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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyystur-
valain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 
4 §:n muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työt-
tömyysturvalakia siten, että laissa säädettäi-
siin työnhakijan oikeudesta työttömyysetuu-
teen tilanteissa, joissa työntekijän työnteko-
velvollisuus ja työnantajan velvollisuus mak-
saa palkkaa ovat keskeytyneet kokonaan lo-
mauttamiseen verrattavalla tavalla työsuh-
teen pysyessä muutoin voimassa. 

Muutos koskisi työntekijöitä, joiden työn-
teko on estynyt työpaikkaa kohdanneen tuli-
palon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman 
tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnanta-
jasta riippumattoman syyn vuoksi sekä työn-

tekijöitä, joiden työnteko ja palkanmaksu 
ovat keskeytyneet työsopimuksen ehdon ta-
kia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi virasta 
pidätettyjen virkamiesten oikeudesta työttö-
myysetuuteen korvauksettoman määräajan 
jälkeen. 

Mainituille henkilöille maksettaviin ansio-
päivärahoihin ei maksettaisi valtionosuutta. 
Tästä ehdotetaan säädettäväksi laissa työttö-
myysetuuksien rahoituksesta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi-
vänä kesäkuuta 2009.

 
————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

1.1 Työnteon estyminen työntekijästä 
tai työnantajasta riippumattomasta 
syystä 

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 12 §:ssä 
säädetään, että työnantaja on velvollinen 
maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos 
työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti 
työnantajan käytettävissä voimatta kuiten-
kaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta 
syystä, ellei toisin sovita. Jos työntekijä kui-
tenkin on estynyt tekemästä työtään työpaik-
kaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen 
luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen 
hänestä tai työnantajasta riippumattoman 
syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada 
palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 
14 päivältä. 

Työnhakijalla on työttömyysturvalain 
(1290/2002) perusteella oikeus työttömyys-
etuuteen työnantajan työsopimuslain mukai-
sen palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä, 
jos työnantaja lomauttaa työntekijän. Muussa 
tapauksessa työnhakijalla ei yleensä ole oi-
keutta työttömyysetuuteen, koska työttö-
myysturvalain 2 luvun 1 §:ssä säädetään, että 
etuuden saamisen edellytyksenä on muun 
muassa se, että työnhakija on työtön. Työt-
tömänä pidetään lain mukaan henkilöä, joka 
ei ole työsuhteessa tai päätoimisesti työllisty 
yrittäjänä tai omassa työssä. Lisäksi työttö-
mänä pidetään kokoaikaisesti lomautettua ja 
soviteltuun työttömyysetuuteen oikeutettua 
henkilöä. 

Esityksessä ehdotetaan, että työntekijällä, 
joka on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa 
kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen 
luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen 
hänestä tai työnantajasta riippumattoman 
syyn vuoksi, olisi oikeus työttömyysetuuteen 
työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden pää-
tyttyä, vaikka työnantaja ei olisikaan lomaut-
tanut häntä. Muutettaessa työttömyysturvala-
kia tältä osin tällainen työnhakijaksi ilmoit-
tautuva henkilö olisi samassa asemassa kuin 
työnhakija, joka on vastaavassa tilanteessa 
lomautettu. Työsopimuslaissa ei edellytetä, 

että työnantaja lomauttaisi työntekijän työn-
antajan palkanmaksuvelvollisuuden päättyes-
sä. 

Muutos ehdotetaan toteutettavaksi lisää-
mällä työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 
momenttiin uusi 14 kohta, jossa määriteltäi-
siin lomautukseen rinnastettava syy ja viit-
taamalla 14 kohtaan lain 2 luvun 1 §:ssä, jos-
sa määritellään työtön työnhakija. Lomau-
tukseen rinnastettavalla syyllä tarkoitettaisiin 
tilannetta, jossa työntekijän työntekovelvolli-
suus ja työnantajan velvollisuus maksaa 
palkkaa ovat keskeytyneet kokonaan laissa 
luetelluista syistä työsuhteen pysyessä muu-
toin voimassa. Lainkohta olisi tyhjentävä si-
ten, että vain siinä luetellut tilanteet voitaisiin 
rinnastaa lomauttamiseen. 

Lomautukseen rinnastettavia syitä olisivat 
jäljempänä esitetyn lisäksi työsopimuslain 2 
luvun 12 § 2 momentin ensimmäisessä virk-
keessä tarkoitetut seikat, joiden takia työnte-
kijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa 
kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen 
luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen 
hänestä tai työnantajasta riippumattoman 
syyn vuoksi, ja työnantajan velvollisuus 
maksaa palkkaa on päättynyt. 
 
