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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyystur-
valain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain 
koulutuspäivärahan määrää koskevaa sään-
nöstä muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan 
koulutuspäivärahaan, jota maksetaan työ-
markkinatuen suuruisena, ei sovellettaisi 

työmarkkinatuen tarveharkintaa koskevia 
säännöksiä.  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty.  

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-

set  

Työttömyysturvalain kokonaisuudistus tuli 
voimaan vuoden 2003 alusta. Uuteen työttö-
myysturvalakiin (1290/2002) on koottu ai-
emmin eri laeissa olleet työttömyyden aikais-
ta toimeentuloturvaa koskevat säännökset. 
Työttömyysturvalakiin on otettu säännökset 
työmarkkinatuesta ja työttömälle omaehtoi-
sen koulutuksen ajalta maksettavasta koulu-
tuspäivärahasta. 

Työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n mu-
kaan koulutuksen ajalta maksetaan koulutus-
päivärahaa. Koulutuspäivärahaa maksetaan 
sen työttömyysetuuden säännösten mukaises-
ti, jota koskevia säännöksiä henkilöön sovel-
lettaisiin hänen työttömänä ollessaan. Saman 
luvun 6 §:n mukaan jos henkilö on koulutuk-
sen alkaessa oikeutettu työttömyyspäivära-
haan joko ansiosidonnaisena tai peruspäivä-
rahana hänelle maksetaan tämän työttömyys-
päivärahan suuruista koulutuspäivärahaa 
kunnes koulutuspäivärahana ja työttömyys-
päivärahana maksettavien päivien yhteismää-
rä on 586. Tämän jälkeiseltä koulutusajalta 
koulutuspäiväraha maksetaan työmarkkina-

tuen suuruisena enintään siihen saakka, kun 
henkilö on saanut koulutuspäivärahaa 500 
päivältä. Jos henkilö saa koulutuksen aloitta-
essaan työmarkkinatukea hän saa koulutus-
päivärahaa työmarkkinatuen suuruisena sa-
notun 500 päivän ajan. Ennen uuden työttö-
myysturvalain voimaantuloa voimassa ollei-
den säännösten mukaan työttömien omaeh-
toisen opiskelun tukemisesta säädettiin, että 
koulutuspäivärahaan ei sovelleta muun mu-
assa työmarkkinatuesta annetun lain 
(1542/1993) mukaista tarveharkintaa. Koulu-
tuspäivärahaan ei myöskään sovellettu työ-
markkinatuen osittaisuutta koskevia sään-
nöksiä. Uuden työttömyysturvalain 10 luvun 
5 §:ssä säädetään kuitenkin vain, että lain 2 
ja 8 luvun työvoimapoliittisia edellytyksiä 
koskevia säännöksiä ei sovelleta koulutus-
päivärahaan. Tarkoituksena on, että koulu-
tuspäivärahan määrää koskevat säännökset 
vastaisivat aiemmin voimassa olleita sään-
nöksiä myös tarveharkinnan osalta. Vastaa-
vasti työmarkkinatuen osittaisuus suljettaisiin 
pois koulutuspäivärahaa koskevasta säänte-
lystä.  

Edellä olevan perusteella ehdotetaan työt-
tömyysturvalain 10 luvun 5 §:ää muutetta-
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vaksi siten, että koulutuspäivärahaan ei so-
velleta työttömyysturvalain 9 luvun 3 ja 4 §:n 
säännöksiä työmarkkinatuen tarveharkinnasta 
eikä 6 §:n säännöksiä osittaisesta työmarkki-
natuesta.  
 
2.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-

tukset  

Työmarkkinatuella olevia koulutuspäivära-
han saajia on vuositasolla noin 700 henkilöä. 
Koulutuspäivärahaa maksetaan työmarkkina-
tuen suuruisena keskimäärin 115 päivältä. 
Tarveharkinnan vaikutus on noin 5 000 eu-
roa. Tarveharkintaa koskevien säännösten 
poissulkeminen koulutuspäivärahasta on 
otettu huomioon valtion vuoden 2003 talous-
arviossa.  
 
 

3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
vuoden 2003 alusta. Tarveharkintaa koskevia 
säännökset eivät olisi Kansaneläkelaitoksen 
mukaan tulleet sovellettaviksi alkuvuonna. 
Voimaantulosäännöksessä ehdotetaan kui-
tenkin säädettäväksi, että Kansaneläkelaitos 
oikaisee viranpuolesta ennen tämän lain 
voimaantuloa tehdyn koulutuspäivärahaa 
koskevan päätöksen, jos koulutuspäivärahaan 
on sovellettu työmarkkinatuen tarveharkintaa 
tai sen osittaisuutta koskevia säännöksiä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotukset 
 
 

Laki 

työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 10 luvun 

5 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

5 § 

Koulutuspäivärahan määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Koulutuspäivärahaan ei sovelleta 6 luvun 

3 §:n 3 momenttia eikä 9 luvun 3, 4 ja 6 §:ää. 
Koulutuspäivärahaa maksetaan 6 luvun 2 §:n 
2 momentin mukaisesti korotettuna myös sel-
laiselle henkilölle, joka on saanut ansiopäivä-
rahan korotettua ansio-osaa 150 päivältä. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
2003 kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
vuoden 2003 alusta. 

Kansaneläkelaitos oikaisee viranpuolesta 
ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn kou-
lutuspäivärahaa koskevan päätöksen, jos 
etuuteen on sovellettu työmarkkinatuen tar-
veharkintaa koskevia 9 luvun 3 ja 4 §:ää tai 
osittaista työmarkkinatukea koskevaa 6 §:ää.  

 
 

————— 

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 

työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 10 luvun 

5 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Koulutuspäivärahan määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Koulutuspäivärahaan ei sovelleta 6 luvun 

3 §:n 3 momenttia. Koulutuspäivärahaa 
maksetaan 6 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaisesti korotettuna myös sellaiselle henki-
lölle, joka on saanut ansiopäivärahan koro-
tettua ansio-osaa 150 päivältä. 
 

5 § 

Koulutuspäivärahan määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Koulutuspäivärahaan ei sovelleta 6 luvun 

3 §:n 3 momenttia eikä 9 luvun 3, 4 ja 
6 §:ää. Koulutuspäivärahaa maksetaan 6 
luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti korotet-
tuna myös sellaiselle henkilölle, joka on 
saanut ansiopäivärahan korotettua an-
sio-osaa 150 päivältä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    

kuuta 2003 kuitenkin siten, että sitä sovelle-
taan vuoden 2003 alusta. 

Kansaneläkelaitos oikaisee viranpuolesta 
ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn kou-
lutuspäivärahaa koskevan päätöksen, jos 
etuuteen on sovellettu työmarkkinatuen tar-
veharkintaa koskevia 9 luvun 3 ja 4 §:ää tai 
osittaista työmarkkinatukea koskevaa 
6 §:ää.  

——— 
 

 
 
 
 

 


