhdistelmätukea.

Viikoittaisesta työaikaedellytyksestä voi-
daan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetyillä edellytyksillä poiketa

1) opettajien;
2) kotityöntekijöiden;
3) urheilijoiden;
4) taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin

kuuluvien työntekijäin eläkelaissa

(662/1985) tarkoitettujen luovaa tai esityksel-
listä työtä tekevien henkilöiden; ja

5) muiden vastaavien työaikajärjestelyil-
tään epätavallisilla työaloilla työskentelevien
osalta.

5 §

Palkansaajalle hyväksi luettavat vakuutus-
kaudet

Jos palkansaajakassan jäsen kassasta erot-
tuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen pal-
kansaajakassaan, hänen hyväkseen luetaan
hänen työssäoloaikansa ja vakuutettuna olo-
aikansa edellisessä kassassa.

Jos yrittäjäkassan jäsen kuukauden kulues-
sa palkansaajaksi ryhtymisestä ja yrittäjäkas-
sasta eroamisesta liittyy palkansaajakassaan,
hänen hyväkseen luetaan ansiopäivärahan
työssäoloehdossa enintään 11 viikkoa työs-
kentelyaikaa ja vakuutettuna oloaikaa yrittä-
jäkassassa.

6 §

Yrittäjän oikeus työttömyyspäivärahaan

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyys-
kassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna
vähintään 24 edellistä kuukautta ja vakuutet-
tuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssä-
oloehdon.

Peruspäivärahaan on oikeus yrittäjällä, joka
on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

7 §

Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henki-
lö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana
(tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä
24 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoi-
minta on ollut laajuudeltaan olennaista. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min siitä yrittäjien eläkelain tai maatalous-
yrittäjien eläkelain mukaisen vakuutuksen
työtulosta sekä työntekijäin eläkelain mukai-
sesta työansiosta, joka osoittaa, että yritys-
toiminta on laajuudeltaan olennaista.

Jos henkilö sairauden, laitoshoidon, ase-
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velvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimis-
ten opintojen, lapsen syntymän, enintään
3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin
verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta on
estynyt olemasta työmarkkinoilla, edellä 1
momentissa mainittua tarkastelujaksoa pi-
dennetään vastaavasti, kuitenkin enintään
seitsemän vuotta.

8 §

Yrittäjälle hyväksi luettavat vakuutuskaudet

Jos yrittäjäkassan jäsen kassasta erottuaan
kuukauden kuluessa liittyy toiseen yrittäjä-
kassaan, jäsenen hyväksi luetaan hänen työs-
säoloaikansa ja vakuutettuna oloaikansa edel-
lisessä yrittäjäkassassa.

Ansiopäivärahassa yrittäjän työssäoloeh-
toon luetaan enintään kuusi kuukautta pal-
kansaajakassan jäsenenä hankittua työssä-
oloehtoa ja vakuutettuna oloaikaa, jos pal-
kansaajakassan jäsen kuukauden kuluessa
yrittäjäksi ryhtymisestä ja palkansaajakassas-
ta eroamisesta liittyy yrittäjäkassaan.

Peruspäivärahassa yrittäjän työssäoloeh-
toon luetaan lähinnä 24 edellisen kuukauden
aikana tehty palkansaajan työssäoloehtoon
luettava työ.

9 §

Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutus- ja
työskentelykaudet

Jos Suomen tekemän sosiaaliturvasopi-
muksen määräysten tai Euroopan unionin
neuvoston sosiaaliturvan yhteensovittamises-
ta annetun asetuksen säännösten mukaan
muussa valtiossa täyttyneet vakuutus- tai
työskentelykaudet on luettava työssäoloeh-
toon, edellytyksenä niiden huomioon ottami-
selle on, että henkilö on työskennellyt Suo-
messa välittömästi ennen työttömyyttä vähin-
tään neljä viikkoa.

10 §

Työssäoloehdon voimassaolo

Jos palkansaajakassan jäsen on ollut poissa
työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä

yli kuusi kuukautta, hänelle ei myönnetä pal-
kansaajan ansiopäivärahaa ennen kuin hän on
täyttänyt poissaolon jälkeen 3 §:n 1 tai 2
momentissa tarkoitetun työssäoloehdon. Täl-
löin työssäoloehdon tarkastelujakso alkaa sii-
tä, kun henkilö on poissaolon jälkeen mennyt
työhön.

Jos yrittäjäkassan jäsen on ollut poissa
työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä
yli vuoden, hänelle ei myönnetä yrittäjän an-
siopäivärahaa ennen kuin hän on täyttänyt
poissaolon jälkeen 7 §:ssä tarkoitetun työssä-
oloehdon. Tällöin 48 kuukauden tarkastelu-
jakso alkaa siitä, kun henkilö on poissaolon
jälkeen aloittanut yritystoiminnan.

Jos henkilö, joka ei ole työttömyyskassan
jäsen, on ollut poissa työmarkkinoilta ilman
hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, hä-
nelle ei myönnetä peruspäivärahaa ennen
kuin hän on täyttänyt poissaolon jälkeen
työssäoloehdon. Tällöin työssäoloehdon tar-
kastelujakso alkaa siitä, kun henkilö on pois-
saolon jälkeen mennyt työhön.

Henkilön katsotaan olleen työmarkkinoilla,
jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa
työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai
omassa työssä taikka ollut työvoimapoliitti-
sessa toimenpiteessä tai ollut työttömänä
työnhakijana työvoimatoimistossa. Henkilöl-
lä katsotaan olleen hyväksyttävä syy työ-
markkinoilta poissaololle sairauden, laitos-
hoidon, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen,
päätoimisten opintojen, lapsen syntymän,
enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun
näihin verrattavan syyn johdosta.

11 §

Työssäoloehto eräissä tilanteissa

Henkilölle, joka on saanut tämän lain mu-
kaista työttömyyspäivärahaa Euroopan unio-
nin neuvoston sosiaaliturvan yhteensovitta-
misesta annetun asetuksen mukaisesti aikana,
jona hän on hakenut työtä toisesta jäsenvalti-
osta ja joka ei ole kolmen kuukauden kulues-
sa siitä kun hän lähti maasta palannut työn-
hakijaksi Suomeen, maksetaan työttömyys-
päivärahaa uudelleen vasta kun hän on ollut
työssä tai 2 luvun 16 §:n mukaisessa koulu-
tuksessa neljä viikkoa.
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12 §

Merialalla työskentelevän oikeus ansiopäivä-
rahaan (lisävakuutus)

Suomessa asuvalla työntekijällä, joka tekee
merimieslaissa tarkoitettua työtä ulkomaises-
sa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä
kauppa-aluksessa, on oikeus ansiopäivära-
haan tämän lain palkansaajaa koskevien
säännösten mukaisesti, jos työttömyyskassa,
jonka jäsen hän on, on sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vahvistamin ehdoin ja perustein jär-
jestänyt lisävakuutuksen. Lisävakuutuksen
rahoitukseen sovelletaan työttömyysetuuksi-
en rahoituksesta annetun lain (555/1998) 2
luvun valtionosuutta koskevia säännöksiä.
Muilta osin lisävakuutuksen rahoituksesta
vastaa asianomainen työttömyyskassa.

Sen estämättä, mitä 6 luvun 1—6 §:ssä
säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on
oikeus vahvistaa edellä 1 momentissa tarkoi-
tettuna lisävakuutuksena maksettavan etuu-
den suuruus ja määräytymisperusteet. Täysi
määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi, mitä
laissa säädetään ansiopäivärahan suuruudes-
ta.

13 §

Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jäl-
keen, kun henkilö on ollut työttömänä työn-
hakijana työvoimatoimistossa yhteensä seit-
semää täyttä työpäivää vastaavan ajan enin-
tään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon
aikana. Omavastuuaika asetetaan kerran 6
luvun 7 §:ssä tarkoitettua työttömyyspäivära-
han enimmäisaikaa kohti.

Omavastuupäiviksi ei voida lukea niitä
päiviä, joina henkilö ei täytä päivärahan
saamiselle 2 luvussa säädettyjä edellytyksiä
tai joilta henkilöllä ei ole oikeutta päivära-
haan 3 luvussa tarkoitettujen rajoitusten
vuoksi taikka oikeutta soviteltuun päivära-
haan 4 luvun 3 §:ssä säädettyjen työaikarajo-
jen ylittymisen vuoksi. Omavastuuaikaan
luetaan kuitenkin 3 luvun 4 §:ssä tarkoitettu
sairausvakuutuksen päivärahan ja kuntoutus-
rahan omavastuuaika.

Henkilöllä on 1 ja 2 momentista huolimatta
oikeus työttömyyspäivärahaan, jos työnteon
estymisen syynä on toisten työntekijöiden
työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippu-
vuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työ-
oloihinsa ja jos hän muutoin täyttää työttö-
myyspäivärahan saamisen edellytykset.

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §

Työttömyyspäivärahan määrä

Peruspäiväraha on 22,22 euroa päivältä.
Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivära-

han suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta.
Korotettua ansio-osaa maksetaan, jos 3 §:n
edellytykset täyttyvät.

Työttömyyspäivärahan määrä lasketaan ot-
taen huomioon, mitä 4 luvussa säädetään.

2 §

Ansiopäivärahan ansio-osa ja korotettu an-
sio-osa

Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja
perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukau-
dessa on suurempi kuin 90-kertainen perus-
osa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päi-
väpalkan osalta 20 prosenttia. Ansiopäivära-
ha lapsikorotuksineen on enintään 90 pro-
senttia ansiopäivärahan perusteena olevasta
päiväpalkasta, kuitenkin vähintään mahdolli-
sella lapsikorotuksella korotetun perusosan
suuruinen.

Ansiopäivärahan korotettu ansio-osa on 55
prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuk-
sesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi
kuin 90-kertainen perusosa, ansio-osa on tä-
män rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 32,5
prosenttia. Ansiopäiväraha lapsikorotuksi-
neen on tällöin enintään yhtä suuri kuin an-
siopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka,
kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikoro-
tuksella korotetun perusosan suuruinen.

Muunnettaessa kuukautta kohti laskettua
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palkkaa päiväpalkaksi tai päinvastoin katso-
taan kuukauteen sisältyvän 21,5 työpäivää.

3 §

Korotetun ansio-osan edellytykset

Ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa
maksetaan työhakijalle, joka

1) on menettänyt työnsä työsopimuslain 7
luvun 3, 4, 7 tai 8 §:ssä tarkoitetuista talou-
dellisista ja tuotannollisista syistä, vastaavis-
ta syistä merimieslain mukaan tai julkisen
yhteisön toiminnasta johtuvista vastaavista
syistä;

2) on ennen työn menettämistä ollut pal-
kansaajakassan jäsen vähintään viisi vuotta;
ja

3) on ennen työn menettämistä hankkinut
11 §:ssä tarkoitettua työssäoloaikaa vähin-
tään 20 vuotta.

Henkilön katsotaan menettäneen työnsä 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
tuotannollisista tai taloudellisista syistä
myös, jos hän on irtisanonut työsopimuksen-
sa työsopimuslain 5 luvun 7 §:n mukaisesti
lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vä-
hintään 200 päivää.

Korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä
enintään 130 päivältä. Jos irtisanomisperuste
on riitautettu, ansiopäivärahaa ei myönnetä
tai makseta korotettuna ennen asiassa tehtyä
lopullista ratkaisua.

4 §

Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena
oleva palkka

Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena
oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen
palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi
edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on
täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Jos
työ tai siitä saatava palkkatulo on ollut kausi-
luonteista tai epäsäännöllistä, ansioon suh-
teutettu päiväraha lasketaan vuositulosta.

Päivärahan perusteena olevana palkkana
otetaan huomioon palkka ja muu ansiotulona
pidettävä vastike, joka on maksettu korvauk-
sena työstä.

Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä tai
osa-aikaeläkettä saavan tai saaneen henkilön
ansiopäivärahan perusteena oleva palkka
määräytyy eläkkeen alkamishetkellä vallin-
neen tilanteen mukaisesti. Mitä edellä sääde-
tään, koskee henkilöä, joka on ollut vuorotte-
luvapaakokeilusta annetun lain (1663/1995)
1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla vuorottelu-
vapaalla tai saanut julkisesta työvoimapalve-
lusta annetussa laissa tarkoitettua
osa-aikalisää tai ollut osittaisella hoitovapaal-
la.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin vakiintuneesta palkkatulosta ja siinä
huomioon otettavista tuloista, tulojen selvit-
tämisestä palkkatodistuksella tai verotustie-
doin sekä vuositulon määrittämisestä.

5 §

Yrittäjän ansiopäivärahan työtulo

Yrittäjän ansiopäiväraha määrätään sen
työtulon perusteella, jonka mukaan yrittäjä
on vakuuttanut itsensä yrittäjäkassassa yh-
teensä enintään 24 kuukauden ajan ennen
työttömyyttä. Ansiopäivärahan perusteena
olevaa työtuloa ei kuitenkaan saa määrätä
suuremmaksi kuin henkilön yrittäjien eläke-
lain tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaan
vahvistettu työtulo mainittuna aikana tai
työntekijäin eläkelain mukainen palkka kes-
kimäärin mainittuna aikana on ollut. Jos työ-
tuloa on edellä mainittuna aikana muutettu,
päivärahan suuruuden perusteena oleva työ-
tulo saadaan jakamalla vahvistettujen työtu-
lojen yhteismäärä vastaavalla ajalla. Tällöin
työtulon 20 prosenttia suurempaa korotusta
ei oteta huomioon.

Yrittäjän ansiopäivärahan ansio-osaa mää-
rättäessä työtulosta on voimassa, mitä 2 §:n 1
ja 3 momentissa päiväpalkasta säädetään.

Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä tai
osa-aikaeläkettä saavan tai saaneen yrittäjän
ansiopäivärahan perusteena oleva työtulo
määräytyy eläkkeen alkamishetkellä vallin-
neen tilanteen mukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin yrittäjän ansiopäivärahan perus-
teena olevan työtulon määräämisestä.
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6 §

Lapsikorotus

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on
huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi,
maksetaan päiväraha korotettuna lapsikoro-
tuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on
4,21 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,18
euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta
yhteensä 7,97 euroa.

7 §

Päivärahakauden enimmäisaika

Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa mak-
setaan yhteensä enintään 500 työttömyys-
päivältä. Enimmäisaikaan luetaan myös 10
luvun mukaiset koulutuspäivärahapäivät.
Enimmäisaikaan luetaan myös sellaiset
työttömyyspäivät, joilta henkilölle on
maksettu työttömyysetuutta sellaisessa val-
tiossa, jonka kanssa Suomella on työttö-
myysturvaa koskeva sopimus.

8 §

Päivärahakauden alkaminen alusta

Kun palkansaaja on työttömyyspäiväraha-
oikeuden alkamisen jälkeen täyttänyt 5 luvun
3 §:n 2 momentissa tarkoitetun työssäoloeh-
don, edellä tarkoitetun enimmäisajan laske-
minen aloitetaan alusta ja ansiopäivärahan
perusteena oleva palkka määrätään uudes-
taan. Samoin menetellään, jos yrittäjä on
täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon yhdenjak-
soisesti.

Uusien tulotietojen perusteella määräytyvä
palkansaajan ansiopäiväraha on vähintään
peruspäivärahan suuruinen ja, jos palkansaa-
ja on täyttänyt työssäoloehdon ennen enim-
mäisajan täyttymistä, vähintään 80 prosenttia
palkansaajalle aikaisemmin maksetusta an-
siopäivärahasta. Vertailu tehdään täysimää-
räiseen 2 §:n 1 momentin mukaisesti määräy-
tyvään päivärahaan. Vertailtaviin päivärahoi-
hin ei lueta lapsikorotuksia.

9 §

Lisäpäiväoikeus

Ennen vuotta 1950 syntyneelle työnhakijal-
le, joka on täyttänyt 57 vuotta ennen 7 §:ssä
säädetyn enimmäisajan päättymistä, voidaan
enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan
ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa sen ka-
lenterikuukauden loppuun saakka, jona hän
täyttää 60 vuotta. Ennen vuotta 1950 synty-
neelle henkilölle, joka on täyttänyt 60 vuotta
ennen 7 §:ssä säädetyn enimmäisajan täytty-
mistä, päivärahaa maksetaan kuitenkin sen
kalenterikuukauden loppuun, jona 500 päi-
vän enimmäisaika täyttyy.

Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle
työnhakijalle voidaan 7 §:ssä säädetyn
enimmäisajan estämättä maksaa palkansaajan
peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa sen ka-
lenterikuukauden loppuun saakka, jona työn-
hakija täyttää 65 vuotta, jos hän

1) on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäis-
ajan päättymistä; ja

2) on enimmäisajan täyttyessä ollut 11 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla työssä vä-
hintään 5 vuotta viimeisen 15 vuoden aikana.

10 §

Ansiopäivärahan korotettu määrä lisäpäivil-
tä

Ansiopäivärahan ansio-osa 9 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuilta lisäpäiviltä on 90-kertaisen
perusosan ylittävän päiväpalkan osalta 32,5
prosenttia, jos työnhakijalla lisäpäiväoikeu-
den alkamiseen mennessä on ollut

1) palkansaajakassan jäsenyys vähintään
viiden vuoden ajan; ja

2) työssäoloaikaa 11 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla vähintään 20 vuotta.

11 §

Työssäoloajan huomioon ottaminen

Edellä 3, 9 ja 10 §:ssä tarkoitettua työssä-
oloaikaa laskettaessa huomioon otetaan työn-
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettu peruseläkkeen tai muun siihen verratta-
van työ- tai virkasuhteeseen perustuvan eläk-
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keen edellyttämä työ. Työssäoloaikaa lasket-
taessa huomioon otetaan työ, jonka henkilö
on tehnyt täytettyään 18 vuotta.

Edellä 3 ja 10 §:ssä tarkoitettua työssäolo-
aikaa laskettaessa työhön rinnastettavana ai-
kana otetaan lisäksi huomioon aika,

1) jolta henkilölle on maksettu sairausva-
kuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-,
isyys- tai vanhempainrahaa taikka erityishoi-
torahaa sellaiselta ajalta, jolta henkilö ei ole
ansainnut 1 momentissa tarkoitettua eläkettä;

2) jonka henkilö on ollut lakiin tai työ- tai
virkaehtosopimukseen perustuvalla hoitova-
paalla tai suorittanut varusmies- tai siviili-
palvelusta; ja

3) jona henkilö on ollut sairauden, vian tai
vamman vuoksi työkyvytön saaden 1 mo-
mentissa tarkoitettua eläkettä, kuntoutustukea
tai tapaturmavakuutuslain mukaista tapatur-
maeläkettä.

Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla
2 momentissa tarkoitettua työhön rinnastetta-
vaa aikaa.

III OSA

Työmarkkinatuki

7 luku

Työmarkkinatukea koskevat yleiset sään-
nökset

1 §

Oikeus työmarkkinatukeen

Oikeus työmarkkinatukeen tämän lain mu-
kaisesti on työttömällä:

1) joka ei täytä työssäoloehtoa; tai
2) jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on

päättynyt 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun
enimmäisajan täyttymisen vuoksi; ja

3) joka on taloudellisen tuen tarpeessa (tar-
veharkinta).

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
mukaisen työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen, työharjoittelun, työelämävalmennuk-
sen, työkokeilun ja ammatinvalinnanohjaus-
ja kuntoutustoimenpiteiden (työvoimapoliit-
tiset toimenpiteet), maahanmuuttajan kotou-

tumistoimenpiteiden sekä kuntouttavan työ-
toiminnan ajalta työmarkkinatukeen oikeute-
tun toimeentulo turvataan työmarkkinatuella.

Työmarkkinatuki voidaan hakemuksesta
myöntää korvauksena työn vastaanottamises-
ta aiheutuvista kustannuksista työmarkkina-
tukeen oikeutetulle henkilölle hänen työllis-
tymisensä tukemiseksi (matka-avustus).

Yhdistelmätuki voidaan työnantajan hake-
muksesta myöntää pitkään työttömänä ol-
leen, työmarkkinatukeen oikeutetun henkilön
palkkauskustannuksiin. Työllistetyllä ei ole
oikeutta työmarkkinatukeen ajalta, jolta tuki
maksetaan työnantajalle.