1.2 Sopiminen työnteon ja palkanmak-

sun keskeyttämisestä työsopimukses-
sa 

Työsopimuslain esitöiden (HE 157/2000 
vp) mukaan työsopimuksessa on mahdollista 
sopia työnteon ja palkanmaksun lyhytaikai-
sesta keskeyttämisestä. Tällaisia työsopimuk-
sia on erityisesti koulunkäyntiavustajilla ja 
tuntiopettajilla, joiden työnteko ja palkan-
maksu keskeytyvät koulujen loma-ajoiksi. 
Tällaisen sopimusehdon perusteella työnha-
kijaksi ilmoittautuvalle henkilölle ei kuiten-
kaan tule oikeutta työttömyysetuuteen, koska 
häntä ei voimassa olevan työsuhteen takia 
voida pitää työttömyysturvalain 2 luvun 1 
§:ssä tarkoitettuna työttömänä. 

Joissakin tapauksissa työnantaja lomauttaa 
työntekijän samalle ajalle, jota koskevasta 
työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä 
on sovittu työsopimuksessa. Vakuutusoikeus 
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on katsonut, ettei työnteon ja palkanmaksun 
keskeytyminen tällöinkään johdu lomautuk-
sesta vaan työsopimuksen ehdosta, eikä 
työnhakijalla tästä syystä ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen. 

Jos työnteon ja palkanmaksun keskeyttämi-
sestä on sovittu työsopimuksessa siten, että 
sopimuksesta ilmenee mainittujen velvolli-
suuksien lakkaamisen ajankohta riittävällä 
tarkkuudella, määriteltynä esimerkiksi koulu-
jen loma-ajaksi, työnteon ja palkanmaksun 
katsottaisin ehdotuksen mukaan keskeyty-
neen lomautukseen rinnastettavasta syystä ja 
työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen 
muiden edellytysten täyttyessä. Käytännössä 
tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi sovitel-
tua työttömyysetuutta työssä ollessaan saanut 
työnhakija saisi etuuden myös ajalta, jolta 
työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet 
kokonaan työsopimuksen ehdon takia.  

Työnteon ja palkanmaksun katsottaisiin 
keskeytyneen lomautukseen rinnastettavasta 
syystä myös silloin, kun työnantaja tekee 
työsuhteen kestäessä työsopimuksen ehdossa 
tarkoitettua aikaa koskevat, sinänsä asianmu-
kaiset lomautustoimet. Tällä olisi merkitystä 
arvioitaessa työnhakijan ammattitaitosuojaa. 

Tarkoituksena ei ole, että työnantaja ja 
työntekijä voisivat työsuhteen kestäessä so-
pimalla uudesta työnteon ja palkanmaksun 
keskeyttämistä koskevasta työsopimuksen 
ehdosta saada aikaan tilanteen, jossa työnte-
kijälle maksettaisiin tällä perusteella työttö-
myysetuutta. Tämän vuoksi työnteon ja pal-
kanmaksun keskeytymisen katsottaisiin joh-
tuvan lomautukseen rinnastettavasta syystä 
vain, kun asiasta on sovittu työsuhteen alka-
essa ja on ilmeistä, että keskeytys johtuu 
työnantajan vakiintuneista vuotuisista toi-
minta-ajoista. 

Jos työnantaja tarjoaa työntekijälle työnte-
kijän varsinaisen työn ja tähän perustuvan 
palkanmaksun keskeydyttyä työtä, jota työn-
tekijä on työsuhteeseen sovellettavien normi-
en perusteella velvollinen tekemään, tilan-
teessa ei olisi kyse ehdotetussa lainkohdassa 
tarkoitetusta lomautukseen rinnastettavasta 
syystä, koska työnteko ja palkanmaksu eivät 
ole keskeytyneet työsopimuksen ehdon pe-
rusteella. Koska työ- ja elinkeinotoimistolla 
ei käytännössä ole mahdollisuutta kovinkaan 
laajasti selvittää työnantajan ja työntekijän 

väliseen sopimussuhteeseen sovellettavia eh-
toja, työvoimapoliittinen lausunto annettai-
siin tältä osin työsuhteen osapuolilta saatavan 
selvityksen perusteella. 

Jos työnantaja sen sijaan tarjoaa työnteki-
jälle työnteon ja palkanmaksun keskeytymi-
sen vaihtoehtona työtä, jota työntekijä ei työ-
suhteeseen sovellettavien normien perusteel-
la olisi velvollinen tekemään, sovellettaisiin, 
mitä työttömyysturvalain 2 luvussa säädetään 
lomautukseen rinnastettavasta syystä sekä 2 
ja 8 luvuissa työstä kieltäytymisestä. 

Työttömyysturvalain 2 luvun 13 §:ssä sää-
detään, että ammattitaitoinen henkilö voi 
menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen 
kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden 
aikana kieltäytyä työstä, jota ei voida pitää 
hänen ammattitaitonsa huomioon ottaen hä-
nelle sopivana. Ammattitaitosuoja voidaan 
poistaa, jos työnhakijan työssäkäyntialueella 
ei työvoimaviranomaisen arvion mukaan ole 
kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden 
aikana osoitettavissa hänen ammattitaitonsa 
huomioon ottaen hänelle sopivaa työtä. 

Suurin ryhmä työnhakijoita, jotka tulisivat 
tämän esityksen perusteella oikeutetuiksi 
työttömyysetuuteen, ovat koulunkäyntiavus-
tajia ja tuntiopettajia, jotka tulisivat oikeute-
tuiksi etuuteen koulujen loma-ajoilta. Työt-
tömyysetuuden saaminen lomautukseen rin-
nastettavan syyn perusteella tarkoittaisi näi-
den henkilöiden kohdalla pääsääntöisesti sitä, 
ettei oman alan työtä olisi saatavissa, koska 
erityisesti koulujen kesälomat ajoittuvat sa-
maan ajankohtaan. Jos näillä työnhakijoilla 
olisi ammattitaitosuoja, heille ei voitaisi tar-
jota muuta työtä, jota heidän olisi työttö-
myysetuuden saamisen edellytyksenä otetta-
va vastaan. Työ- ja elinkeinotoimisto ei 
myöskään voisi poistaa ammattitaitosuojaa, 
koska voimassa olevan lain mukaan ammatti-
taitosuoja voidaan poistaa vain, jos työnhaki-
jan työssäkäyntialueella ei työvoimaviran-
omaisen arvion mukaan ole kolmen ensim-
mäisen työttömyyskuukauden aikana osoitet-
tavissa työnhakijan ammattitaitosuoja huo-
mioon ottaen hänelle sopivaa työtä. Koulujen 
kesäloma-aika on tyypillisesti enintään kol-
me kuukautta. 

Koska tarkoituksena ei ole luoda työnhaki-
jana työ- ja elinkeinotoimistossa olosta ja 
työnhakua tukevasta työttömyysetuudesta 
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käytännössä vuosilomaan rinnastettavaa ai-
kaa, työttömyysturvalain 2 luvun 13 §:ään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jos-
sa säädettäisiin siitä, ettei työnhakijalla, jon-
ka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeyty-
neet työsopimuksen ehtoon perustuvasta lo-
mautukseen rinnastettavasta syystä, ole am-
mattitaitosuojaa. 
 
1.3 Virasta pidättäminen 

Valtion virkamieslain (750/1994) 40 §:ssä 
säädetään, että tilanteessa, jossa virkamiehen 
irtisanomista koskeva päätös ei ole saanut 
lainvoimaa silloin, kun irtisanomisaika on 
kulunut loppuun, hänet on lähtökohtaisesti 
pidätettävä virantoimituksesta. Lisäksi tilan-
teessa, jossa virkamies on pantu viralta tai 
virkasuhde on purettu, hänet on heti pidätet-
tävä virantoimituksesta, vaikkei päätös ole 
saanut lainvoimaa. 

Virkamies voidaan pidättää virantoimituk-
sesta myös rikossyytteen ja sen edellyttämien 
tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaiku-
tusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtä-
väänsä. Vastaavasti voidaan toimia viipymät-
tä irtisanomisen jälkeen, jos irtisanomisen 
perusteena oleva teko tai laiminlyönti osoit-
taa virkamiehen siinä määrin soveltumatto-
maksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta voi-
da jatkaa tai jos virantoimituksen jatkuminen 
irtisanomisajan voi vaarantaa kansalaisen 
turvallisuuden. Virkamies voidaan pidättää 
virantoimituksesta myös, jos virkamiehellä 
on sellainen sairaus, joka haittaa olennaisesti 
viran hoitoa. 

Vastaavia virantoimituksesta pidättämistä 
koskevia säännöksiä on myös muissa virka-
miehiä koskevissa laeissa. 