2 §

Työmarkkinatukeen oikeutettu

Työllistymistä edistävien 3—7 §:ssä tarkoi-
tettujen toimien ajalta työmarkkinatukeen oi-
keutettuna pidetään työmarkkinatukea saavan
lisäksi työtöntä työnhakijaa, jolle tukea työt-
tömyysajalta ei makseta johtuen:

1) 11 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta työmark-
kinatukihakemuksen myöhästymisestä;

2) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta ammatilli-
seen koulutukseen liittyvästä rajoituksesta;

3) 8 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta odotusajas-
ta;

4) 9 §:ssä tarkoitetusta omavastuuajasta;
5) korvauksettomasta määräajasta;
6) työssäolovelvoitteesta;
7) 4 luvussa tarkoitetusta etuuden sovitte-

lusta tai vähentämisestä; tai
8) 9 luvun 3 ja 4 §:ssä tarkoitetusta tarve-

harkinnasta.

3 §

Työmarkkinatuki työvoimapoliittisen toimen-
piteen aikana

Työmarkkinatukea maksetaan siihen oikeu-
tetulle henkilölle ajalta, jona hän osallistuu
työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Työ-
markkinatuen maksamisesta ilman tarvehar-
kintaa työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen
osallistuvalle säädetään 9 luvun 5 §:ssä.

Työnhakijalla on oikeus työmarkkinatu-
keen ajalta, jona hän osallistuu ulkomailla
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järjestettävään työvoimapoliittiseen toimen-
piteeseen sen estämättä mitä 2 luvun 3 §:ssä
ulkomaanmatkasta työmarkkinoilla olon es-
teenä säädetään.

4 §

Työmarkkinatuki kotoutumistukena

Työmarkkinatukeen kotoutumistukena on
oikeus työttömällä maahanmuuttajalla, joka

1) täyttää 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut
edellytykset;

2) noudattaa maahanmuuttajien kotoutta-
misesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
otosta annetussa laissa (493/1999) tarkoitet-
tua kotoutumissuunnitelmaa ottaen huomi-
oon, mitä 8 luvun 3 §:n 2 momentissa ja
5 §:ssä säädetään; ja

3) täyttää maahanmuuttajien kotouttamises-
ta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta an-
netun lain 14 §:n 1 momentissa säädetyt
edellytykset.

Työmarkkinatukeen oikeutetulle maksetaan
työmarkkinatukea kotoutumistukena myös
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-
paikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
11 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitel-
maan sisältyvien toimenpiteiden ajalta. Maa-
hanmuuttajan kotoutumistoimenpiteiden rin-
nastamisesta työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin säädetään mainitussa laissa ja sen no-
jalla.

Maahanmuuttajalla ei ole oikeutta työ-
markkinatukeen viimeksi mainitun lain
10 §:n 2 momentissa tarkoitetun kolmen
vuoden ajalta muutoin kuin kotoutumistuke-
na.

5 §

Matka-avustus

Työvoimatoimisto voi määrätä mat-
ka-avustuksen maksettavaksi työnmarkkina-
tukeen oikeutetulle henkilölle, joka ottaa vas-
taan vähintään kuusi kuukautta kestävän ko-
koaikatyön työssäkäyntialueensa ulkopuolel-
la, ja jolle työn vastaanottamisesta aiheutuu
huomattavia kustannuksia.

Matka-avustusta ei myönnetä sellaisen työ-
suhteen perusteella

1) jonka palkkauskustannuksiin työnanta-
jalle on myönnetty tukea työllisyysmäärära-
hoista tai yhdistelmätukea; tai

2) joka on alkanut ennen kuin työvoimavi-
ranomainen on antanut avustuksen myöntä-
misestä työvoimapoliittisen lausunnon.

6 §

Yhdistelmätuki

Työvoimatoimisto voi määrätä yhdistelmä-
tuen maksettavaksi työnantajalle, jos tukea
myönnettäessä

1) työllistettävä on työmarkkinatukeen oi-
keutettu;

2) työllistettävän oikeus työttömyyspäivä-
rahaan on päättynyt 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetulla perusteella (enimmäisai-
ka), tai työllistettävä on saanut työttömyyten-
sä perusteella työmarkkinatukea vähintään
500 päivältä;

3) työsuhde ei ole alkanut; ja
4) työnantaja on sitoutunut maksamaan vä-

hintään 9 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun täysimääräisen työmarkkinatuen suuruis-
ta palkkaa työkyvyttömyysajalta, jolta työl-
listetty ei saa sairausvakuutuslain 19 §:n 1
momentissa olevan rajoituksen (omavastuu-
aika) vuoksi päivärahaa eikä muuta vastaa-
vaa lakisääteistä korvausta tai työnantajalta
muulla perusteella sairausajan palkkaa.

Tuen myöntämisajankohtana pidetään 1
momenttia sovellettaessa päivää, jona työ-
voimaviranomainen antaa työvoimapoliitti-
sen lausunnon yhdistelmätuen myöntämises-
tä.

Yhdistelmätuki voidaan myöntää myös
osa-aikatyön palkkauskustannuksiin.

Yhdistelmätukea ei myönnetä valtion viras-
tolle tai laitokselle.

Yhdistelmätukeen sovelletaan lisäksi, mitä
julkisesta työvoimapalvelusta annetussa lais-
sa tai sen nojalla säädetään työnantajalle
myönnettävästä työllistämistuesta, jollei tässä
laissa toisin säädetä.
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7 §

Työmarkkinatuki kuntouttavan työtoiminnan
aikana

Työmarkkinatukea maksetaan siihen oikeu-
tetulle kuntouttavasta työtoiminnasta anne-
tussa laissa tarkoitetun kuntouttavan työtoi-
minnan ajalta.

Poiketen 2 §:stä työmarkkinatukeen oikeu-
tettuna ei pidetä sen 2, 3 ja 6 kohdassa tarkoi-
tettua kuntouttavaan työtoimintaan osallistu-
vaa.

8 §

Ylläpitokorvaus

Matka- ja muiden ylläpitokustannusten
korvaamisesta (ylläpitokorvaus) työvoimapo-
liittiseen toimenpiteeseen osallistuvalle työn-
hakijalle säädetään julkisesta työvoimapalve-
lusta annetussa laissa.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle
työmarkkinatukea saavalle maksetaan ylläpi-
tokorvausta 5,05 euroa kuntouttavasta työ-
toiminnasta annetun lain 2 luvun 5 §:ssä tar-
koitetun aktivointisuunnitelman mukaiselta
osallistumispäivältä.

9 §

Omavastuuaika

Työmarkkinatukea maksetaan sen jälkeen,
kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana
työvoimatoimistossa yhteensä viisi työpäivää
enintään kahdeksan peräkkäisen kalenterivii-
kon aikana (omavastuuaika). Omavastuuai-
kaan ei lueta 8 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun
odotusaikaan tai korvauksettomiin määräai-
koihin taikka työssäolovelvoitteisiin sisälty-
viä työttömyyspäiviä.

Omavastuuaika täyttyy myös, kun lyhen-
nettyä työviikkoa tai osa-aikatyötä tekevän
työntekijän 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua työt-
tömyysaikaa on kertynyt yhteensä viittä työt-
tömyyspäivää vastaava aika.

Omavastuuaikaan luetaan myös ne päivät,
jotka henkilö työttömyyden alkamisen jäl-
keen on ollut työkyvytön saamatta siltä ajalta
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai

muuta vastaavaa lakisääteistä korvausta taik-
ka työnantajalta sairausajan palkkaa.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan edellytetä:
1) jos henkilön oikeus työmarkkinatukeen

alkaa välittömästi 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tarkoi-
tetun työttömyyspäivärahan enimmäisajan
täytyttyä; tai

2) jos hänen työntekonsa estyy sellaisen
toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpi-
teen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hä-
nen työehtoihinsa tai työoloihinsa; ja

3) hän muutoin täyttää työmarkkinatuen
saamisen edellytykset.

10 §

Omavastuuajan voimassaolo

Omavastuuaika on voimassa sen kalenteri-
vuoden loppuun, jona se on kokonaan hankit-
tu.

Alkavan kalenterivuoden aikana uutta
omavastuuaikaa ei edellytetä:

1) niin kauan kuin henkilö yhdenjaksoisesti
saa työmarkkinatukea;

2) kun omavastuuaika ajoittuu kahdelle ka-
lenterivuodelle;

3) kun omavastuuaika on täyttynyt kalente-
rivuoden päättyessä ilman, että työmarkkina-
tuen maksu on vielä alkanut;

4) kun oikeus työmarkkinatukeen alkaa
uudelleen 14 päivän kuluessa edellisen työ-
markkinatukioikeuden päättymisestä; tai

5) kun henkilö on saanut 3 luvun 4 §:n 5
kohdassa tarkoitettua kuntoutusetuutta ja pa-
laa uudelleen työttömäksi työnhakijaksi 14
päivän kuluessa edellä tarkoitetun etuuden
päättymisen jälkeen.

11 §

Yhdistelmätukikokeilu

Poiketen 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa
säädetyistä yhdistelmätuen edellytyksistä,
yhdistelmätuki voidaan määrätä maksetta-
vaksi työnantajalle, jos työllistettävä on tukea
myönnettäessä saanut työmarkkinatukea
työttömyytensä peursteella vähintään 200
päivältä. Yhdistelmätuki myönnetään tällöin
työmarkkinatukena ilman julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun
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työllistämistuen osuutta.
Muutoin 1 momentin nojalla myönnettä-

vään yhdistelmätukeen ja yhdistelmätukityö-
hön sovelletaan mitä yhdistelmätuesta ja yh-
distelmätukityöstä säädetään tässä laissa, jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa
ja niiden nojalla. kokeilun tarkoituksen to-
teuttamiseksi voidaan valtioneuvoston ase-
tuksella kuitenkin säätää poikkeuksia tuen
myöntämis- ja maksamismenettelyn osalta.

Jos henkilön työllistymisen tukemiseksi
haetaan yhdistelmätukea työmarkkinatukena
ilman työllistämistukiosuutta, yhdistelmätuen
enimmäisaikojen laskenta 9 luvun 7 §:n 3
momentin 2 kohdasta poiketen alkaa uudel-
leen alusta, kun henkilö on aiemman yhdis-
telmätukityön jälkeen saanut työmarkkinatu-
kea työttömyytensä perusteella vähintään 200
päivältä.

Tämän pykälän 1—3 momenttia sovelle-
taan 31 päivään joulukuuta 2005 saakka, kui-
tenkin siten, että tämän pykälän nojalla
myönnettyä yhdistelmätukea voidaan maksaa
enintään 31 päivään joulukuuta 2007 saakka.

8 luku

Työmarkkinatuen erityiset työvoimapoliitti-
set rajoitukset

1 §

Suomen kansalaisuutta vailla oleva

Suomen kansalaisuutta vailla olevalla on
oikeus työmarkkinatukeen tämän lain mukai-
sesti, jos hänellä on Suomea sitovan kansain-
välisen sopimuksen taikka oleskelu- tai työ-
luvan perusteella rajoittamaton oikeus tehdä
täällä työtä.

2 §

Ammatillista koulutusta vailla oleva nuori

Työmarkkinatukeen ei ole oikeutta työttö-
myysajalta alle 25-vuotiaalla, joka ei ole suo-
rittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tut-
kintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia
antavaa koulutusta (ammatillista koulutusta
vailla oleva nuori).

Poiketen 1 momentista oikeus työmarkki-
natukeen on 18—24-vuotiaalla ammatillista
koulutusta vailla olevalla nuorella, jolle ei
hänen aktiivisesta työnhaustaan ja koulutuk-
seen hakeutumisestaan huolimatta ole kyetty
järjestämään työtä, koulutusta tai työvoima-
poliittista toimenpidettä. Työmarkkinatukioi-
keuden säilyttäminen edellyttää, että hän on
halukas ottamaan vastaan työtä, koulutusta ja
osallistumaan työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin sekä aktiivisesti ja jatkuvasti hakeutuu
soveltuvaan 1 momentissa tarkoitettuun kou-
lutukseen.

Ammatillista koulutusta vailla olevalla
nuorella ei ole oikeutta saada työmarkkinatu-
kea työttömyysajalta ennen kuin hän on suo-
rittanut 1 momentissa tarkoitetun koulutuk-
sen, jos hän ilman pätevää syytä on:

1) kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työs-
tä tai 2 luvun 16 §:ssä tarkoitetusta kou-
lutuksesta,

2) kieltäytynyt työharjoittelusta, työkokei-
lusta tai kuntoutuksesta tai keskeyttänyt täl-
laisen toimenpiteen, taikka

3) jättänyt hakeutumatta hänelle soveltu-
vaan ammatilliseen koulutukseen, johon voi-
daan myöntää opintotukea, taikka kieltäyty-
nyt, eronnut tai omasta syystään erotettu täl-
laisesta koulutuksesta.

Pätevään syyhyn kieltäytyä työharjoittelus-
ta tai keskeyttää se sovelletaan mitä 2 luvun
18 ja 19 §:ssä säädetään pätevästä syystä
kieltäytyä työelämävalmennuksesta ja työko-
keilusta tai keskeyttää ne.

3 §

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen

Ammatillista koulutusta vailla olevan nuo-
ren osalta ammatilliseen koulutukseen hakeu-
tumisena pidetään hakeutumista yhteishaun
avulla koulutuspaikkoihin, joiden opiskeli-
jaksi ottamisen perusteet hän täyttää. Aktiivi-
sesta ja jatkuvasta koulutukseen hakeutumi-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan säätää, missä laajuudessa aktiivisena
koulutukseen hakeutumisena pidetään hakeu-
tumista ammatilliseen koulutukseen muussa
kuin yhteishaussa ja hakeutumista lukioon tai
muuhun yleissivistävään koulutukseen.
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Maahanmuuttajan osalta ammatilliseen
koulutukseen hakeutumisella tarkoitetaan
hakeutumista hänen kotoutumissuunnitel-
maansa sisältyvään koulutukseen, johon voi-
daan myöntää opintotukea.

Ammatillista koulutusta vailla olevaan
nuoreen ei sovelleta 2 luvun 7 §:n 3 moment-
tia.

4 §

Odotusaika

Työmarkkinatukea maksetaan vasta viiden
kuukauden odotusajan jälkeen työnhakijalle,
joka ei ole täyttänyt työssäoloehtoa, eikä ole
suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä
tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia
antavaa koulutusta. Odotusaika alkaa työttö-
mäksi työnhakijaksi rekisteröitymisestä, kor-
vauksettoman määräajan päättymisestä tai
työssäolovelvoitteen täyttymisestä lukien.

Odotusaika täyttyy, kun työnhakija on työt-
tömäksi työnhakijaksi rekisteröidyttyään ol-
lut yhteensä viisi kuukautta työssäoloehdon
täyttävässä työssä, yrittäjänä tai työttömänä
työnhakijana työvoimatoimistossa taikka
työvoimapoliittisessa toimenpiteessä.

Odotusajasta vähennetään aika, jona työn-
hakija on työttömäksi työnhakijaksi rekiste-
röitymistä edeltävien kahden vuoden aikana
ollut edellä 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
työmarkkinoilla.

Poiketen 2 ja 3 momentista odotusaikaan ei
lueta aikaa, jonka työnhakija on ollut työ-
markkinoilla päätoimisen opiskelun tai siihen
liittyvän lomajakson tai eri oppilaitosten vä-
lisen lomajakson taikka korvauksettoman
määräajan tahi työssäolovelvoitteen aikana.

5 §

Kotoutumistoimenpiteestä kieltäytyminen ja
sen keskeyttäminen

Maahanmuuttajalla, joka ilman pätevää
syytä kieltäytyy osallistumasta kotoutumis-
suunnitelmassa yksilöidysti sovittuun, koh-
tuulliseksi katsottavaan työllistymistä edistä-
vään toimenpiteeseen tai keskeyttää tällaisen
toimenpiteen, ei ole oikeutta työmarkkinatu-
keen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä tai

keskeyttämisestä lukien.

6 §

Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä kieltäy-
tyminen ja keskeyttäminen

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
3 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä, joka kieltäy-
tyy osallistumasta aktivointisuunnitelman
laatimiseen, ei ole oikeutta työmarkkinatu-
keen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä lukien.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla nuorella
henkilöllä, joka ilman pätevää syytä kieltäy-
tyy kuntouttavasta työtoiminnasta taikka
keskeyttää tai omasta syystään joutuu kes-
keyttämään kuntouttavan työtoiminnan, ei
ole oikeutta työmarkkinatukeen 60 päivän
ajalta kieltäytymisestä tai keskeyttämisestä
lukien.

Jos henkilön toistuvasta 1 tai 2 momentissa
tarkoitetusta menettelystä on pääteltävissä,
ettei hän halua osallistua kuntouttavasta työ-
toiminnasta annetussa laissa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin, hänellä ei ole oikeutta työ-
markkinatukeen ennen kuin hän on ollut vä-
hintään kolme kuukautta työssäoloehdon
täyttävässä työssä tai työvoimapoliittisessa
aikuiskoulutuksessa tai alle 25-vuotiaana
2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuk-
sessa (työssäolovelvoite).

7 §

Pätevä syy kuntouttavasta työtoiminnasta
kieltäytymiseen tai sen keskeyttämiseen

Pätevä syy kuntouttavasta työtoiminnasta
kieltäytymiseen tai sen keskeyttämiseen on
henkilöllä, joka

1) työskentelee muutoin kuin satunnaisesti
työsuhteessa tehtävässä työssä, jonka sään-
nöllinen työaika ylittää kahdeksan tuntia vii-
kossa;

2) työllistyy päätoimisesti 1 luvun 6 §:ssä
tarkoitetussa yritystoiminnassa tai on aloit-
tamassa päätoimista yritystoimintaa;

3) on 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu päätoimi-
nen opiskelija; tai

4) osallistuu työvoimapoliittiseen toimen-
piteeseen.
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Lisäksi henkilöllä on pätevä syy kuntoutta-
vasta työtoiminnasta kieltäytymiseen tai sen
keskeyttämiseen, jos toiminta

1) ei ole hänen terveydentilaansa nähden
hänelle sopivaa;

2) olennaisesti poikkeaa aktivointisuunni-
telmasta;

3) on järjestetty siten, että kunta tai muu
kuntouttavan työtoiminnan toteuttava laimin-
lyö kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain säännöksiä; tai

4) järjestetään hänen työssäkäyntialueensa
ulkopuolella.

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä kun-
touttavasta työtoiminnasta tai keskeyttää työ-
toiminta myös muusta kuin edellä 1 ja 2
momentissa tarkoitetusta syystä, jos syy on
hänen työmarkkinoille pääsemisensä tai pa-
laamisensa kannalta pätevyydeltään verratta-
vissa näihin.

9 luku

Työmarkkinatuen määrä ja kesto

1 §

Työmarkkinatuen määrä

Täysimääräinen työmarkkinatuki on 6 lu-
vun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun peruspäi-
värahan suuruinen.

Työmarkkinatuen saajalle maksetaan lapsi-
korotusta siten kuin 6 luvun 6 §:ssä sääde-
tään.

Työmarkkinatuen määrä lasketaan ottaen
huomioon mitä 4 luvussa säädetään

Matka-avustuksena maksetaan 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettu työmarkkinatuki.

2 §

Yhdistelmätuen määrä

Työnantajalle maksetaan tukena palkkaus-
kustannuksiin 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu
täysimääräinen työmarkkinatuki.

Tukea ei makseta, jos työnantajalle henki-
lön palkkauksesta aiheutuvat kustannukset
kuukaudessa ovat pienemmät kuin täysimää-
räisen työmarkkinatuen kuukautta kohti las-
kettu määrä. Palkkauskustannuksina pidetään

työllistetylle maksettavaa palkkaa ennen va-
kuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen
pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisää-
teistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapa-
turmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmak-
sua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmak-
sua.

Eri työnantajatahoille maksettavan tuen
enimmäismäärästä ja tuen maksatusmenette-
lystä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tarveharkinnassa huomioon otettavat tulot

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa ote-
taan huomioon henkilön omat tulot kokonaan
ja hänen puolisonsa tulot 236 euroa ylittäväl-
tä osalta kuukaudessa. Tulot vahvistetaan
käyttäen hyväksi verotuksessa todettuja tulo-
ja. Työmarkkinatuki määrätään kuitenkin tu-
en maksamisajankohdan tilannetta vastaa-
vaksi joko arvioitujen tai muutoin todettavis-
sa olevien tulojen perusteella. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään tarkemmin tarve-
harkinnassa huomioon otettavista tuloista.

Tarveharkinnan tuloina ei oteta huomioon
(etuoikeutetut tulot):

1) lapsilisää;
2) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

tuesta annetun lain mukaista kotihoidon tu-
kea;

3) asumistukea;
4) sotilasavustusta;
5) sotilasvammalain mukaista elinkorkoa ja

täydennyskorkoa;
6) perhe-eläkelain (38/1969) mukaista täy-

dennysmäärää;
7) toimeentulotuesta annetun lain mukaista

toimeentulotukea; sekä
8) vian, vamman tai haitan perusteella

maksettavaa erityisten kustannusten korvaus-
ta.

4 §

Tarveharkinta

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun täy-
simääräisen työmarkkinatuen kuukautta koh-
den lasketusta määrästä vähennetään huolto-
velvollisella 50 prosenttia siitä 3 §:n mukai-
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sesti määrätystä tulojen osasta, joka ylittää
848 euroa kuukaudessa. Perheettömällä hen-
kilöllä vähennetään vastaavasti 75 prosenttia
siitä 3 §:n mukaisesti määrätystä tulojen
osasta, joka ylittää 253 euroa kuukaudessa.
Perheellisen tulorajaa korotetaan 106 eurolla
jokaisen huollettavan alle 18-vuotiaan lapsen
osalta. Työmarkkinatuen määräytymiseen
vaikuttavat kuukausittaiset tuloerät pyöriste-
tään alaspäin täysiksi euroiksi siten, että täy-
den euron yli menevä osa jätetään huomioon
ottamatta.

Työmarkkinatuki on tarkistettava, jos sen
määrään vaikuttavat tulot ovat olennaisesti
nousseet tai pienentyneet. Tarkistettua työ-
markkinatukea aletaan maksaa aikaisimmasta
mahdollisesta maksuerästä lukien.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa ja
3 §:ssä työmarkkinatuen tarveharkinnasta
säädetään, työmarkkinatukena maksetaan
enintään 4 luvun 7 §:n 1 momentin mukai-
sesti laskettu rahamäärä.

Jos maan yleinen palkkataso olennaisesti
muuttuu, valtioneuvoston asetuksella on tar-
kistettava edellä 1 momentissa ja 4 §:ssä sää-
detyt rahamäärät palkkatason muutosta vas-
taavassa suhteessa.

5 §

Työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa

Työmarkkinatuki myönnetään ilman tarve-
harkintaa siltä ajalta, jona henkilö osallistuu
julkisesta työvoimapalvelusta annetussa lais-
sa tarkoitettuun koulutukseen, työharjoitte-
luun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun
taikka työhallinnon järjestämään kuntoutuk-
seen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta an-
netun lain tarkoittaman työtoimintajakson
ajalta.

Työmarkkinatuki maksetaan ilman tarve-
harkintaa myös sellaiselle 55 vuotta täyttä-
neelle henkilölle, joka on työttömäksi joutu-
essaan täyttänyt työssäoloehdon.

Henkilölle, joka on saanut työttömyyspäi-
värahaa 6 luvun 7 §:ssä tai 9 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun enimmäisajan, työmarkkinatu-
ki maksetaan ilman tarveharkintaa 180 en-
simmäisen työttömyyspäivän ajalta. Edellä
tarkoitetun 180 työttömyyspäivän laskemi-
nen aloitetaan alusta, kun henkilö tulee työs-

säoloehdon ja työttömyyspäivärahan enim-
mäisajan täyttymisen jälkeen uudelleen oi-
keutetuksi työmarkkinatukeen.

6 §

Osittainen työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on 60 prosenttia 1 §:n
1—3 momentin ja 3—5 §:n mukaisesti laske-
tusta työmarkkinatuesta, jos työnhakija asuu
vanhempiensa taloudessa eikä ole täyttänyt
työssäoloehtoa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta aikana, jona henkilö osallistuu
julkisesta työvoimapalvelusta annetussa lais-
sa tarkoitettuun koulutukseen, työharjoitte-
luun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun
taikka työvoimaviranomaisen järjestämään
kuntoutukseen eikä kuntouttavasta työtoi-
minnasta annetun lain tarkoittaman työtoi-
mintajakson aikana.

7 §

Työmarkkinatuen kesto

Työmarkkinatuki on kestoltaan rajoittama-
ton.

Matka-avustus voidaan määrätä maksetta-
vaksi enintään kahden kuukauden ajan työ-
suhteen alkamisesta lukien. Matka-avustus
maksetaan viideltä päivältä viikossa sen es-
tämättä, mitä 3 luvun 2 §:ssä säädetään
etuuspäivien määrästä viikossa.

Yhdistelmätuki voidaan määrätä maksetta-
vaksi työnantajalle enintään 24 kuukaudeksi
henkilöä kohti. Työllistämistukeen yhdistet-
tynä työmarkkinatuki voidaan kuitenkin mää-
rätä maksettavaksi työnantajalle enintään 12
kuukaudeksi henkilöä kohti. Enimmäisaiko-
jen laskenta aloitetaan alusta, kun henkilö on:

1) tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäi-
värahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen
uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen;
tai

2) saanut yhdistelmätukityön jälkeen työ-
markkinatukea työttömyytensä perusteella
vähintään 500 päivältä.
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IV OSA

Koulutuspäiväraha

10 luku

Koulutuspäivärahaa koskevat säännökset

1 §

Soveltamisala

Työttömälle, joka hakeutuu omaehtoiseen,
ammatillisia valmiuksia edistävään koulutuk-
seen, maksetaan koulutuksen ajalta toimeen-
tulon turvaamiseksi koulutuspäivärahaa siten
kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Koulutuspäivärahan työvoimapoliittiset edel-
lytykset

Koulutuspäivärahan saamisen edellytykse-
nä on, että henkilö on koulutuksen aloittaes-
saan työttömänä työnhakijana työvoimatoi-
mistossa. Koulutuspäivärahaan ei sovelleta
tämän lain 2 ja 8 luvun säännöksiä.

3 §

Koulutuspäivärahan saamisen erityisedelly-
tykset

Koulutuspäivärahaan on oikeus sillä, joka
aloittaa päätoimisen ammatillisia valmiuksi-
aan edistävän koulutuksen. Koulutuspäivära-
haan on oikeus myös sillä, joka ryhtyy pää-
toimisesti jatkamaan ennen työttömyyttään
keskeytyneitä, ammatillisia valmiuksia edis-
täviä opintoja.

Koulutuspäivärahan saamisen edellytykse-
nä on, että hakija on koulutuksen aloittaes-
saan:

1) saanut välittömästi edeltäneen 12 kuu-
kauden aikana työttömyyspäivärahaa tai
työmarkkinatukea vähintään 86 työttömyys-
päivältä; sekä

2) tehnyt työntekijäin eläkelain 8 §:n 4
momentissa tarkoitetun peruseläkkeen tai
muuhun siihen verrattavan työ- tai virkasuh-
teeseen perustuvan eläkkeen edellyttämää

työtä yhteensä vähintään 10 vuotta, jota las-
kettaessa luetaan hyväksi myös työ, jonka
hakija on tehnyt ennen kuin hän on täyttänyt
23 vuotta.

Työ voidaan lukea hyväksi vain kerran 2
momentin 2 kohdassa tarkoitettua työskente-
lyaikaa laskettaessa. Jos hakija on saanut pit-
käaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun
tukemisesta annetussa laissa (709/1997) tar-
koitettua tukea, luetaan työskentelyaikaan
vain tuen saamisen jälkeinen aika.

4 §

Koulutusta koskevat edellytykset

Ammatillisia valmiuksia edistävää koulu-
tusta on julkisen valvonnan alaisessa oppilai-
toksessa järjestettävä yhdenjaksoinen, vähin-
tään 20 opintoviikon laajuinen koulutus seu-
raavasti:

1) ammatilliseen perustutkintoon, ammatti-
korkeakoulututkintoon tai ammattikorkea-
koulun jatkotutkintoon johtava koulutus;

2) näyttötutkintona suoritettavaan ammatti-
tai erikoisammattitutkintoon tai ammatilli-
seen perustutkintoon valmistava koulutus;

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain mukainen muu kuin 2 kohdassa tar-
koitettu ammatillinen lisäkoulutus;

4) ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa tarkoitettu, muuna kuin ammatillisena
peruskoulutuksena järjestettävä kotitalous-
opetus tai vammaisille opiskelijoille järjestet-
tävä valmentava ja kuntouttava opetus ja oh-
jaus; taikka

5) ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
täydennyskoulutuksena järjestetyt erikoistu-
misopinnot tai opettajan kelpoisuuteen johta-
vat pedagogiset opinnot.

Jos koulutuspäivärahan hakija on aikai-
semmin harjoittanut opintoja, joiden tavoit-
teena on ollut alempi tai ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja hän on keskeyttänyt nämä opin-
tonsa ennen 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitetun työttömyyden alkamista, rinnaste-
taan 1 momentissa tarkoitettuun koulutuk-
seen sellainen koulutus, joka johtaa samaan
tutkintoon kuin aikaisempi opiskelu tai joh-
taa ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-
miseen siinä tapauksessa, että tuen hakija on
aikaisemman tutkintonsa tai muiden opinto-
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suoritustensa perusteella hyväksytty yliopis-
ton erikseen suunniteltuna ohjelmana järjes-
tämiin, ylempään korkeakoulututkintoon joh-
taviin opintoihin.

Jos yleissivistävän koulutuksen puuttumi-
nen on esteenä työllistymiselle tai osallistu-
miselle ammatilliseen koulutukseen ja koulu-
tuksen tarve todetaan työnhakusuunnitelmas-
sa, peruskoulun oppimäärän suorittaminen tai
lukion oppimäärän suorittaminen silloin, kun
opiskelija on jo aikaisemmin suorittanut lu-
kio-opintoja, rinnastetaan 1 momentissa tar-
koitettuun koulutukseen.

Koulutuksen päätoimisuudesta on voimas-
sa, mitä opintotukilaissa (65/1994) ja sen no-
jalla säädetään.

5 §

Koulutuspäivärahan määrä

Koulutuksen ajalta opiskelijalla on oikeus
koulutuspäivärahaan. Koulutuspäivärahana
maksetaan sitä tämän lain mukaista työttö-
myysetuutta, jota koskevia säännöksiä henki-
löön sovellettaisiin hänen työttömänä olles-
saan.

Koulutuspäivärahaan ei sovelleta 6 luvun
3 §:n 3 momenttia. Koulutuspäiväraha mak-
setaan 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti
korotettuna myös sellaiselle henkilölle, joka
on saanut ansiopäivärahan korotettua an-
sio-osaa 130 päivältä.

6 §

Koulutuspäivärahakauden kesto

Koulutuspäivärahaa maksetaan koulutuk-
sen ajalta ja myös lomajaksoilta koulutuksen
aikana enintään viideltä päivältä kalenterivii-
kossa. Koulutuspäivärahaa maksetaan enin-
tään 500 päivältä.

Maksetut koulutuspäivärahapäivät luetaan
6 luvun 7 §:ssä tarkoitettuun työttömyyspäi-
värahan 500 päivän enimmäisaikaan. Koulu-
tuspäivärahana ja työttömyyspäivärahana
maksettujen korvauspäivien yhteenlaskettu
määrä voi olla enintään 586 päivää. Tämän
jälkeiseltä koulutusajalta koulutuspäiväraha
maksetaan työmarkkinatuen suuruisena enin-
tään siihen saakka, kun henkilö on saanut

koulutuspäivärahaa 500 päivältä.

7 §

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua
opetussuunnitelman mukaiseen koulutuk-
seen.

Opiskelijan tulee edistyä opinnoissaan säi-
lyttääkseen oikeuden koulutuspäivärahaan.
Siitä, milloin opinnoissa edistyminen kor-
keakoulussa katsotaan riittäväksi, säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Koulutuksen katsotaan keskeytyneen, jos
opiskelija on ollut poissa ilman hyväksyttä-
vää syytä opetussuunnitelman mukaisesta
koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti ky-
kene hyväksyttävästi suoriutumaan suunni-
telman mukaisista opinnoista, tai jos hän on
muuten olennaisesti laiminlyönyt opintojaan.

8 §

Opiskelijan tietojenantovelvollisuus

Opiskelijan on esitettävä työvoimatoimis-
tolle koulutuksen järjestäjän todistus koulu-
tukseen hyväksymisestä, koulutuksen aloit-
tamisesta ja siitä, että koulutus täyttää 4 §:ssä
säädetyt edellytykset.

Opiskelijan on esitettävä koulutuspäivära-
han maksajalle 1 momentissa tarkoitettu to-
distus ja selvitys koulutuspäivärahan suuruu-
teen vaikuttavista tuloista ja niiden muutok-
sista sekä ilmoitettava koulutuksen aloittami-
sesta ja keskeyttämisestä ja annettava koulu-
tuspäivärahan maksamista varten muut tar-
peelliset tiedot.

9 §

Koulutuksen järjestäjän tietojenantovelvolli-
suus

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle
todistuksen koulutukseen hyväksymisestä,
koulutuksen aloittamisesta ja siitä, että kou-
lutus täyttää 4 §:ssä säädetyt edellytykset.

Oppilaitoksen on viipymättä ilmoitettava
koulutuspäivärahan maksajalle opintojen
päättymisestä tai keskeytymisestä. Opiskeli-
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jalle on ennen ilmoituksen tekemistä varatta-
va tilaisuus selvityksen antamiseen asiasta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun velvolli-
suuden toteuttamiseksi Kansaneläkelaitos ja
työttömyyskassat toimittavat oppilaitokselle
niiden opiskelijoiden nimet ja henkilötun-
nukset, joille on myönnetty koulutuspäivära-
haa.

10 §

Työvoimatoimiston tietojenantovelvollisuus

Työvoimatoimiston tulee ilmoittaa koulu-
tuspäivärahan maksajalle tiedot 4 §:ssä tar-
koitetun koulutuksen aloittaneista opiskeli-
joista ja työttömänä työnhakijana olosta kou-
lutuksen alkaessa.

V OSA

Toimeenpano ja muutoksenhaku

11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

1 §

Työttömyysetuuden hakeminen

Peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja kou-
lutuspäivärahaa haetaan kirjallisesti Kansan-
eläkelaitokselta. Ansiopäivärahaa ja koulu-
tuspäivärahaa haetaan kirjallisesti siltä työt-
tömyyskassalta, jonka jäsen työnhakija on.
Hakemus yhdistelmätuesta tai matka-avus-
tuksesta voidaan jättää myös työvoimatoi-
mistoon.

Työttömyysetuutta ei ilman erityisen pai-
navaa syytä myönnetä takautuvasti pitem-
mältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen
hakemuksen vireille tuloa.

Hakemus tulee vireille, kun se on saapunut
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le. Jos ansiopäivärahaa koskeva hakemus on
hylätty, katsotaan peruspäivärahaa tai työ-
markkinatukea koskevan hakemuksen tulleen
vireille silloin, kun ansiopäivärahahakemus
on saapunut työttömyyskassaan edellyttäen,
että peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea on

haettu kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
hakija sai tiedon työttömyyskassan hylkää-
västä päätöksestä.

2 §

Velvollisuus tietojen antamiseen

Työttömyysetuuden hakijan on annettava
Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle
etuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tar-
vittavat tiedot. Etuuden saaja tai hakija on li-
säksi velvollinen antamaan Kansaneläkelai-
tokselle ja työttömyyskassalle sen vaatimia
selvityksiä, jotka ovat tarpeen erityisesti 1
luvun 7 §:ssä tarkoitetun talouden ja asumi-
sen erillisyyden toteamiseksi.

Työttömyysetuuden hakijan on esitettävä
työvoimatoimikunnan tai työvoimatoimiston
lausunnon edellyttämät häntä henkilökohtai-
sesti koskevat selvitykset työvoimatoimistol-
le sen määräämällä tavalla.

Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu
sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oi-
keuteen saada etuutta tai pienentää etuuden
määrää, hänen tulee viipymättä ilmoittaa
muutoksesta työttömyysetuuden maksajalle.
Jäljempänä 4 §:ssä tarkoitettuja olosuhteita
koskevasta muutoksesta etuuden saajan tulee
viipymättä ilmoittaa työvoimatoimistolle.

3 §

Etuutta koskeva päätös

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan
tulee antaa työttömyysetuuden myöntämistä,
epäämistä, tarkistamista, lakkauttamista ja
takaisinperintää koskevassa asiassa hakijalle
kirjallinen päätös. Päätöstä ei anneta, jos
etuuden tarkistaminen johtuu yksinomaan in-
deksitarkistuksesta tai muusta vastaavasta
lain tai asetuksen nojalla suoraan määräyty-
västä perusteesta. Hakijalle on annettava kir-
jallinen päätös myös työttömyysetuuden
maksamisesta kunnan toimielimelle siten
kuin jäljempänä 9 §:ssä säädetään.

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan
on ennen päätöksen tekemistä työvoimapo-
liittisessa asiassa pyydettävä 4 §:n mukainen
työvoimapoliittinen lausunto.
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4 §

Työvoimapoliittinen lausunto

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta
antaa työvoimapoliittisen lausunnon 2 luvus-
sa, 7 luvun 3—7 §:ssä, 8 luvussa sekä 9 lu-
vun 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyistä edel-
lytyksistä.

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan
pyynnöstä. Työvoimapoliittista lausuntoa on
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan
pyynnöstä täydennettävä viipymättä. Jos
työnhakija on ilmoittanut työvoimatoimistol-
le hakevansa työmarkkinatukea tai työttö-
myyspäivärahaa, työvoimapoliittinen lausun-
to voidaan antaa ja sitä voidaan täydentää il-
man erillistä pyyntöä.

Ryhmälomautetusta työvoimatoimisto tai
työvoimatoimikunta antaa Kansaneläkelai-
toksen ja työttömyyskassan pyynnöstä lau-
sunnon vain 2 luvun 3—7 §:ssä säädetyistä
edellytyksistä. Ryhmälomautetulla tarkoite-
taan työntekijää, joka on lomautettu määrä-
ajaksi joko kokoaikaisesti tai 4 luvun 1 §:ssä
tarkoitetulla tavalla, ja lomautus koskee vä-
hintään kymmentä työntekijää.

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan
työnhakijalle tiedoksi 3 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen yhteydessä. Työnhakijalla on oikeus
pyynnöstä saada tieto lausunnosta työvoima-
toimistolta.

Työvoimatoimikunnan kokoonpanosta,
päätösvaltaisuudesta ja muista tehtävistä sää-
detään julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tussa laissa. Työvoimatoimiston ja työvoima-
toimikunnan 1 ja 3 momentissa tarkoitetusta
tehtävänjaosta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Työvoimapoliittisen
lausunnon toimittamisesta ja lausuntoon
merkittävistä seikoista säädetään tarvittaessa
työministeriön asetuksella.

5 §

Maksamistapa

Työttömyysetuudet maksetaan jälkikäteen
vähintään kerran kuukaudessa etuuteen oi-
keutetun ilmoittamalle tilille Suomessa toi-
mivaan rahalaitokseen. Yksittäinen etuuserä

voidaan maksaa muullakin tavalla, jos tilille
maksaminen ei ole mahdollista tai jos etuu-
den saaja esittää Kansaneläkelaitoksen tai
työttömyyskassan hyväksymän erityisen
syyn.

Jos henkilölle työttömyysetuutena kuukau-
delta maksettava erä olisi pienempi kuin pe-
ruspäiväraha, ei etuutta makseta.

6 §

Maksamisen väliaikainen keskeyttäminen tai
vähentäminen

Työttömyysetuuden maksaminen voidaan
väliaikaisesti keskeyttää tai maksettavan
etuuden määrää vähentää, jos on ilmeistä, et-
tä sen saajalla ei olosuhteiden muuttumisen
tai muun syyn perusteella ole siihen enää oi-
keutta tai etuuden määrää tulisi vähentää.
Keskeyttämisestä ja vähentämisestä on välit-
tömästi ilmoitettava etuuden saajalle ja etuut-
ta koskeva päätös on annettava viivytyksettä.

7 §

Työmarkkinatuen maksaminen työnantajalle

Yhdistelmätuki maksetaan niiltä päiviltä,
joilta työnantaja on velvollinen maksamaan
palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä
kalenteriviikossa. Työmarkkinatukea ei kui-
tenkaan makseta päiviltä, joilta työnantajalle
maksetaan sairausvakuutuslain 28 §:n nojalla
mainitun lain mukaista päivärahaa taikka äi-
tiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Nämä kor-
vauspäivät luetaan viiden päivän enimmäis-
aikaan.

8 §

Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen
ilman päätöstä

Edellä 4 luvun 1 §:n 1—3 kohdissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa soviteltuun työttömyys-
etuuteen oikeutetulle henkilölle voidaan eri-
tyisestä syystä maksaa ilman päätöstä hänen
hakemuksensa perusteella soviteltua työttö-
myysetuutta jo ennen kuin maksajalle on
toimitettu työnantajan vahvistamat palkka-
tiedot.
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Työttömyysetuutta voidaan maksaa enna-
kolta enintään 70 prosenttia siitä, mihin hen-
kilöllä hakemuksensa ja antamiensa palkka-
ja muiden tietojen perusteella olisi oikeus.
Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enin-
tään kahdelta sovittelujaksolta. Ennakkoa ei
makseta, jos ennakkona sovittelujaksolta
maksettava erä olisi pienempi kuin peruspäi-
väraha.

Ennakko vähennetään myöhemmin myön-
nettävästä sovitellusta työttömyysetuudesta
etuutta maksettaessa. Ennakko voidaan kat-
soa myös muun myöhemmin myönnettävän
työttömyysetuuden ennakkosuoritukseksi.
Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi
tällöin kuitata myöhemmin myönnettävästä
etuudesta ennakkomaksuna liikaa maksa-
mansa etuuden määrän.

9 §

Työttömyysetuuden maksaminen kunnan toi-
mielimelle

Työttömyysetuus voidaan joko osittain tai
kokonaan sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoite-
tun kunnan toimielimen pyynnöstä erityisen
painavasta syystä maksaa toimielimelle tois-
taiseksi tai määräajan etuuden saajan, hänen
perheensä ja hänen huollettavinaan olevien
lasten elatukseen.

Jos kunnan toimielin on toimeentulotuesta
annetun lain 23 §:n mukaisesti maksanut
toimeentulotukea ennakkona odotettavissa
olevaa työttömyysetuutta vastaan, työttö-
myysetuus maksetaan ennakkoa vastaavilta
osin toimielimelle sen pyynnöstä.

10 §

Takaisinperintä

Jos työttömyysetuutta on maksettu aiheetta
tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu
etuus on perittävä takaisin.

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko
kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan
kohtuulliseksi eikä työttömyysetuuden aihee-
ton maksaminen ole johtunut etuuden saajan
tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelys-
tä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on

vähäinen.
Liikaa maksettu työttömyysetuus jätetään

takaisinperimättä siltä osin kuin sen määrä
ylittää 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun etuu-
den määrän, jonka Kansaneläkelaitos tai työt-
tömyyskassa on perinyt takautuvasti suoritet-
tavasta työkyvyttömyyden perusteella myön-
netystä eläkkeestä.

Takaisinperintää koskeva lainvoimainen
päätös saadaan panna täytäntöön kuten lain-
voimainen tuomio.

11 §

Yhdistelmätuen takaisinperintä

Jos työnantajalle maksettavaa työmarkkina-
tukea on käytetty vastoin lain tai valtioneu-
voston asetuksen säännöksiä taikka myöntä-
mispäätöksessä asetettuja ehtoja, työnantajan
on suoritettava perusteettomasti maksettu tu-
ki takaisin Kansaneläkelaitokselle. Takaisin
maksettavalle määrälle on maksettava sen
maksupäivästä korkoa korkolain (633/1982)
3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan
mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Jollei palautettavaa määrää suoriteta vii-
meistään takaisinperintäpäätöksessä määrät-
tynä takaisinmaksupäivänä, on viivästyneelle
määrälle suoritettava korkolain 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen
viivästyskorko takaisinmaksupäivästä. Muu-
toin työmarkkinatuen takaisinperinnästä
työnantajalta on soveltuvin osin voimassa,
mitä 10 §:ssä säädetään.

12 §

Matka-avustuksen takaisinperintä

Jos henkilö eroaa työstä tai omalla me-
nettelyllään aiheuttaa työsuhteen päättymi-
sen kuuden kuukauden kuluessa sen työ-
suhteen alkamisesta, jonka perusteella hä-
nelle on maksettu 7 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tua matka-avustusta, peritään mat-
ka-avustus takaisin, jollei takaisinperintä
ole kohtuutonta. Muutoin takaisinperintään
sovelletaan, mitä 10 §:ssä säädetään.
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13 §

Kuittaaminen

Takaisin perittäväksi päätetty määrä voi-
daan kuitata Kansaneläkelaitoksen tai työt-
tömyyskassan myöhemmin maksamasta
etuudesta ottaen kuitenkin huomioon, mitä
ulosottolaissa säädetään palkan ulosmittauk-
sen yhteydessä jätettävästä vähimmäistoi-
meentuloerästä. Ilman suostumusta kuittaa-
minen voidaan kuitenkin kohdistaa vain tä-
män lain mukaiseen tai siihen rinnastettavaan
muuhun etuuteen. Etuuden saajan suostu-
muksella kuittaus voidaan kohdistaa muu-
hunkin etuuteen ja ulosoton suojaosuutta
suurempana.

14 §

Työttömyysetuuden periminen eräissä tapa-
uksissa

Jos henkilö on saanut työttömyysetuutta
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään
takautuvasti kansaneläkettä tai eläkettä työ-
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan
perusteella, sukupolvenvaihdos- tai luopu-
miseläkettä, luopumiskorvausta, luopumis-
tukea taikka sairausvakuutuslain mukaista
päivärahaa, kuntoutusrahalain mukaista
kuntoutusrahaa, tapaturmavakuutuslain mu-
kaista päivärahaa tai tapaturmaeläkettä,
työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos saa
periä tältä ajalta perusteettomasti maksetun
työttömyysetuuden määrän takautuvasti
suoritettavasta eläkkeestä, luopumiskorva-
uksesta, luopumistuesta, päivärahasta tai
tapaturmaeläkkeestä.

Työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitok-
sen on ilmoitettava eläkelaitokselle tai va-
kuutuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa en-
nen 1 momentissa tarkoitetun etuuden mak-
samista, että etuus tulee 1 momentin mukai-
sesti maksaa työttömyyskassalle tai Kansan-
eläkelaitokselle.

Jos henkilö on perusteettomasti saanut pe-
ruspäivärahaa tai työmarkkinatukea samalta
ajalta, jolta hänelle myönnetään takautuvasti-
tämän lain mukaista muuta etuutta, Kansan-
eläkelaitos saa periä tältä ajalta perusteetto-

masti maksetun peruspäivärahan tai työ-
markkinatuen takautuvasti suoritettavasta an-
siopäivärahasta. Vastaavasti työttömyyskassa
saa periä perusteettomasti maksetun ansio-
päivärahan takautuvasti suoritettavasta pe-
ruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta.

15 §

Työttömyysetuuden ulosmittaus

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea ei saa
ulosmitata.

Sopimus, joka tarkoittaa tähän lakiin perus-
tuvan oikeuden siirtämistä toiselle, on mitä-
tön.

16 §

Asetuksenantovaltuus

Työttömyysetuuden hakemisesta ja sen yh-
teydessä annettavista selvityksistä sekä työt-
tömyysetuuksien maksamisesta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

12 luku

Muutoksenhaku

1 §

Muutoksenhakuoikeus

Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta työttömyysturvalautakunnalta ja
työttömyysturvalautakunnan päätökseen tyy-
tymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla.

Valituskirjelmä on toimitettava Kansanelä-
kelaitokselle tai asianomaiselle työttömyys-
kassalle 30 päivän kuluessa siitä, kun valitta-
ja on saanut päätöksestä tiedon.

Työttömyysturva-asiamies on oikeutettu
valittamalla hakemaan työttömyysetuuden
saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä
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koskevassa asiassa muutosta 1 momentin
mukaisesti työttömyysturvalautakunnalta 30
päivän kuluessa siitä, kun työnhakija on saa-
nut Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskas-
san päätöksestä tiedon ja vakuutusoikeudelta
30 päivän kuluessa siitä, kun työvoimaviran-
omainen on saanut päätöksestä tiedon.

Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan
päätöstä on muutoksenhausta huolimatta
noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella
päätöksellä ratkaistu.

Työvoimatoimikunnan ja työvoimatoimis-
ton antamasta sitovasta lausunnosta ei saa
erikseen hakea muutosta valittamalla.

2 §

Muutoksenhakuoikeuden rajoitus

Työnantajalle maksettavaa työmarkkinatu-
kea tai matka-avustuksena maksettavaa työ-
markkinatukea koskevaan päätökseen ei saa
hakea valittamalla muutosta. Päätöksen pois-
tamista koskevassa asiassa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä 7 §:ssä säädetään. Mat-
ka-avustuksena maksettavan työmarkkinatu-
en takaisinperintää koskevaan päätökseen
tyytymätön saa kuitenkin hakea siihen valit-
tamalla muutosta 1 §:n mukaisesti.

3 §

Työttömyysturvalautakunta

Työttömyysturvaa koskevissa asioissa en-
simmäisenä muutoksenhakuasteena on työt-
tömyysturvalautakunta.

Työttömyysturvalautakunnassa on puheen-
johtaja, joka voi olla päätoiminen, sekä tar-
peellinen määrä varapuheenjohtajia, laki-
miesjäseniä, lääkärijäseniä sekä työmarkki-
najärjestöjen edustajia, jotka toimivat tuoma-
rin vastuulla. Muille jäsenille kuin puheen-
johtajalle ja varapuheenjohtajalle määrätään
henkilökohtaiset varajäsenet.

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän va-
rajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on
muutoin voimassa, mitä tuomarinviran halti-
joista on säädetty. Työmarkkinajäsenistä

puolet on määrättävä työnantajayhdistysten
edustavimpien keskusjärjestöjen ja puolet
työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyh-
distysten edustavimpien keskusjärjestöjen
ehdotuksesta. Puheenjohtajan, varapuheen-
johtajien ja lakimiesjäsenten sekä näiden va-
rajäsenten tulee olla tuomarinvirkaan oikeut-
tavan tutkinnon suorittaneita ja työttömyys-
turva-asioihin hyvin perehtyneitä. Lääkäri-
jäsenten ja näiden varajäsenten tulee olla va-
kuutuslääketieteeseen perehtyneitä laillistet-
tuja lääkäreitä. Lautakunta voi toimia jaos-
toihin jakaantuneena. Jaosto on päätösvaltai-
nen, kun puheenjohtaja ja yksi työnantajayh-
distysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja
yksi työntekijäin ja toimihenkilöiden ammat-
tiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestö-
jen ehdotuksesta määrätty jäsen on läsnä.
Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen
olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysy-
myksestä, tulee yhden saapuvilla olevan jä-
senen olla lääkäri.

Asian käsittelyssä työttömyysturvalauta-
kunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä.
Työttömyysturvalautakunnassa toimitetaan
tarvittaessa asian selvittämiseksi suullinen
käsittely siten kuin hallintolainkäyttölain
37 §:ssä säädetään. Suulliseen käsittelyyn
sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta
annettua lakia (945/1984). Suullinen käsittely
on toimitettava suljetuin ovin asioissa, joissa
on säädetty salassapitovelvollisuus tai jotka
työttömyysturvalautakunta määrää käsiteltä-
viksi suljetuin ovin sillä perusteella, että jul-
kisesta käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle
erityistä haittaa.

Työttömyysturvalautakunnan lainvoimai-
nen päätös saadaan panna täytäntöön niin
kuin lainvoimainen tuomio.

Työttömyysturvalautakunta toimii sosiaali-
ja terveysministeriön yhteydessä ja sen toi-
minnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan
valtion varoista.

Työttömyysturvalautakunnasta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

4 §

Itseoikaisu

Jos Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa
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hyväksyy kaikilta osin sille toimitetussa vali-
tuksessa esitetyt vaatimukset, sen on annetta-
va asiasta oikaisupäätös. Oikaisupäätökseen
saa hakea muutosta siten kuin 1 §:ssä sääde-
tään.

Jos Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa
ei voi oikaista valituksen kohteena olevaa
päätöstä 1 momentissa mainituin tavoin, sen
on 30 päivän kuluessa valitusajan päättymi-
sestä toimitettava valituskirjelmä ja lausun-
tonsa asianomaisen muutoksenhakuelimen
käsiteltäväksi. Kansaneläkelaitos tai työttö-
myyskassa voi tällöin väliaikaisella päätök-
sellä oikaista aikaisemman päätöksensä siltä
osin kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn
vaatimuksen. Jos valitus on jo toimitettu
muutoksenhakuelimelle, on väliaikaisesta
päätöksestä ilmoitettava sille viipymättä. Vä-
liaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määrä-
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdos-
ta tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen si-
tä edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta
on tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle.
Valituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina
toimitettava asianomaiselle muutoksenha-
kuelimelle 60 päivän kuluessa valitusajan
päättymisestä.

5 §

Valituksen myöhästyminen

Jos työttömyysturvalautakunnalle tai va-
kuutusoikeudelle annettava valitus on saapu-
nut 1 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asi-
anomainen muutoksenhakuelin voi tästä huo-
limatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos
myöhästymiseen on ollut painavia syitä.

6 §

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätök-
sestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun
päätös on postitettu hänen ilmoittamallaan
osoitteella, jollei muuta näytetä. Työttömyys-
turva-asiamiehen katsotaan saaneen tiedon

työttömyysturvalautakunnan päätöksestä
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun pää-
tös on postitettu työvoimaviranomaisen
osoitteella, jollei muuta näytetä.

7 §

Päätöksen poistaminen

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva
lainvoimainen päätös perustuu väärään tai
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi Kan-
saneläkelaitoksen tai asianomaisen työttö-
myyskassan esityksestä tai asianomaisen ha-
kemuksesta, varattuaan muille asianosaisille
tilaisuuden tulla kuulluiksi, poistaa päätöksen
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi.
Tehtyään edellä sanotun esityksen Kansan-
eläkelaitos tai työttömyyskassa voi, kunnes
asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa
sen esityksensä mukaan.

Myös Vakuutusvalvontavirasto voi esittää
mainitulla tavalla virheellisen työttömyys-
kassan tai työttömyysturvalautakunnan pää-
töksen poistamista vakuutusoikeudelle. Teh-
tyään edellä sanotun esityksen Vakuutusval-
vontavirasto voi väliaikaisesti keskeyttää
etuuden maksamisen tai määrätä sen makset-
tavaksi esityksensä mukaisena. Lisäksi työt-
tömyysturva-asiamies on oikeutettu hake-
maan työvoimapoliittisia edellytyksiä koske-
vassa asiassa vakuutusoikeudelta lainvoimai-
sen päätöksen poistamista.

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, Kansaneläke-
laitoksen tai työttömyyskassan on tutkittava
asia uudelleen. Kansaneläkelaitos tai työttö-
myyskassa voi aikaisemman lainvoimaisen
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun
taikka myöntää edun aikaisempaa suurempa-
na. Myös työttömyysturvalautakunta ja va-
kuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin 1 §:ssä
säädetään.
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VI OSA

Erinäiset säännökset

13 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat
säännökset

1§

Oikeus tietojen saamiseen

Kansaneläkelaitoksella, työvoimatoimistol-
la, työvoimatoimikunnalla, työttömyyskas-
salla, työttömyysturva-asiamiehellä sekä tä-
män lain mukaisella muutoksenhakuelimellä
on oikeus saada salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä maksutta käsiteltävänä olevan asi-
an ratkaisemista tai muuten tämän lain tai
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa
tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kan-
sainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtä-
vien toimeenpanemista varten välttämättömät
tiedot

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;

2) eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä; sekä

3) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta sekä julkisesta työvoimapal-
velusta annetussa laissa tarkoitetulta koulu-
tuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitok-
selta.

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-
salla on oikeus saada maksutta tehtäviensä
hoitamista varten

1) työvoimatoimikunnalta tai työvoima-
toimistolta 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tar-
koitettu työvoimapoliittinen lausunto;

2) rangaistuslaitokselta ja vaarallisten ri-
koksenuusijain eristämisestä annetun lain
(317/1953) 1 §:ssä tarkoitetulta pakkolaitok-
selta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päät-
tymisestä. Rangaistuslaitoksen ja pakkolai-
toksen on annettava tiedot välittömästi, kun
henkilö otetaan rangaistus- tai pakkolaitok-
seen.

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava asi-
anomaiselle työttömyyskassalle, jos ansioon
suhteutetun päivärahan saajalle tai tämän

puolisolle myönnetään lasten kotihoidon ja
yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukai-
nen kotihoidon tuki.

2 §

Tiedot rahalaitoksilta

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus
saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä
pyynnöstä maksutta käsiteltävänä olevan
työmarkkinatukea koskevan asian ratkaise-
mista varten välttämättömät tiedot rahalai-
toksilta, ellei riittäviä tietoja ja selvityksiä
muutoin saada ja on perusteltua syytä epäillä
etuuden hakijan tai saajan antamien tietojen
riittävyyttä tai luotettavuutta eikä hän ole an-
tanut suostumustaan tietojen saamiseen.
Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää kir-
jallisena ja ennen pyynnön esittämistä on ha-
kijalle tai saajalle annettava siitä tieto.

3 §

Tietojen luovuttaminen

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on
oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saa-
miaan tietoja työvoimatoimistolle ja työvoi-
matoimikunnalle työttömyyspäivärahan saa-
misen työvoimapoliittisin edellytyksiin vai-
kuttavista seikoista.

Salassapitosäännösten estämättä voidaan 1
momentissa mainittuja tietoja luovuttaa edel-
leen asianomaiselle viranomaiselle rikko-
musten ja rikosten selvittämistä ja syyttee-
seen panoa varten.

4 §

Kansaneläkelaitoksen tietojen käyttöoikeus

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksittäis-
tapauksessa käyttää tämän lain mukaista
etuutta käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
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toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat mai-
nittuun etuuteen ja tiedot on lain mukaan
otettava huomioon päätöksenteossa ja Kan-
saneläkelaitoksella olisi oikeus saada tiedot
muutoinkin erikseen.

5 §

Tekninen käyttöyhteys

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-
salla on sen lisäksi, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 29 §:n 3 momentissa säädetään,
oikeus mainitussa momentissa säädetyin
edellytyksin avata tekninen käyttöyhteys re-
kisteriensä salassapidettäviin tietoihin, jotka
sillä on oikeus tämän luvun perusteella antaa
tässä luvussa tarkoitetuille tiedonsaajille.

Mitä tässä pykälässä säädetään teknisen
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen anta-
misesta sen avulla, koskee myös Kansanelä-
kelaitoksen ja työttömyyskassan oikeutta
saada teknisen käyttöyhteyden avulla 1 §:ssä
tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sa pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta,
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietojen pyytäjän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta
huolehditaan asianmukaisesti.

6 §

Oikeus tietojen oma-aloitteiseen luovuttami-
seen

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-
salla on oikeus sen lisäksi, mitä viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
säädetään, salassapitosäännösten ja muiden
tiedon saantia koskevien rajoitusten estämät-
tä antaa ministeriölle, verohallinnolle ja laki-
sääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle
laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi
kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain
mukainen etuus vaikuttaa, tämän lain mu-
kaista etuutta tai korvausta saaneen henkilön
henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot
maksetuista etuuksista ja korvauksista sekä

muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat
välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien
rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi
suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja
muuta kertaluonteista valvontatointa varten,
sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä
mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä ri-
kosten selvittämiseksi ja syytteeseenpanoa
varten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tie-
toja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön
sosiaalihuollon perusteita, ei kuitenkaan saa
luovuttaa.

7 §

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan
on annettava etuuden hakijalle etukäteen so-
pivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä koskevia
tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voi-
daan säännönmukaisesti luovuttaa.

8 §

Ulosottoviranomaisen tiedonsaantioikeus

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-
salla on oikeus salassapitosäännösten ja mui-
den tiedon saantia koskevien rajoitusten es-
tämättä asianomaisen viranomaisen pyynnös-
tä luovuttaa ulosottoa varten tiedot tämän
lain mukaisten etuuksien määristä, ei kuiten-
kaan niistä etuuksista, joita ei oteta huomi-
oon ulosottolain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua
suojaosuutta laskettaessa. Lisäksi Kansanelä-
kelaitoksella on oikeus ilmoittaa tiedossaan
olevat muut eläkkeitä ja muita sosiaalietuuk-
sia maksavat laitokset.

9 §.

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja
läsnäolo-oikeus

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä oikeus saada
maksutta työvoimatoimistolta ja työvoima-
toimikunnalta tiedot työvoimapoliittisista
lausunnoista siinä laajuudessa kuin asiamie-
hen tehtävät edellyttävät. Työttömyystur-
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va-asiamies voi määrätä, että Kansaneläke-
laitoksen, työttömyyskassan tai työttömyys-
turvalautakunnan tulee antaa nimettyä henki-
löä koskeva päätös tiedoksi työttömyystur-
va-asiamiehelle.

Työttömyysturva-asiamiehellä on läsnäolo-
ja puheoikeus työvoimatoimikunnan kokouk-
sessa.

10 §

Etuudensaajarekisteri

Etuudensaajarekisteri on Vakuutusvalvon-
taviraston henkilörekisteri työttömyysturvan
toimeenpanon valvontaan, työttömyysetuuk-
sien tilastointiin sekä työttömyysetuuksia
koskevan lainsäädännön valmisteluun ja seu-
rantaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Rekisteriin saadaan kerätä ja tallentaa työt-
tömyysetuuksien maksatusjärjestelmissä ole-
via tarpeellisia tietoja työttömyyskassojen
maksamia etuuksia saaneista henkilöistä,
näille maksetuista etuuksista ja niiden mak-
superusteista. Vakuutusvalvontaviraston oi-
keudesta saada ja luovuttaa tietoja säädetään
työttömyyskassalaissa.

14 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 §

Etuuksien korotus

Lain 6 luvun 1 ja 6 §:ssä säädettyjä raha-
määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkein-
deksistä annetussa laissa (456/2001) sääde-
tään.

2 §

Päivärahan perusteena olevan palkan indek-
sitarkistus

Ansiopäivärahan perusteena olevaa palk-
kaa, joka on laskettu 5 luvun 3 §:ssä tarkoite-
tun tarkastelujakson pidentämistä edeltäneel-
tä ajalta, tarkistetaan siinä suhteessa kuin
päivärahan alkamisajankohdalle vahvistettu

työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin en-
simmäisessä virkkeessä tarkoitettu indeksilu-
ku poikkeaa sille kalenterivuodelle vahviste-
tusta indeksiluvusta, johon tarkastelujakson
pidennys on ulottunut.

Yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta
jatkuneen osaeläkkeenä myönnetyn työky-
vyttömyyseläkkeen tai osa-aikaeläkkeen la-
katessa eläkkeen alkamishetkellä vallinneen
tilanteen mukaisesti määräytyvän ansiopäivä-
rahan perusteena olevaa palkkaa tarkistetaan
siinä suhteessa kuin päivärahan alkamisajan-
kohdalle vahvistettu 1 momentissa tarkoitettu
indeksiluku poikkeaa sille kalenterivuodelle
vahvistetusta indeksiluvusta, jona eläke on
alkanut.

3 §

Etuuksien rahoitus

Palkansaajan ansiopäivärahan rahoituksesta
säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetussa laissa ja yrittäjien ansiopäivärahan
rahoituksesta työttömyyskassalaissa.

Peruspäiväraha ja siihen liittyvä lapsikoro-
tus rahoitetaan valtion varoista ja palkansaa-
jan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta.
Työmarkkinatuki rahoitetaan valtion varois-
ta. Valtion on suoritettava Kansaneläkelai-
tokselle peruspäivärahaa ja työmarkkinatu-
kea varten kuukausittain ennakkoa siten, että
ennakkojen määrä vastaa valtion sinä vuonna
suoritettavaksi arvioitua määrää ja että enna-
kot ovat riittävät menojen kattamiseen jokai-
sena kuukautena. Tämän lain mukaisesta
toiminnasta Kansaneläkelaitokselle aiheutu-
vat hallintokulut luetaan sen hallintokustan-
nuksiksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin Kansaneläkelaitoksen ja työttö-
myyskassojen ennakoiden ja lopullisen rahoi-
tuksen vahvistamisesta ja maksamisesta.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös koulutuspäivärahana maksetta-
vaan työttömyysetuuteen.

Kansaneläkelaitos voi käyttää 2 momentis-
sa tarkoitettuja ennakoita myös sosiaaliturva-
järjestelmien soveltamista yhteisön alueella
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annetun neuvoston asetuksen



HE 115/2002 vp126

(ETY) N:o 1408/71 69 ja 70 artiklan mukai-
siin kustannuksiin.

4 §

Toimeenpano-ohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yhden-
mukaisen käytännön aikaansaamiseksi työt-
tömyysetuuksissa yleiset ohjeet. Ohjeet val-
mistelee Vakuutusvalvontavirasto.

Yhdenmukaisen käytännön aikaansaami-
seksi voidaan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella säätää tarkemmin työttömyyskas-
soissa noudatettavasta menettelystä tässä
laissa tarkoitettuja etuuksia myönnettäessä,
maksettaessa ja takaisin perittäessä.

15 luku

Voimaantulosäännökset

1 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2003.

Lain 6 luvun 1 ja 6 §:ssä säädetyt rahamää-
rät vastaavat sitä kansaneläkeindeksin piste-
lukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammi-
kuussa maksettujen kansaneläkkeiden suu-
ruus on laskettu.

Tämän lain 3 luvun 6 §:ää sovelletaan, kun
työsuhde, jonka perusteella lainkohdan tar-
koittamaa etuutta on maksettu, on päättynyt
tämän lain voimaantulon jälkeen.

Sen estämättä, mitä tämän lain 4 luvun
1 §:n 3 kohdassa säädetään, sovelletaan hen-
kilöön, jonka sovittelujakso on kesken lain
tullessa voimaan, lain voimaan tullessa voi-
massa ollutta lakia etuuden sovittelusta sovit-
telujakson päättymiseen saakka.

Sovellettaessa 5 luvun 3 §:n 2 momentin
säännöstä rinnastetaan tämän lain mukaiseen
työttömyyspäivärahaan 1 päivänä tammikuu-
ta 1997 tai sen jälkeiseltä ajalta maksettu
työttömyyspäiväraha.

Tämän lain 5 luvun 2 §:n 1 momenttia ja
6 §:n 1 momenttia sovellettaessa otetaan
huomioon myös työttömyyskassan jäsenyys
ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain 6 luvun 3 §:ää sovelletaan työnhaki-
jaan, jonka työsuhde on päättynyt tämän lain
tultua voimaan, kuitenkin siten, että 6 luvun
3 §:n säännöstä ei sovelleta, jos eroraha on
myönnetty tai myönnetään sellaisen aikai-
semman työ- tai virkasuhteen perusteella, jo-
ka on päättynyt viiden vuoden aikana lasket-
tuna taaksepäin henkilön sen työsuhteen
päättymisestä, jonka perusteella työttömyys-
etuutta haetaan.

Tämän lain 6 luvun 3 §:n 1 momentin 2
kohtaa ja 10 §:n 1 kohtaa sovellettaessa ote-
taan huomioon myös palkansaajakassan jäse-
nyys ajalta ennen tämän lain voimaantuloa.

Tämän lain voimaan tulon jälkeen alkavaan
koulutukseen myönnettävä koulutuspäivära-
ha määräytyy siten kuin 6 luvun 3 §:ssä sää-
detään.

Tämän lain 11 luvun 10 §:n 3 momentin
säännöstä työttömyyspäivärahan takaisinpe-
rinnästä sovelletaan sellaisen aiheetta makse-
tun työttömyyspäivärahan takaisinperintään,
joka kohdistuu aikaan tämän lain voimaantu-
lon jälkeen.

Tämän lain 14 luvun 2 §:ää sovelletaan
henkilöön, jonka 6 luvun 7 tai 8 §:n mukai-
nen päivärahakauden enimmäisaika alkaa
lain voimaantulon jälkeen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

2 §

Kumottavat säädökset

Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin
tehtyine muutoksineen

1) 24 päivänä elokuuta 1984 annettu työt-
tömyysturvalaki (602/1984);

2) työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuu-
ta 1993 annettu laki (1542/1993)

3) työttömien omaehtoisen opiskelun tu-
kemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annet-
tu laki (1402/1997).

3 §

Soveltamissäännös

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan työttömyysturvalakiin
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tai työmarkkinatuesta annettuun lakiin tai
niiden nojalla myönnettävään etuuteen, viit-
tauksen on katsottava tarkoittavan tämän lain

mukaisia vastaavia säännöksiä ja tämän lain
mukaista työttömyysetuutta, jollei tästä laista
muuta johdu.

—————

2.

Laki

työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 3 §:n 7 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1318/1994, ja
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti, 25 ja 26 §,
sellaisena kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti laissa 1318/1994, 25 § laissa 913/2000 ja 26 §

laissa 556/1998, sekä
lisätään 1 lukuun uusi 2 a § ja 13 lukuun 58 a § seuraavasti:

2 a §

Hallintomenettelylain soveltaminen

Käsiteltäessä työttömyyskassan myöntä-
mää lakisääteistä etuutta tai työttömyyskas-
san jäsenyyttä koskevaa asiaa noudatetaan
soveltuvin osin mitä hallintomenettelylaissa
(598/1982), kielilaissa (148/1992) ja saa-
menkielen käyttämisestä viranomaisissa an-
netussa laissa (516/1991) säädetään.

3 §

Jäsenyyden ehdot

Palkansaajakassan jäseneksi pääsee Suo-
messa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole

täyttänyt 65 vuotta ja joka työskentelee sel-
laisessa ammatissa tai sellaisella työalalla,
joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Yrittä-
jäkassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva
yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Yrit-
täjänä pidetään työttömyysturvalain 1 luvun
6 §:ssä tarkoitettua henkilöä, jonka toimeen-
tulon on katsottava perustuvan yritystoimin-
nasta saatavaan tuloon.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Päätökseen, jolla kassa on hylännyt jäse-

neksi pääsyn tai erottanut jäsenensä, voidaan
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hakea muutosta työttömyysturvalain 12 lu-
vun mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — —

25 §

Yrittäjäkassan rahoitus

Valtionosuutena maksetaan Vakuutusval-
vontaviraston hyväksymistä yrittäjäkassan
työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:n nojalla
maksamista päivärahoista ja ansiotuista työt-
tömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja
lapsikorotusta vastaava määrä. Yrittäjäkassan
työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:n nojalla
maksamien päivärahojen ja ansiotukien ra-
hoituksessa noudatetaan soveltuvin osin, mi-
tä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun
lain 4 ja 5 §:ssä säädetään ansiopäivärahojen
ja ansiotukien rahoituksesta.

26 §

Osuudet hallintokuluista

Hallintokuluihin kohdistuvana valtion
osuutena ja työttömyysvakuutusrahaston
osuutena maksetaan:

1) työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:ssä sää-
dettyä peruspäivärahaa vastaava määrä kuta-
kin alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin niin,
että sinä vuonna, jolloin työttömyyskassan
säännöt on ensi kerran vahvistettu, ja sitä
seuraavana vuonna valtion osuus on kaksin-
kertainen; ja

2) 0,35 prosenttia niistä kassan viimeksi
kuluneen kalenterivuoden aikana maksamista
työttömyyspäivärahoista, joihin suoritetaan
valtion osuus tai työttömyysrahaston osuus.

Työttömyysvakuutusrahaston osuutena
suoritetaan palkansaajakassoille lisäksi 2 eu-
roa jokaista ansiopäivärahapäätöstä kohden.

Hallintokuluihin kohdistuvat osuudet eivät
yhteensä kuitenkaan saa olla enempää kuin
neljä viidesosaa kassan maksamista kohtuul-
lisista hallintokuluista.

58 a §

Vakuutusvalvontaviraston tiedonsaantioikeus

Vakuutusvalvontaviranomaisella on oikeus
saada salassapitosäännösten ja muiden tieto-
jen saantia koskevien rajoitusten estämättä
maksutta tässä laissa säädetyn valvontatehtä-
vänsä hoitamiseksi ja työttömyysturvalain 13
luvun 10 §:ssä tarkoitetun etuudensaajarekis-
terin ylläpitämiseksi välttämättömät tiedot

1) työttömyyskassoilta ja työttömyyskasso-
jen käyttämien maksatusjärjestelmien ylläpi-
täjiltä,

2) työttömyysvakuutusrahastolta,
3) Koulutus- ja erorahastolta,
4) verohallitukselta,
5) Kansaneläkelaitokselta,
6) työministeriöltä ja
7) Eläketurvakeskukselta.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2003.
—————
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3.

Laki

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päi-

vänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) 13 §, 15 §:n 2 ja 3 momentti ja 17 §:n 2 mo-
mentti, sekä

muutetaan 7 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti,
17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti ja 48 §:n 1 momentti, seuraavasti:

7 §

Kotouttamisohjelma

— — — — — — — — — — — — — —
Ohjelmaan liittyy kunnan ja työvoima- ja

elinkeinokeskuksen sopimus perusteista, joil-
la kotouttamista edistäviä toimenpiteitä voi-
daan rinnastaa julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain ( /2002) 1 luvun 7 §:n 1 mo-
mentin 7 kohdassa tarkoittamaan työvoima-
poliittiseen aikuiskoulutukseen tai 10 luvun
tarkoittamiin työmarkkinatoimenpiteisiin si-
ten kuin tässä laissa ja asetuksella säädetään.

10 §

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan

Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työt-
tömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toi-
meentulotuesta annetun lain (1412/1997)
mukaista toimeentulotukea, on oikeus yhteis-
työssä kunnan ja työvoimatoimiston kanssa
laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Ko-
toutumissuunnitelman kestosta, muuttamises-
ta ja keskeytyneen suunnitelman jatkamisesta
sovitaan kunnan, työvoimatoimiston ja maa-
hanmuuttajan kesken. Maahanmuuttajan ko-
toutumissuunnitelma korvaa julkisesta työ-

voimapalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:ssä
tarkoitetun työnhakusuunnitelman.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Kotoutumissuunnitelma

— — — — — — — — — — — — — —
Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia

suomen tai ruotsin kielen opiskelun, työ-
voimapoliittisen aikuiskoulutuksen, maa-
hanmuuttajan omaehtoisen koulutuksen,
ammatinvalinnanohjauksen ja kuntoutuksen,
työharjoittelun, työelämävalmennuksen,
valmistavan opetuksen, lasten ja nuorten ko-
toutumisen tukemisesta sekä muiden niihin
rinnastettavien kohtuullisiksi katsottavien ko-
toutumista tukevien toimenpiteiden järjestä-
misestä.

Kotoutumissuunnitelma sisältää työvoima-
toimiston päätöksen maahanmuuttajalle yksi-
löidysti osoitettavien 2 momentissa tarkoitet-
tujen kunnan tai maahanmuuttajan omatoimi-
sesti järjestämien kotouttamista edistävien
toimenpiteiden toimenpidekohtaisesta rinnas-
tamisesta julkisesta työvoimapalvelusta an-
netun lain 1 luvun 7 §:n 1 momentin 7 koh-
dan tarkoittamaan työvoimapoliittiseen ai-
kuiskoulutukseen tai 10 luvun tarkoittamiin
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työmarkkinatoimenpiteisiin siten kuin tässä
laissa ja asetuksella säädetään.

12 §

Kotoutumistuki

— — — — — — — — — — — — — —
Kotoutumistuki muodostetaan työttömyys-

turvalain mukaisesta työmarkkinatuesta ja
toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta
toimeentulotuesta.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Työttömyysturvalain ja toimeentulotuesta
annetun lain soveltaminen

Jollei tästä laista muuta johdu, kotoutumis-
tukena myönnettävään työmarkkinatukeen ja
toimeentulotukeen ja tukea koskevaan asiaan
sekä muutoksenhakuun sovelletaan, mitä
työttömyysturvalaissa työmarkkinatuesta ja
työmarkkinatukea koskevasta asiasta sääde-
tään sekä mitä toimeentulotuesta annetussa
laissa toimeentulotuesta ja toimeentulotukea
koskevasta asiasta säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

18 §

Muualla laissa olevien viittaussäännösten
soveltaminen

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa

säännöksissä viitataan työttömyysturvalain
mukaiseen työmarkkinatukeen, viittauksen
katsotaan koskevan myös tämän lain nojalla
maksettavaa työmarkkinatukea, jollei tästä
laista muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

48 §

Siirtymäsäännös

Maahanmuuttajalle, jolla 10 §:n 2 momen-
tin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu
määräaika on täyttynyt ennen tämän lain
voimaantuloa, laaditaan kotoutumissuunni-
telma viiden kuukauden kuluessa tämän lain
voimaantulosta. Jos maahanmuuttajan en-
simmäisen kotikunnan merkitsemisestä väes-
tötietojärjestelmään on kuitenkin kulunut
kaksi vuotta ennen tämän lain voimaantu-
loa, ei kotoutumissuunnitelmaa tarvitse
tehdä, ellei maahanmuuttaja sitä vaadi.
Työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu rajoitus saada työ-
markkinatukea ei koske maahanmuuttajaa,
jonka kanssa mainitun kahden vuoden ajan
kulumisen vuoksi ei laadita kotoutumis-
suunnitelmaa eikä viiden kuukauden aikana
tämän lain voimaantulosta maahanmuutta-
jaa, joka on tullut maahan ennen tämän
lain voimaantuloa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2003.

—————
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4.

Laki

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain

(189/2001) 10 §:n 3 momentti, 17, 19, 20, 21 ja 26 §, sellaisena kuin niistä 17 § on laissa
539/2001, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentin 4—6 ja 10 kohta, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti,
5 §:n 1 ja 4 momentti, 6 §:n 5 momentti, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 mo-
mentti ja 28 §, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — — —

4) työmarkkinatuella työttömyysturvalaissa
( /2002) tarkoitettua tukea;

5) työmarkkinatukeen oikeutetulla henki-
löä, joka saa työmarkkinatukea ja työttö-
myysturvalain 7 luvun 2 §:ssä ja 7 §:n 2
momentissa tarkoitettua henkilöä;

6) ylläpitokorvauksella kuntouttavaan työ-
toimintaan osallistuvalle työmarkkinatuen
saajalle työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n 2
momentin nojalla maksettavaa päiväkohtaista
korvausta;
— — — — — — — — — — — — — —
10) työllistymistä edistävillä toimenpiteillä

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (
/2002) 4 ja 6—8 luvuissa tarkoitettuja palve-
luita ja toimenpiteitä; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan aktivointisuunnitel-
man laatimiseen ja kuntouttavan työtoimin-
nan järjestämiseen työttömälle alle
25-vuotiaalle työmarkkinatukeen oikeutetulle
tai toimeentulotukea saavalle,

1) jolle on laadittu julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tu työnhakusuunnitelma ja joka on työttö-
myyden perusteella saanut työmarkkinatukea
vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalente-
rikuukauden aikana;

2) jolle on laadittu julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tu työnhakusuunnitelma ja joka on saanut
työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n mukaisen
työttömyyspäivärahakauden ajan työttö-
myyspäivärahaa; taikka

3) jolle on tehty julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 luvun 4 §:n mukainen
työnhakuhaastattelu ja jonka pääasiallinen
toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden
aikana perustunut työttömyyden johdosta
maksettuun toimeentulotukeen.

Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointi-
suunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen työttömälle 25
vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oikeu-
tetulle tai toimeentulotukea saavalle, jolle on
aiemmin laadittu julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
työnhakusuunnitelma ja

1) joka on työttömyyden perusteella saanut
työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä;

2) joka on työttömyysturvalain 6 luvun 7
tai 9 §:n mukaisen työttömyyspäivärahakau-
den jälkeen saanut työttömyyden perusteella
työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä;
taikka
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3) jonka pääasiallinen toimeentulo on vii-
meisen 12 kuukauden aikana perustunut työt-
tömyyden johdosta maksettuun toimeentulo-
tukeen.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos tästä laista ei muuta johdu, kuntoutta-
van työtoiminnan ajalta myönnettävään työ-
markkinatukeen, ylläpitokorvaukseen, toi-
meentulotukeen sekä niitä koskevaan asiaan
sovelletaan, mitä työttömyysturvalaissa työ-
markkinatuesta, ylläpitokorvauksesta ja niitä
koskevasta asiasta säädetään sekä mitä toi-
meentulotuesta annetussa laissa toimeentulo-
tuesta ja toimeentulotukea koskevasta asiasta
säädetään.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan työttömyysturvalain
mukaiseen työmarkkinatukeen tai ylläpito-
korvaukseen, viittauksen katsotaan koskevan
myös kuntouttavan työtoiminnan ajalta mak-
settavaa työmarkkinatukea ja ylläpitokorva-
usta, jollei tästä laista muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Aktivointisuunnitelman laatiminen

Työvoimatoimisto ja kunta ovat velvolliset
laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyös-
sä 3 §:ssä tarkoitetun henkilön kanssa. Akti-
vointisuunnitelma on uudistettava siihen
saakka, kun henkilö täyttää työttömyysturva-
lain 5 luvun 3 tai 7:ssä tarkoitetun työssä-
oloehdon.
— — — — — — — — — — — — — —

Työvoimatoimiston tulee ennen toimenpi-
teiden aloittamista varmistua, että henkilön
kanssa on tehty julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain 5 luvun 2 §:n mukainen työnha-
kusuunnitelma. Kunnan tulee ennen toimen-
piteiden aloittamista varmistua, että työvoi-
matoimisto on tehnyt henkilön kanssa julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 lu-
vun 1 §:n mukaisen työnhakusuunnitelman,
tai että työvoimatoimisto on varannut 3 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle

tilaisuuden julkisesta työvoimapalvelusta an-
netun lain 5 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun työn-
hakuhaastatteluun. Jos työnhakusuunnitel-
maa ei ole voitu tehdä tai tilaisuutta työnha-
kuhaastatteluun varata sen johdosta, ettei
henkilö ole ollut rekisteröitynä työttömäksi
työnhakijaksi, kunnan tulee ryhtyä toimenpi-
teisiin aktivointisuunnitelman laatimiseksi.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

— — — — — — — — — — — — — —
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kun-

touttavaa työtoimintaa 8 §:n 4 momentissa ja
työttömyysturvalain 8 luvun 7 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa.

7 §

Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistu-
va työvoimatoimisto

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöä ei ole rekisteröity työttömäksi

työnhakijaksi 1 momentissa mainitussa työ-
voimatoimistossa, häntä koskevat työnhakija-
tiedot siirretään työvoimaviranomaisten vä-
lillä sen estämättä, mitä julkisesta työvoima-
palvelusta annetussa laissa ja sen nojalla sää-
detään.

10 §

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitel-
man laatimiseen

— — — — — — — — — — — — — —
Kieltäytymisestä osallistumasta aktivointi-

suunnitelman laatimiseen sovelletaan, mitä
työttömyysturvalain 8 luvun 7 §:n 1 momen-
tissa ja toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n
1 ja 4 momentissa säädetään.

14 §

Kuntouttavan työtoiminnan rajoitukset

— — — — — — — — — — — — — —
Kuntouttava työtoiminta on järjestettävä
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henkilön työttömyysturvalain 1 luvun 9 §:ssä
tarkoitetulla työssäkäyntialueella. Henkilön
suostumuksella voidaan kuntouttava työtoi-
minta järjestää myös työssäkäyntialueen ul-
kopuolella.

28 §

Muutoksenhaku

Haettaessa muutosta tämän lain 10 tai 17–
21 §:ssä tarkoitettuun päätökseen on työ-

markkinatuen osalta voimassa mitä työttö-
myysturvalain 12 luvussa säädetään ja toi-
meentulotuen osalta voimassa mitä sosiaali-
huoltolain 7 luvussa säädetään.

Muutoksenhakuun 24 §:n mukaan tehtävän
päätöksen osalta sovelletaan mitä julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun
4 §:ssä työllistämistukea koskevista päätök-
sistä säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2003.
—————

5.

Laki

toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 2 a §,

10 §:n 1 ja 3 momentti, 10 a § ja 11 §:n 2 momentin 4 a kohta, sellaisina kuin niistä ovat 2 a §,
10 §:n 1 ja 3 momentti sekä 11 §:n 2 momentin 4 a kohta laissa 191/2001 ja 10 a § edellä mai-
nitussa laissa 191/2001 ja laissa 535/2001, seuraavasti:

2 a §

Velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työn-
hakijaksi

Toimeentulotukea hakeva 17—64-vuotias
henkilö on velvollinen ilmoittautumaan
työttömänä työnhakijana työvoimatoi-
mistoon, ellei hän:

1) ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä;

2) opiskele päätoimisesti;
3) ole työttömyysturvalain ( /2002) 3 lu-

vun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n 1—5 koh-
dassa tarkoitettu henkilö;

4) ole laitoshoidon tai lääkärin toteaman
sairauden vuoksi esteellinen vastaanottamaan
työtä; tai

5) ole muun edellä mainittuihin verrattavan
hyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen vas-
taanottamaan työtä.
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Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu
työvoimatoimistoon työnhakijaksi, toimeen-
tulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa
hänen osaltaan siten kuin tämän lain 10 §:ssä
säädetään.

10 §

Alennettu perusosa

Perusosan suuruutta voidaan alentaa enin-
tään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta,
jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä,
että:

1) henkilö on ilman perusteltua syytä kiel-
täytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta
työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta
toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan
turvaisi hänen toimeentulonsa tai jos hän on
laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä
tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voi-
tu tarjota;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetus-
sa laissa tarkoitettu maahanmuuttaja on il-
man perusteltua syytä kieltäytynyt kotoutu-
missuunnitelman laatimisesta tai osallistu-
masta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti
sovittuihin, työllistymistä edistäviin toimen-
piteisiin taikka jos hän on laiminlyönnillään
aiheuttanut sen, ettei kotoutumissuunnitel-
maa ole voitu laatia;

3) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on kieltäyty-
nyt osallistumasta aktivointisuunnitelman
laatimiseen; tai

4) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö
on ilman työttömyysturvalain 8 luvun 7 §:ssä
tarkoitettua pätevää syytä kieltäytynyt kun-
touttavasta työtoiminnasta taikka keskeyttä-
nyt tai omasta syystään joutunut keskeyttä-
mään kuntouttavan työtoiminnan.
— — — — — — — — — — — — — —

Perusosan suuruutta voidaan alentaa 1
momentissa säädettyä enemmän, kuitenkin
yhteensä enintään 40 prosenttia,

1) jos henkilön toistuvasta 1 momentissa
tarkoitetusta menettelystä on pääteltävissä,
ettei hän halua ottaa vastaan työtä tai osallis-
tua julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa, maahanmuuttajien kotouttamisesta ja

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetus-
sa laissa tai kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa tarkoitettuihin toimenpitei-
siin; tai

2) jos henkilö sen jälkeen, kun hänen toi-
meentulotuen perusosaansa on alennettu 1
momentissa tarkoitetulla tavalla, kieltäytyy
ilman perusteltua syytä työvoimapoliittisesta
toimenpiteestä tai jos hän toiminnallaan ai-
heuttaa sen, ettei työvoimapoliittista toimen-
pidettä voida tarjota ja hän tämän lisäksi kiel-
täytyy ilman perusteltua syytä 2 momentissa
tarkoitetusta suunnitelman mukaisesta toi-
mintakykyä edistävästä toiminnasta.
— — — — — — — — — — — — — —

10 a §

Toimintaraha ja matkakorvaus

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
(189/2001) mukaiseen kuntouttavaan työtoi-
mintaan osallistuvalle toimeentulotuen saa-
jalle maksetaan julkisesta työvoimapalvelus-
ta annetun lain ( /2002) 10 luvun 3 §:n 1
momentissa tarkoitetun ylläpitokorvauksen
suuruinen toimintaraha osallistumispäivää
kohti. Toimintaraha maksetaan korotettuna
noudattaen mitä työvoimapoliittiseen aikuis-
koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle
maksettavan korotetun ylläpitokorvauksen
määrästä ja saamisedellytyksistä säädetään
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (
/2002) 10 luvun 3 §:n 2 momentissa. Toimin-
tarahaa ei kuitenkaan suoriteta niiltä päiviltä,
joilta henkilö saa työttömyysturvalain 7 lu-
vun 8 §:ssä tarkoitettua ylläpitokorvausta.

Lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan osal-
listuvalle maksetaan osallistumisesta aiheu-
tuvista matkakuluista toimeentulotukena
matkakorvausta halvimman matkustustavan
mukaisesti.

11 §

Huomioon otettavat tulot

— — — — — — — — — — — — — —
Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon:

— — — — — — — — — — — — — —
4 a) työttömyysturvalaissa tai julkisesta

työvoimapalvelusta annetussa laissa
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( /2002) tarkoitettua ylläpitokorvausta sekä
kuntoutusrahalain (611/1991) 24 a §:ssä tar-
koitettua ylläpitokorvausta,

———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2003.

—————

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Liite
Rinnakkaistekstit

2.

Laki

työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 3 §:n 7 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1318/1994, ja
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 25 § ja 26 §:n 1 momentin 1 alakohta,
sellaisena kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti laissa 1318/1994, 25 § laissa 913/2000 ja 26 §:n

1 momentin 1 alakohta laissa 556/1998, sekä
lisätään 1 lukuun uusi 2 a § ja 26 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siir-

tyy 3 momentiksi sekä 13 lukuun 58 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 a §

Hallintomenettelylain soveltaminen

Käsiteltäessä työttömyyskassan myöntä-
mää lakisääteistä etuutta tai työttömyyskas-
san jäsenyyttä koskevaa asiaa noudatetaan
soveltuvin osin mitä hallintomenettelylaissa
(598/1982), kielilaissa (148/1992) ja saa-
menkielen käyttämisestä viranomaisissa
annetussa laissa (516/1991) säädetään.

3 §

Jäsenyyden ehdot

Palkansaajakassan jäseneksi pääsee Suo-
messa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole
täyttänyt 65 vuotta ja joka työskentelee sel-
laisessa ammatissa tai sellaisella työalalla,

3 §

Jäsenyyden ehdot

Palkansaajakassan jäseneksi pääsee Suo-
messa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole
täyttänyt 65 vuotta ja joka työskentelee sel-
laisessa ammatissa tai sellaisella työalalla,
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joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Yrit-
täjäkassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva
yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Yrit-
täjänä pidetään työttömyysturvalain
1 a §:ssä tarkoitettua henkilöä, jonka toi-
meentulon on katsottava perustuvan yritys-
toiminnasta saatavaan tuloon.
— — — — — — — — — — — — — —

Jos palkansaajakassan jäsen kassasta
erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toi-
seen palkansaajakassaan tai yrittäjäkassan
jäsen kassasta erottuaan kuukauden kulues-
sa liittyy toiseen yrittäjäkassaan, jäsenen
hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa
ja jäsenenäoloaikansa edellisessä kassassa.
Jos palkansaajakassan jäsen kassasta erot-
tuaan kuukauden kuluessa liittyy yrittäjä-
kassaan eikä jäsenen yrittäjäksi ryhtymises-
tä yrittäjäkassaan liityttäessä ole kulunut
kuukautta, voidaan hänen hyväkseen lukea
hänen työssäoloaikansa ja jäsenenäoloai-
kansa palkansaajakassassa enintään kuu-
den kuukauden ajalta.
— — — — — — — — — — — — — —

joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Yrit-
täjäkassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva
yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Yrit-
täjänä pidetään työttömyysturvalain 1 luvun
6 §:ssä tarkoitettua henkilöä, jonka toi-
meentulon on katsottava perustuvan yritys-
toiminnasta saatavaan tuloon.
— — — — — — — — — — — — —
(kumotaan)

4 §

Huomautus, varoitus ja kassasta erottami-
nen

— — — — — — — — — — — — — —
Päätökseen, jolla kassa on hylännyt jäse-

neksi pääsyn tai erottanut jäsenensä, voi-
daan hakea muutosta työttömyysturvalain
10 luvun mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Huomautus, varoitus ja kassasta erottami-
nen

— — — — — — — — — — — — — —
Päätökseen, jolla kassa on hylännyt jäse-

neksi pääsyn tai erottanut jäsenensä, voi-
daan hakea muutosta työttömyysturvalain
12 luvun mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — —

25 §

Yrittäjäkassan rahoitus

Valtionosuutena maksetaan Vakuutusval-
vontaviraston hyväksymistä yrittäjäkassan
työttömyysturvalain 16 a §:n nojalla mak-
samista päivärahoista ja ansiotuista työttö-
myysturvalain 22 §:n mukaista peruspäivä-
rahaa ja 24 §:n mukaista lapsikorotusta vas-
taava määrä. Yrittäjäkassan työttömyystur-
valain 16 §:n nojalla maksamien päiväraho-
jen ja ansiotukien rahoituksessa noudate-
taan soveltuvin osin, mitä työttömyysetuuk-

25 §

Yrittäjäkassan rahoitus

Valtionosuutena maksetaan Vakuutusval-
vontaviraston hyväksymistä yrittäjäkassan
työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:n nojalla
maksamista päivärahoista ja ansiotuista
työttömyysturvalain mukaista peruspäivä-
rahaa ja lapsikorotusta vastaava määrä.
Yrittäjäkassan työttömyysturvalain 5 luvun
3 §:n nojalla maksamien päivärahojen ja
ansiotukien rahoituksessa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä työttömyysetuuksien ra-
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sien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:ssä
säädetään ansiopäivärahojen ja ansiotukien
rahoituksesta.

hoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:ssä sääde-
tään ansiopäivärahojen ja ansiotukien rahoi-
tuksesta.

26 §

Osuudet hallintokuluista

Hallintokuluihin kohdistuvana valtion-
osuutena ja työttömyysvakuutusrahaston
osuutena maksetaan:

1) työttömyysturvalain 22 §:ssä säädettyä
peruspäivärahaa vastaava määrä kutakin al-
kavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin niin, että
sinä vuonna, jolloin työttömyyskassan
säännöt on ensi kerran vahvistettu, ja sitä
seuraavana vuonna on valtionosuus kaksin-
kertainen; ja

2) 0,35 prosenttia niissä kassan viimeksi
kuluneen kalenterivuoden aikana maksa-
mista työttömyyspäivärahoista, joihin suori-
tetaan valtionosuus tai työttömyysvakuutus-
rahaston osuus.

Hallintokuluihin kohdistuvat osuudet ei-
vät yhteensä kuitenkaan saa olla enempää
kuin neljä viidesosaa kassan maksamista
kohtuullisista hallintokuluista.

26 §

Osuudet hallintokuluista

Hallintokuluihin kohdistuvana valtion
osuutena ja työttömyysvakuutusrahaston
osuutena maksetaan:

1) työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:ssä
säädettyä peruspäivärahaa vastaava määrä
kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin
niin, että sinä vuonna, jolloin työttömyys-
kassan säännöt on ensi kerran vahvistettu,
ja sitä seuraavana vuonna valtion osuus on
kaksinkertainen; ja

2) 0,35 prosenttia niistä kassan viimeksi
kuluneen kalenterivuoden aikana maksa-
mista työttömyyspäivärahoista, joihin suori-
tetaan valtion osuus tai työttömyysrahaston
osuus.

Työttömyysvakuutusrahaston osuutena
suoritetaan palkansaajakassoille lisäksi 2
euroa jokaista ansiopäivärahapäätöstä
kohden.

Hallintokuluihin kohdistuvat osuudet ei-
vät yhteensä kuitenkaan saa olla enempää
kuin neljä viidesosaa kassan maksamista
kohtuullisista hallintokuluista.

58 a §

Vakuutusvalvontaviraston tiedonsaantioi-
keus

Vakuutusvalvontaviranomaisella on oike-
us saada salassapitosäännösten ja muiden
tietojen saantia koskevien rajoitusten estä-
mättä maksutta tässä laissa säädetyn val-
vontatehtävänsä hoitamiseksi ja työttömyys-
turvalain 13 luvun 10 §:ssä tarkoitetun
etuudensaajarekisterin ylläpitämiseksi vält-
tämättömät tiedot

1) työttömyyskassoilta ja työttömyyskas-
sojen käyttämien maksatusjärjestelmien yl-
läpitäjiltä,

2) työttömyysvakuutusrahastolta,
3) Koulutus- ja erorahastolta,
4) verohallitukselta,
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5) Kansaneläkelaitokselta,
6) työministeriöltä ja
7) Eläketurvakeskukselta.

———
Tämä laki tulee voimaan1 päivänä tam-

mikuuta 2003.
———

3.

Laki

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päi-

vänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999), 13 §, 15 §:n 2 ja 3 momentti ja 17 §:n 2 mo-
mentti , sekä

muutetaan 7 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti,
17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti ja 48 §:n 1 momentti, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

7 §

Kotouttamisohjelma

— — — — — — — — — — — — — —
Ohjelmaan liittyy kunnan työvoima- ja

elinkeinokeskuksen sopimus perusteista,
joilla kotouttamista edistäviä toimenpiteitä
voidaan rinnastaa työmarkkinatuesta anne-
tun lain (1542/1993) 2 luvun mukaisiin työ-
voimapoliittisiin toimenpiteisiin siten kuin
tässä laissa ja asetuksella säädetään.

7 §

Kotouttamisohjelma

— — — — — — — — — — — — — —
Ohjelmaan liittyy kunnan ja työvoima- ja

elinkeinokeskuksen sopimus perusteista,
joilla kotouttamista edistäviä toimenpiteitä
voidaan rinnastaa julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain ( /2002) 1 luvun 7 §:n 1
momentin 7 kohdassa tarkoittamaan työ-
voimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai 10
luvun tarkoittamiin työmarkkinatoimenpi-
teisiin siten kuin tässä laissa ja asetuksella
säädetään.
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10 §

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan

Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu
työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee
toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997)
mukaista toimeentulotukea, on oikeus yh-
teistyössä kunnan työvoimatoimiston kans-
sa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan.
Kotoutumissuunnitelman kestosta, muutta-
misesta ja keskeytyneen suunnitelman jat-
kamisesta sovitaan kunnan, työvoimatoi-
miston ja maahanmuuttajan kesken. Maa-
hanmuuttajan kotoutumissuunnitelma kor-
vaa työvoimapalvelulain (1005/1993)
10 c §:n 1 momentissa tarkoitetun työnha-
kusuunnitelman.
— — — — — — — — — — — — — —

10 §

Oikeus kotoutumissuunnitelmaan

Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu
työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee
toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997)
mukaista toimeentulotukea, on oikeus yh-
teistyössä kunnan ja työvoimatoimiston
kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitel-
maan. Kotoutumissuunnitelman kestosta,
muuttamisesta ja keskeytyneen suunnitel-
man jatkamisesta sovitaan kunnan, työvoi-
matoimiston ja maahanmuuttajan kesken.
Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma
korvaa julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun työnha-
kusuunnitelman.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Kotoutumissuunnitelma

— — — — — — — — — — — — — —
Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia

suomen tai ruotsin kielen opiskelun, työ-
voimapoliittisen aikuiskoulutuksen, maa-
hanmuuttajan omaehtoisen koulutuksen,
ammatinvalinnanohjauksen ja kuntoutuk-
sen, työharjoittelun, valmistavan opetuksen,
lasten ja nuorten kotoutumisen tukemisesta
sekä muiden niihin rinnastettavien kohtuul-
lisiksi katsottavien kotoutumista tukevien
toimenpiteiden järjestämisestä.

Kotouttamissuunnitelma sisältää työvoi-
matoimiston päätöksen maahanmuuttajalle
yksilöidysti osoitettavien 2 momentissa tar-
koitettujen kunnan tai maahanmuuttajan
omatoimisesti järjestämien kotouttamista
edistävien toimenpiteiden toimenpidekoh-
taisesta rinnastamisesta työmarkkinatuesta
annetun lain 2 luvun mukaisiin työvoima-
poliittisiin toimenpiteisiin siten kuin tässä
laissa ja asetuksella säädetään.

11 §

Kotoutumissuunnitelma

— — — — — — — — — — — — — —
Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia

suomen tai ruotsin kielen opiskelun, työ-
voimapoliittisen aikuiskoulutuksen, maa-
hanmuuttajan omaehtoisen koulutuksen,
ammatinvalinnanohjauksen ja kuntoutuk-
sen, työharjoittelun, työelämävalmennuk-
sen, valmistavan opetuksen, lasten ja nuor-
ten kotoutumisen tukemisesta sekä muiden
niihin rinnastettavien kohtuullisiksi katsot-
tavien kotoutumista tukevien toimenpitei-
den järjestämisestä.

Kotoutumissuunnitelma sisältää työvoi-
matoimiston päätöksen maahanmuuttajalle
yksilöidysti osoitettavien 2 momentissa tar-
koitettujen kunnan tai maahanmuuttajan
omatoimisesti järjestämien kotouttamista
edistävien toimenpiteiden toimenpidekoh-
taisesta rinnastamisesta julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n 1
momentin 7 kohdan tarkoittamaan työvoi-
mapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai 10
luvun tarkoittamiin työmarkkinatoimenpi-
teisiin siten kuin tässä laissa ja asetuksella
säädetään.
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12 §

Kotoutumistuki

— — — — — — — — — — — — — —
Kotoutumistuki muodostetaan työmarkki-

natuesta annetun lain mukaisesta työmark-
kinatuesta ja toimeentulotuesta annetun lain
mukaisesta toimeentulotuesta.
— — — — — — — — — — — — — —

12 §

Kotoutumistuki

— — — — — — — — — — — — — —
Kotoutumistuki muodostetaan työttö-

myysturvalain mukaisesta työmarkkinatues-
ta ja toimeentulotuesta annetun lain mukai-
sesta toimeentulotuesta.
— — — — — — — — — — — — — —

13 §

Kotoutumistuen saamisen edellytykset

Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutu-
mistukeen tämän lain mukaisesti, jos:

1) maahanmuuttaja on taloudellisen tuen
tarpeessa siten kuin asiasta säädetään työ-
markkinatuesta annetussa laissa ja toi-
meentulotuesta annetussa laissa; sekä

2) maahanmuuttaja noudattaa kotoutu-
missuunnitelmaansa ottaen huomioon, mitä
15 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

Kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti
tarjotun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun
kotoutumista edistävän toimenpiteen aikana
taloudellisen tuen tarvetta ei edellytetä,
vaan 17—65-vuotiaalla maahamuuttajalla
on oikeus saada kotoutumistukea siten kuint
yömarkkinatuesta annetussa laissa sen 2
luvussa tarkoitettuihin toimenpiteisiin osal-
listuvan henkilön oikeudesta työmarkkina-
tukeen säädetään.

13 §

(kumotaan)

15 §

Yhteistyövelvollisuus

— — — — — — — — — — — — — —
Jos maahanmuuttaja on ilman perusteltua

syytä kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman
laatimisesta tai osallistumasta kotoutumis-
suunnitelmassa yksilöidysti sovittuihin, työl-
listymistä edistäviin toimenpiteisiin taikka
jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut
sen, ettei kotoutumissuunnitelmaa ole voitu
laatia, sovelletaan toimeentulotukea myön-
nettäessä hänen osaltaan myös näissä tilan-
teissa, mitä toimeentulotuesta annetun lain
10 §:ssä säädetään toimeentulotuen perus-

15 §

(kumotaan)
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osan alentamisesta.
Jos maahanmuuttaja on ilman pätevää

syytä kieltäytynyt osallistumasta kotoutu-
missuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun,
kohtuulliseksi katsottavaan työllistymistä
edistävään toimenpiteeseen, sovelletaan,
jos maahanmuuttaja saa kotoutumistukena
työmarkkinatukea, mitä työmarkkinatuesta
annetun lain 15 §:n 3 momentissa, 17—19
§:ssä ja 20 §:n 2 momentissa säädetään.
Maahanmuuttajaan sovelletaan työmarkki-
natuesta annetun lain 15 §:n 3 momentin
säännöstä siltä osin kuin siinä säädetään
koulutukseen hakeutumisesta, ainoastaan
kotoutumissuunnitelmassa mainitun koulu-
tuksen osalta.

17 §

Työmarkkinatuesta annetun lain ja toimeen-
tulotuesta annetun lain soveltaminen

Jollei tästä laista muuta johdu, kotoutu-
mistukena myönnettävään työmarkkinatu-
keen ja toimeentulotukeen ja tukea koske-
vaan asiaan sekä muutoksenhakuun sovelle-
taan, mitä työmarkkinatuesta annetussa
laissa työmarkkinatuesta ja työmarkkinatu-
kea koskevasta asiasta säädetään sekä mitä
toimeentulotuesta annetussa laissa toimeen-
tulotuesta ja toimeentulotukea koskevasta
asiasta säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Työttömyysturvalain ja toimeentulotuesta
annetun lain soveltaminen

Jollei tästä laista muuta johdu, kotoutu-
mistukena myönnettävään työmarkkinatu-
keen ja toimeentulotukeen ja tukea koske-
vaan asiaan sekä muutoksenhakuun sovelle-
taan, mitä työttömyysturvalaissa työmark-
kinatuesta ja työmarkkinatukea koskevasta
asiasta säädetään sekä mitä toimeentulo-
tuesta annetussa laissa toimeentulotuesta ja
toimeentulotukea koskevasta asiasta sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — — —

18 §

Muualla laissa olevien viittaussäännösten
soveltaminen

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä viitataan työmarkkinatuesta
annetun lain mukaiseen työmarkkinatukeen,
viittauksen katsotaan koskevan myös tämän
lain nojalla maksettavaa työmarkkinatukea,
jollei tästä laista muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

18 §

Muualla laissa olevien viittaussäännösten
soveltaminen

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä viitataan työttömyysturva-
lain mukaiseen työmarkkinatukeen, viitta-
uksen katsotaan koskevan myös tämän lain
nojalla maksettavaa työmarkkinatukea,
jollei tästä laista muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

48 §

Siirtymäsäännös

Maahanmuuttajalle, jolla 10 §:n 2 mo-

48 §

Siirtymäsäännös

Maahanmuuttajalle, jolla 10 §:n 2 mo-
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mentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitet-
tu määräaika on täyttynyt ennen tämän lain
voimaantuloa, laaditaan kotoutumissuunni-
telma viiden kuukauden kuluessa tämän
lain voimaantulosta. Jos maahanmuuttajan
ensimmäisen kotikunnan merkitsemisestä
väestötietojärjestelmään on kuitenkin kulu-
nut kaksi vuotta ennen tämän lain voimaan-
tuloa, ei kotoutumissuunnitelmaa tarvitse
tehdä, ellei maahanmuuttaja sitä vaadi.
Edellä 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu ra-
joitus saada työmarkkinatukea ei koske
maahanmuuttajaa, jonka kanssa mainitun
kahden vuoden ajan kulumisen vuoksi ei
laadita kotoutumissuunnitelmaa eikä viiden
kuukauden aikana tämän lain voimaantulos-
ta maahanmuuttajaa, joka on tullut maahan
ennen tämän lain voimaantuloa.

— — — — — — — — — — — — — —

mentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitet-
tu määräaika on täyttynyt ennen tämän lain
voimaantuloa, laaditaan kotoutumissuunni-
telma viiden kuukauden kuluessa tämän
lain voimaantulosta. Jos maahanmuuttajan
ensimmäisen kotikunnan merkitsemisestä
väestötietojärjestelmään on kuitenkin kulu-
nut kaksi vuotta ennen tämän lain voimaan-
tuloa, ei kotoutumissuunnitelmaa tarvitse
tehdä, ellei maahanmuuttaja sitä vaadi.
Työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu rajoitus saada työmark-
kinatukea ei koske maahanmuuttajaa, jonka
kanssa mainitun kahden vuoden ajan kulu-
misen vuoksi ei laadita kotoutumissuunni-
telmaa eikä viiden kuukauden aikana tämän
lain voimaantulosta maahanmuuttajaa, joka
on tullut maahan ennen tämän lain voi-
maantuloa.
— — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2003.
———

4.

Laki

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain

(189/2001) 10 §:n 3 momentti, 17, 19, 20, 21 ja 26 §, sellaisena kuin niistä 17 § on laissa
539/2001, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentin 4—6 ja 10 kohta, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti,
5 §:n 1 ja 4 momentti, 6 §:n 5 momentti, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 mo-
mentti ja 28 §, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
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— — — — — — — — — — — — — —
4) työmarkkinatuella työmarkkinatuesta

annetussa laissa (1542/1993) tarkoitettua
tukea;

5) työmarkkinatukeen oikeutetulla henki-
löä, joka saa työmarkkinatukea ja työmark-
kinatuesta annetun lain 12 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua henkilöä;

6) ylläpitokorvauksella kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatu-
en saajalle työvoimapoliittisesta aikuiskou-
lutuksesta annetun lain (763/1990) 17 §:n
nojalla maksettavaa päiväkohtaista korvaus-
ta;
— — — — — — — — — — — — — —

10) työllistymistä edistävillä toimenpiteil-
lä työllisyyslain (275/1987) 16 §:ssä tarkoi-
tettuja palveluita ja toimenpiteitä; sekä

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
4) työmarkkinatuella työttömyysturvalais-

sa ( /2002) tarkoitettua tukea;

5) työmarkkinatukeen oikeutetulla henki-
löä, joka saa työmarkkinatukea ja työttö-
myysturvalain 7 luvun 2 §:ssä ja 7 §:n 2
momentissa tarkoitettua henkilöä;

6) ylläpitokorvauksella kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatu-
en saajalle työttömyysturvalain 7 luvun
8 §:n 2 momentin nojalla maksettavaa päi-
väkohtaista korvausta;

— — — — — — — — — — — — — —
10) työllistymistä edistävillä toimenpiteillä

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (
/2002) 4 ja 6-8 luvuissa tarkoitettuja palve-
luita ja toimenpiteitä; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan aktivointisuunni-
telman laatimiseen ja kuntouttavan työtoi-
minnan järjestämiseen työttömälle alle
25-vuotiaalle työmarkkinatukeen oikeute-
tulle tai toimeentulotukea saavalle,

1) jolle on laadittu työvoimapalvelulain
(1005/1993) 10 c §:n 1 ja 2 momentissa tar-
koitettu työnhakusuunnitelma ja joka on
työttömyyden perusteella saanut työmark-
kinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen
12 kalenterikuukauden aikana;

2) jolle on laadittu työvoimapalvelulain
10 c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu työn-
hakusuunnitelma ja joka on saanut työttö-
myysturvalain (602/1984) 26 §:n 1 momen-
tin mukaisen työttömyyspäivärahakauden
ajan työttömyyspäivärahaa; taikka

3) jolle on tehty työvoimapalvelulain
10 d §:n 2 momentin mukainen työnhaku-
haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeen-
tulo on viimeisen neljän kuukauden aikana
perustunut työttömyyden johdosta makset-
tuun toimeentulotukeen.

Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointi-
suunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen työttömälle 25
vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oi-

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan aktivointisuunni-
telman laatimiseen ja kuntouttavan työtoi-
minnan järjestämiseen työttömälle alle
25-vuotiaalle työmarkkinatukeen oikeute-
tulle tai toimeentulotukea saavalle,

1) jolle on laadittu julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä tar-
koitettu työnhakusuunnitelma ja joka on
työttömyyden perusteella saanut työmark-
kinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen
12 kalenterikuukauden aikana;

2) jolle on laadittu julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä tar-
koitettu työnhakusuunnitelma ja joka on
saanut työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n
mukaisen työttömyyspäivärahakauden ajan
työttömyyspäivärahaa; taikka

3) jolle on tehty julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 luvun 4 §:n mukainen
työnhakuhaastattelu ja jonka pääasiallinen
toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden
aikana perustunut työttömyyden johdosta
maksettuun toimeentulotukeen.

Tätä lakia sovelletaan lisäksi aktivointi-
suunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan
työtoiminnan järjestämiseen työttömälle 25
vuotta täyttäneelle työmarkkinatukeen oi-
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keutetulle tai toimeentulotukea saavalle,
jolle on aiemmin laadittu työvoimapalvelu-
lain 10 c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu
työnhakusuunnitelma ja

1) joka on työttömyyden perusteella saa-
nut työmarkkinatukea vähintään 500 päiväl-
tä;

2) joka on työttömyysturvalain 26 §:n 1
tai 2 momentin mukaisen työttömyyspäivä-
rahakauden jälkeen saanut työttömyyden
perusteella työmarkkinatukea vähintään 180
päivältä; taikka

3) jonka pääasiallinen toimeentulo on
viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut
työttömyyden johdosta maksettuun toi-
meentulotukeen.
— — — — — — — — — — — — — —

keutetulle tai toimeentulotukea saavalle,
jolle on aiemmin laadittu julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetun lain 5 luvun 1 §:ssä
tarkoitettu työnhakusuunnitelma ja

1) joka on työttömyyden perusteella saa-
nut työmarkkinatukea vähintään 500 päiväl-
tä;

2) joka on työttömyysturvalain 6 luvun 7
tai 9 §:n mukaisen työttömyyspäiväraha-
kauden jälkeen saanut työttömyyden perus-
teella työmarkkinatukea vähintään 180 päi-
vältä; taikka

3) jonka pääasiallinen toimeentulo on
viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut
työttömyyden johdosta maksettuun toi-
meentulotukeen.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos tästä laista ei muuta johdu, kun-
touttavan työtoiminnan ajalta myönnettä-
vään työmarkkinatukeen, ylläpitokorvauk-
seen, toimeentulotukeen sekä niitä kos-
kevaan asiaan sovelletaan, mitä työmark-
kinatuesta annetussa laissa työmarkkina-
tuesta, ylläpitokorvauksesta ja niitä kos-
kevasta asiasta säädetään sekä mitä toi-
meentulotuesta annetussa laissa toimeen-
tulotuesta ja toimeentulotukea koskevasta
asiasta säädetään.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä viitataan työmarkkinatuesta
annetun lain mukaiseen työmarkkinatukeen
tai ylläpitokorvaukseen, viittauksen katso-
taan koskevan myös kuntouttavan työtoi-
minnan ajalta maksettavaa työmarkkinatu-
kea ja ylläpitokorvausta, jollei tästä laista
muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos tästä laista ei muuta johdu, kuntoutta-
van työtoiminnan ajalta myönnettävään
työmarkkinatukeen, ylläpitokorvaukseen,
toimeentulotukeen sekä niitä koskevaan
asiaan sovelletaan, mitä työttömyysturva-
laissa työmarkkinatuesta, ylläpitokorvauk-
sesta ja niitä koskevasta asiasta säädetään
sekä mitä toimeentulotuesta annetussa lais-
sa toimeentulotuesta ja toimeentulotukea
koskevasta asiasta säädetään.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä viitataan työttömyysturva-
lain mukaiseen työmarkkinatukeen tai yllä-
pitokorvaukseen, viittauksen katsotaan kos-
kevan myös kuntouttavan työtoiminnan
ajalta maksettavaa työmarkkinatukea ja yl-
läpitokorvausta, jollei tästä laista muuta
johdu.

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Aktivointisuunnitelman laatiminen

Työvoimatoimisto ja kunta ovat velvolli-
set laatimaan aktivointisuunnitelman yhteis-
työssä 3 §:ssä tarkoitetun henkilön kanssa.
Aktivointisuunnitelma on uudistettava sii-
hen saakka, kun henkilö täyttää työttömyys-

5 §

Aktivointisuunnitelman laatiminen

Työvoimatoimisto ja kunta ovat velvolli-
set laatimaan aktivointisuunnitelman yhteis-
työssä 3 §:ssä tarkoitetun henkilön kanssa.
Aktivointisuunnitelma on uudistettava sii-
hen saakka, kun henkilö täyttää työttömyys-
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turvalain 13, 16 tai 16 a §:ssä tarkoitetun
työssäoloehdon.
— — — — — — — — — — — — — —

Työvoimatoimiston tulee ennen toimenpi-
teiden aloittamista varmistua, että henkilön
kanssa on tehty työvoimapalvelulain 10
c §:n 1 ja 2 momentin mukainen työnhaku-
suunnitelma. Kunnan tulee ennen toimenpi-
teiden aloittamista varmistua, että työvoi-
matoimisto on tehnyt henkilön kanssa työ-
voimapalvelulain 10 c §:n 1 ja 2 momentin
mukaisen työnhakusuunnitelman, tai että
työvoimatoimisto on varannut 3 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle
tilaisuuden työvoimapalvelulain 10 d §:n 1
ja 2 momentissa tarkoitettuun työnhaku-
haastatteluun. Jos työnhakusuunnitelmaa ei
ole voitu tehdä tai tilaisuutta työnhakuhaas-
tatteluun varata sen johdosta, ettei henkilö
ole ollut rekisteröitynä työttömäksi työnha-
kijaksi, kunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin
aktivointisuunnitelman laatimiseksi.

— — — — — — — — — — — — — —

turvalain 5 luvun 3 tai 7:ssä tarkoitetun
työssäoloehdon.
— — — — — — — — — — — — — —

Työvoimatoimiston tulee ennen toimenpi-
teiden aloittamista varmistua, että henkilön
kanssa on tehty julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 luvun 2 §:n mukainen
työnhakusuunnitelma. Kunnan tulee ennen
toimenpiteiden aloittamista varmistua, että
työvoimatoimisto on tehnyt henkilön kanssa
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
5 luvun 1 §:n mukaisen työnhakusuunni-
telman, tai että työvoimatoimisto on varan-
nut 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tulle henkilölle tilaisuuden julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain 5 luvun
4 §:ssä tarkoitettuun työnhakuhaastatteluun.
Jos työnhakusuunnitelmaa ei ole voitu teh-
dä tai tilaisuutta työnhakuhaastatteluun va-
rata sen johdosta, ettei henkilö ole ollut re-
kisteröitynä työttömäksi työnhakijaksi,
kunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin akti-
vointisuunnitelman laatimiseksi.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

— — — — — — — — — — — — — —
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää

kuntouttavaa työtoimintaa 8 §:n 4 momen-
tissa ja 20 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
tilanteissa.

6 §

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

— — — — — — — — — — — — — —
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää

kuntouttavaa työtoimintaa 8 §:n 4 momen-
tissa ja työttömyysturvalain 8 luvun 7 §:n 1
momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

7 §

Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallis-
tuva työvoimatoimisto

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöä ei ole rekisteröity työttömäk-

si työnhakijaksi 1 momentissa mainitussa
työvoimatoimistossa, häntä koskevat työn-
hakijatiedot siirretään työvoimaviranomais-
ten välillä sen estämättä, mitä työvoimapal-
velulain 19 §:n 2 momentissa, 20 §:ssä ja
työvoimapalvelulain nojalla säädetään.

7 §

Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallis-
tuva työvoimatoimisto

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöä ei ole rekisteröity työttömäk-

si työnhakijaksi 1 momentissa mainitussa
työvoimatoimistossa, häntä koskevat työn-
hakijatiedot siirretään työvoimaviranomais-
ten välillä sen estämättä, mitä julkisesta
työvoimapalvelusta annetussa laissa ja sen
nojalla säädetään.
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10 §

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitel-
man laatimiseen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos työmarkkinatukeen oikeutettu henkilö

kieltäytyy osallistumasta aktivointisuunni-
telman laatimiseen, hänellä ei ole oikeutta
työmarkkinatukeen kahden kuukauden ajal-
ta kieltäytymisestä lukien.

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö kiel-
täytyy osallistumasta aktivointisuunnitel-
man laatimiseen, voidaan toimeentulotuen
perusosan suuruutta alentaa hänen osal-
taan enintään 20 prosenttia siten kuin toi-
meentulotuesta annetun lain 10 §:n 1 ja 4
momentissa säädetään.

10 §

Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitel-
man laatimiseen

— — — — — — — — — — — — — —
Kieltäytymisestä osallistumasta aktivoin-

tisuunnitelman laatimiseen sovelletaan, mi-
tä työttömyysturvalain 8 luvun 7 §:n 1 mo-
mentissa ja toimeentulotuesta annetun lain
10 §:n 1 ja 4 momentissa säädetään.

(kumotaan)

14 §

Kuntouttavan työtoiminnan rajoitukset

— — — — — — — — — — — — — —
Kuntouttava työtoiminta on järjestettävä

henkilön työttömyysturvalain 10 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla työssäkäyntialueella.
Henkilön suostumuksella voidaan kuntout-
tava työtoiminta järjestää myös työssäkäyn-
tialueen ulkopuolella.

14 §

Kuntouttavan työtoiminnan rajoitukset

— — — — — — — — — — — — — —
Kuntouttava työtoiminta on järjestettävä

henkilön työttömyysturvalain 1 luvun
9 §:ssä tarkoitetulla työssäkäyntialueella.
Henkilön suostumuksella voidaan kuntout-
tava työtoiminta järjestää myös työssäkäyn-
tialueen ulkopuolella.

17 §

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan
toimeentuloturva

Työmarkkinatukeen oikeutetulle työnhaki-
jalle maksetaan työmarkkinatukea kuntout-
tavan työtoiminnan jakson ajalta siten kuin
työmarkkinatuesta annetun lain 2 luvussa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin osallistuvan
oikeudesta säädetään.

Työmarkkinatukea saavalle kuntoutta-
vaan työtoimintaan osallistuvalle makse-
taan ylläpitokorvausta 5,05 euroa aktivoin-
tisuunnitelman mukaiselta osallistumispäi-
vältä.

Lain voimaantulon jälkeen maksettavaksi
tuleva vuotta 2001 koskeva ylläpitokorvaus
ja valtion korvaus muutetaan ja pyöriste-
tään euroiksi ja senteiksi tämän lain mukai-
sesti. 2 momentin alkuperäisessä muodossa

17 §

(kumotaan)
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rahamäärä on 30 markkaa.
Toimeentulotukea pääasiallisena tulo-

naan saavalle henkilölle, joka osallistuu
kuntouttavaan työtoimintaan, maksetaan li-
säksi toimintarahaa siten kuin toimeentulo-
tuesta annetun lain 10 a §:ssä säädetään.

19 §

Kieltäytyminen ja keskeyttäminen

Jos henkilö, joka täyttää 3 §:n 1 momen-
tissa säädetyt edellytykset, ilman pätevää
syytä kieltäytyy kuntouttavasta työtoimin-
nasta taikka keskeyttää tai omasta syystään
joutuu keskeyttämään kuntouttavan työtoi-
minnan, hänellä ei ole oikeutta työmarkki-
natukeen kahden kuukauden ajalta kieltäy-
tymisestä tai keskeyttämisestä lukien.

Jos henkilö, joka täyttää 3 §:n 1 momen-
tissa säädetyt edellytykset, ilman pätevää
syytä kieltäytyy kuntouttavasta työtoimin-
nasta taikka keskeyttää tai omasta syystään
joutuu keskeyttämään kuntouttavan työtoi-
minnan, voidaan toimeentulotuen perus-
osan suuruutta alentaa hänen osaltaan
enintään 20 prosenttia siten kuin toimeentu-
lotuesta annetun lain 10 §:n 1 ja 4 momen-
teissa säädetään.

19 §

(kumotaan)

20 §

Pätevä syy kuntouttavasta työtoiminnasta
kieltäytymiseen tai sen keskeyttämiseen

Pätevä syy kieltäytyä kuntouttavasta työ-
toiminnasta tai keskeyttää se menettämättä
oikeuttaan työmarkkinatukeen on henkilöl-
lä, joka

1) työskentelee muutoin kuin satunnaisesti
työsopimus- tai virkasuhteessa tehtävässä
työssä, jonka säännöllinen työaika ylittää
kahdeksan tuntia viikossa;

2) on työttömyysturvalain 5 a §:ssä tar-
koitettu päätoiminen yrittäjä tai on aloitta-
massa päätoimista yritystoimintaa;

3) on työttömyysturvalain 5 b §:ssä tar-
koitettu päätoiminen opiskelija; tai

4) osallistuu työmarkkinatuesta annetun
lain 2 luvussa tarkoitettuun työvoimapoliit-
tiseen toimenpiteeseen.

Lisäksi henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä

20 §

(kumotaan)
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kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyt-
tää se menettämättä oikeuttaan työmarkki-
natukeen, jos hänelle tarjottu toiminta

1) ei ole hänen terveydentilaansa nähden
hänelle sopivaa;

2) olennaisesti poikkeaa aktivointisuunni-
telmasta; tai

3) on järjestetty siten, että kunta tai muu
kuntouttavan työtoiminnan toteuttava lai-
minlyö tämän lain säännöksiä.

Henkilöllä on aina oikeus antamastaan
suostumuksesta riippumatta keskeyttää kun-
touttava työtoiminta menettämättä oikeut-
taan työmarkkinatukeen, jos toiminta jär-
jestetään hänen työssäkäyntialueensa ulko-
puolella.

Henkilö voi menettämättä oikeuttaan
työmarkkinatukeen kieltäytyä kuntouttavas-
ta työtoiminnasta muustakin kuin 1—3 mo-
mentissa tarkoitetusta syystä, jos se on hä-
nen työmarkkinoille pääsemisensä tai pa-
laamisensa kannalta rinnastettavissa näihin
syihin.

Henkilöllä on oikeus kieltäytyä kuntoutta-
vasta työtoiminnasta tai keskeyttää kuntout-
tava työtoiminta 1—4 momentin mukaisesti
ilman, että hänen toimeentulotukensa pe-
rusosaa alennetaan siten kuin toimeentulos-
ta annetun lain 10 §:ssä säädetään.

21 §

Toistuva aktivointisuunnitelmasta tai kun-
touttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen

Henkilöllä, joka toistuvasti
1) menettelee 10 §:n 2 momentissa tarkoi-

tetulla tavalla; tai
2) menettelee 19 §:n 1 momentissa tarkoi-

tetulla tavalla; ja
3) jonka 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta

menettelystä on pääteltävissä, ettei hän ha-
lua osallistua tässä laissa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin, ei ole oikeutta työmarkkina-
tukeen ennen kuin hän ollut työssä tai työ-
markkinatuesta annetun lain 10 §:ssä tar-
koitetussa koulutuksessa vähintään kolme
kuukautta.

Jos henkilö menettelee 1 momentissa sää-
detyllä tavalla, voidaan toimeentulotuen
perusosan suuruutta alentaa hänen osal-
taan yhteensä enintään 40 prosenttia siten

21 §

(kumotaan)
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kuin toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n
3 ja 4 momentissa säädetään.

26 §

Työvoimapoliittinen lausunto

Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta
antaa Kansaneläkelaitokselle sitovan lau-
sunnon niistä työmarkkinatuen edellytysten
täyttymisestä, joista säädetään tämän lain
10 §:n 1 ja 2 momentissa, 17 §:n 1 momen-
tissa, 19 §:n 1 momentissa, 20 §:n 1—4
momentissa ja 21 §:n 1 momentissa. Lau-
sunnon antamisesta säädetään työmarkki-
natuesta annetun lain 3 §:n 3 momentissa
ja 34 §:ssä sekä valtioneuvoston asetukses-
sa.

26 §

(kumotaan)

28 §

Muutoksenhaku

Haettaessa muutosta tämän lain 10 tai
17—21 §:ssä tarkoitettuun päätökseen on
työmarkkinatuen osalta voimassa mitä työ-
markkinatuesta annetun lain 6 luvussa sää-
detään ja toimeentulotuen osalta voimassa
mitä sosiaalihuoltolain 7 luvussa säädetään.

Muutoksenhakuun 24 §:n mukaan tehtä-
vän päätöksen osalta sovelletaan mitä työl-
lisyyslain 27 a §:ssä työllistämistukea kos-
kevista päätöksistä säädetään.

28 §

Muutoksenhaku

Haettaessa muutosta tämän lain 10 tai
17—21 §:ssä tarkoitettuun päätökseen on
työmarkkinatuen osalta voimassa mitä työt-
tömyysturvalain 12 luvussa säädetään ja
toimeentulotuen osalta voimassa mitä sosi-
aalihuoltolain 7 luvussa säädetään.

Muutoksenhakuun 24 §:n mukaan tehtä-
vän päätöksen osalta sovelletaan mitä julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain 13
luvun 4 §:ssä työllistämistukea koskevista
päätöksistä säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2003.
———
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5.

Laki

toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 2 a §,

10 §:n 1 ja 3 momentti, 10 a § ja 11 §:n 2 momentin 4 a kohta, sellaisina kuin niistä ovat 2 a §,
10 §:n 1 ja 3 momentti sekä 11 §:n 2 momentin 4 a kohta laissa 191/2001 ja 10 a § edellä mai-
nitussa laissa 191/2001 ja laissa 535/2001, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 a §

Velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työn-
hakijaksi

Toimeentulotukea hakeva 17—64-vuotias
henkilö on velvollinen ilmoittautumaan
työttömänä työnhakijana työvoimatoimis-
toon, ellei hän:
1) ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä;

2) opiskele päätoimisesti;
3) ole työttömyysturvalain (602/1984)

5 §:n 1 momentin 4—7, 9 tai 12 kohdassa
tarkoitettu henkilö;

4) ole laitoshoidon tai lääkärin toteaman
sairauden vuoksi esteellinen vastaanotta-
maan työtä; tai

5) ole muun edellä mainittuihin verratta-
van hyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen
vastaanottamaan työtä.

Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu
työvoimatoimistoon työnhakijaksi, toi-
meentulotuen perusosan suuruutta voidaan
alentaa hänen osaltaan siten kuin tämän lain
10 §:ssä säädetään.

2 a §

Velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työn-
hakijaksi

Toimeentulotukea hakeva 17—64-vuotias
henkilö on velvollinen ilmoittautumaan
työttömänä työnhakijana työvoimatoimis-
toon, ellei hän:

1) ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä;
2) opiskele päätoimisesti;
3) ole työttömyysturvalain ( /2002) 3 lu-

vun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n 1—5 koh-
dassa tarkoitettu henkilö;

4) ole laitoshoidon tai lääkärin toteaman
sairauden vuoksi esteellinen vastaanotta-
maan työtä; tai

5) ole muun edellä mainittuihin verratta-
van hyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen
vastaanottamaan työtä.

Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu
työvoimatoimistoon työnhakijaksi, toi-
meentulotuen perusosan suuruutta voidaan
alentaa hänen osaltaan siten kuin tämän lain
10 §:ssä säädetään.

10 §

Alennettu perusosa

Jos henkilön toimeentulotuen tarve ai-
heutuu siitä, että hän on ilman perusteltua
syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti
tarjotusta työstä tai sellaisesta työvoimapo-

10 §

Alennettu perusosa

Perusosan suuruutta voidaan alentaa enin-
tään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta,
jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä,
että:
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liittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen
pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa
tai jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut
sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toi-
menpidettä ole voitu tarjota hänelle, perus-
osan suuruutta voidaan alentaa hänen osal-
taan enintään 20 prosenttia. Vastaavasti
voidaan menetellä, jos henkilö, johon sovel-
letaan kuntouttavasta työtoiminnasta annet-
tua lakia (189/2001), toimii mainitun lain
10 §:n 3 momentissa tai 19 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla.
— — — — — — — — — — — — — —

Jos henkilö on toistuvasti kieltäytynyt il-
man perusteltua syytä 1 momentissa tarkoi-
tetusta työstä tai toistuvalla laiminlyönnil-
lään aiheuttanut sen, ettei tällaista työtä ole
voitu hänelle tarjota, hänen osaltaan voi-
daan perusosan suuruutta alentaa 1 momen-
tissa säädettyä enemmän, kuitenkin yhteen-
sä enintään 40 prosenttia. Samoin voidaan
tehdä, jos henkilö sen jälkeen, kun hänen
toimeentulotuen perusosaansa on alennettu
1 momentissa tarkoitetulla tavalla, kieltäy-
tyy ilman perusteltua syytä työvoimapoliit-
tisesta toimenpiteestä tai jos hän toiminnal-
laan aiheuttaa sen, ettei työvoimapoliittista
toimenpidettä voida tarjota hänelle, ja hän
tämän lisäksi kieltäytyy ilman perusteltua
syytä 2 momentissa tarkoitetusta suunni-
telman mukaisesta toimintakykyä edistäväs-
tä toiminnasta. Vastaavasti voidaan mene-
tellä, jos henkilö, johon sovelletaan kun-
touttavasta työtoiminnasta annettua lakia,
menettelee mainitun lain 21 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla.
— — — — — — — — — — — — — —

1) henkilö on ilman perusteltua syytä kiel-
täytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotus-
ta työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta
toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän
ajan turvaisi hänen toimeentulonsa tai jos
hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen,
ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpi-
dettä ole voitu tarjota;

2) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta anne-
tussa laissa tarkoitettu maahanmuuttaja on
ilman perusteltua syytä kieltäytynyt kotou-
tumissuunnitelman laatimisesta tai osallis-
tumasta kotoutumissuunnitelmassa yksi-
löidysti sovittuihin, työllistymistä edistäviin
toimenpiteisiin taikka jos hän on laimin-
lyönnillään aiheuttanut sen, ettei kotoutu-
missuunnitelmaa ole voitu laatia;

3) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on kieltäyty-
nyt osallistumasta aktivointisuunnitelman
laatimiseen; tai

4) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö
on ilman työttömyysturvalain 8 luvun
7 §:ssä tarkoitettua pätevää syytä kieltäyty-
nyt kuntouttavasta työtoiminnasta taikka
keskeyttänyt tai omasta syystään joutunut
keskeyttämään kuntouttavan työtoiminnan.
— — — — — — — — — — — — — —

Perusosan suuruutta voidaan alentaa 1
momentissa säädettyä enemmän, kuitenkin
yhteensä enintään 40 prosenttia,

1) jos henkilön toistuvasta 1 momentissa
tarkoitetusta menettelystä on pääteltävissä,
ettei hän halua ottaa vastaan työtä tai osal-
listua julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tussa laissa, maahanmuuttajien kotouttami-
sesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotos-
ta annetussa laissa tai kuntouttavasta työ-
toiminnasta annetussa laissa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin; tai

2) jos henkilö sen jälkeen, kun hänen toi-
meentulotuen perusosaansa on alennettu 1
momentissa tarkoitetulla tavalla, kieltäytyy
ilman perusteltua syytä työvoimapoliittises-
ta toimenpiteestä tai jos hän toiminnallaan
aiheuttaa sen, ettei työvoimapoliittista toi-
menpidettä voida tarjota ja hän tämän lisäk-
si kieltäytyy ilman perusteltua syytä 2 mo-
mentissa tarkoitetusta suunnitelman mukai-
sesta toimintakykyä edistävästä toiminnas-



HE 115/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

153

ta.
— — — — — — — — — — — — — —

10 a §

Toimintaraha ja matkakorvaus

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain mukaiseen kuntouttavaan työtoimin-
taan osallistuvalle toimeentulotuen saajalle
suoritetaan toimintarahana 5,05 euroa osal-
listumispäivää kohti. Toimintarahaa ei kui-
tenkaan suoriteta niiltä päiviltä, joilta henki-
lö saa työmarkkinatuesta annetun lain
(1542/1993) mukaista ylläpitokorvausta.
— — — — — — — — — — — — — —

Toimintarahan määrää tarkistetaan samas-
sa suhteessa ja samasta ajankohdasta kuin
työmarkkinatuesta annetun lain mukaista
ylläpitokorvausta.

10 a §

Toimintaraha ja matkakorvaus

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain (189/2001) mukaiseen kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuvalle toimeentulotu-
en saajalle maksetaan julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain ( /2002) 10 luvun
3 §:n 1 momentissa tarkoitetun ylläpitokor-
vauksen suuruinen toimintaraha osallistu-
mispäivää kohti. Toimintaraha maksetaan
korotettuna noudattaen mitä työvoima-
poliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuval-
le opiskelijalle maksettavan korotetun yllä-
pitokorvauksen määrästä ja saamisedelly-
tyksistä säädetään julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain ( /2002) 10 luvun
3 §:n 2 momentissa. Toimintarahaa ei kui-
tenkaan suoriteta niiltä päiviltä, joilta hen-
kilö saa työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:ssä
tarkoitettua ylläpitokorvausta.

Lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan osal-
listuvalle maksetaan osallistumisesta aiheu-
tuvista matkakuluista toimeentulotukena
matkakorvausta halvimman matkustustavan
mukaisesti.

11 §

Huomioon otettavat tulot

— — — — — — — — — — — — — —
Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon:
1) vähäisiksi katsottavia avustuksia ja an-

siotuloja;
2) tuloja, siltä osin kuin ne vastaavat työ-

matkamenoja ja muita työssäkäynnistä ai-
heutuvia menoja;

3) kunnan harkitsemaa, muuta kuin 2
kohdassa tarkoitettua osaa ansio- tai yrittä-
jätuloista, joiden hankkimisen voidaan kat-
soa edistävän tuen saajan omatoimista sel-
viytymistä;

4) äitiysavustuslain (477/1993) mukaista
äitiysavustusta, kansaneläkelain (347/1956)
mukaista eläkkeensaajien hoitotukea, vam-
maistukilain (124/1988) mukaista vammais-

11 §

Huomioon otettavat tulot

— — — — — — — — — — — — — —
Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon:

— — — — — — — — — — — — — —
4 a) työttömyysturvalaissa tai julkisesta

työvoimapalvelusta annetussa laissa
( /2002) tarkoitettua ylläpitokorvausta se-
kä kuntoutusrahalain (611/1991) 24 a §:ssä
tarkoitettua ylläpitokorvausta,
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tukea eikä lapsen hoitotuesta annetun lain
(444/1969) mukaista lapsen hoitotukea;

4 a) työmarkkinatuesta annetussa laissa
tarkoitettua ylläpitokorvausta, työvoimapo-
liittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa (763/1990) tai maahanmuuttajien ko-
touttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetussa laissa (493/1999) tar-
koitettua ylläpitokorvausta ja majoituskor-
vausta, kuntouttavasta työtoiminnasta anne-
tussa laissa tarkoitettua ylläpitokorvausta,
kuntoutusrahalain (611/1991) 24 a §:ssä
tarkoitettua ylläpitokorvausta, työvoima-
palvelulaissa (1005/1993) ja sen nojalla yl-
läpitokorvauksesta annetussa asetuksessa
(980/1998) ja työvoimapalveluihin liittyvis-
tä etuuksista annetussa asetuksessa
(1253/1993) tarkoitettua ylläpitokorvausta
ja muuta kuin viimeksi mainitun asetuksen
12 §:ssä mainittua etuutta;

5) alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tu-
loja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osal-
taan 7 §:n nojalla huomioon otettavat me-
not; eikä

6) edellä 8 §:ssä tarkoitettuja korvauksia
ja tuloja.

5) alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tu-
loja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osal-
taan 7 §:n nojalla huomioon otettavat me-
not; eikä

6) edellä 8 §:ssä tarkoitettuja korvauksia
ja tuloja.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2003.
———