Valitusasteet ovat katsoneet, että virasta 
pidätettyä henkilöä voidaan voimassa olevas-
ta kokoaikaisesta palvelussuhteesta huolimat-
ta pitää työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuna työttömänä työnhakijana, ja tä-
män vuoksi tällaisella henkilöllä voi olla oi-
keus työttömyysetuuteen. Valitusasteet ovat 
kuitenkin samalla katsoneet, että virasta pidä-
tetylle työnhakijalle voidaan asettaa työttö-
myysturvalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu 
korvaukseton määräaika. 

Työttömyysturvalaissa ei ole säädetty vi-
rasta pidätettyjen oikeudesta työttömyysetuu-

teen. Työnhakijoiden yhdenvertaisen kohte-
lun varmistamiseksi virasta pidätettyjen oi-
keudesta työttömyysetuuteen tulisikin säätää 
laissa. 

Esityksessä ehdotetaan, että virasta pidät-
täminen ja muu sitä vastaava laissa pykälä-
viittauksin tarkemmin yksilöity työnantajan 
yksipuolinen toimi katsottaisiin lomautuk-
seen rinnastettavaksi syyksi, josta säädettäi-
siin työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 
momentin 14 kohdassa. Tällöin virasta pidä-
tetyillä ja muilla tässä tarkoitetuilla henkilöil-
lä olisi oikeus työttömyysetuuteen muiden 
etuuden saamisen edellytysten täyttyessä 
edellyttäen, että työnantajan velvollisuus 
maksaa palkkaa on päättynyt kokonaan. 

Valtion virkamieslaissa säädetään lisäksi, 
että virkamies voidaan pidättää virantoimi-
tuksesta myös hänen kieltäytyessään tervey-
dentilaansa liittyvistä tarkastuksista tai tut-
kimuksista taikka hänen kieltäytyessään an-
tamasta terveydentilaansa koskevia tietoja. 
Ehdotuksen mukaan näillä henkilöillä ei olisi 
oikeutta työttömyysetuuteen virasta pidättä-
misen ajalta, koska he voivat itse vaikuttaa 
virasta pidättämisen päättymiseen menemällä 
terveydentilaansa liittyviin tarkastuksiin tai 
tutkimuksiin tai antamalla terveydentilaansa 
koskevia tietoja. 

Työsopimuslain 5 luvun 2 §:n mukaan lo-
mautus perustuu taloudelliseen tai tuotannol-
liseen syyhyn. Eräissä työehtosopimuksissa 
on kuitenkin sovittu lomauttamisesta kurin-
pidollisesta syystä. Vaikka tällainen työehto-
sopimuksessa sovittu lomautus on verratta-
vissa virkamiehen virasta pidättämiseen, ky-
se ei olisi lakiehdotuksessa tarkoitetusta lo-
mautukseen rinnastettavasta syystä eikä ku-
rinpidollisesta syystä lomautetulla työnteki-
jällä olisi oikeutta työttömyysetuuteen, koska 
kurinpidollinen lomautus ei perustu lainsää-
däntöön ja toisaalta kyse on lyhytkestoisista 
lomautuksista eikä tällöin ole tarvetta turvata 
työntekijän perustoimeentuloa työttömyys-
turvajärjestelmän kautta. Myöskään työnteki-
jän lomauttaminen hänen terveydentilansa 
perusteella ei olisi tässä tarkoitettu lomautuk-
seen rinnastettava syy. 

 Virasta pidätettyjen kohdalla on mahdol-
lista, että asian saatua lainvoimaisen ratkai-
sun virkamiesoikeudellisessa prosessissa 
henkilö saa palkkaa takautuvasti virasta pi-
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dättämisen ajalta. Työttömyysetuuden saajal-
la on 11 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan 
velvollisuus ilmoittaa olosuhteissaan tapah-
tuneista, etuuden saamisen työvoimapoliitti-
siin edellytyksiin liittyvistä muutoksista työ- 
ja elinkeinotoimistolle. Saatuaan tietää takau-
tuvasti maksetusta palkasta työ- ja elinkeino-
toimisto voi käsitellä asian uudelleen ja antaa 
tarvittaessa etuuden maksajalle uuden työ-
voimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella 
maksaja voi ryhtyä toimiin mahdollisesti pe-
rusteetta maksetun työttömyysetuuden peri-
miseksi takaisin. 

Toimivalta työttömyysetuuden saamisen 
edellytysten toteamiseen sen osalta, ovatko 
työnhakijaksi rekisteröityneen henkilön työn-
teko ja palkanmaksu keskeytyneet lomautuk-
seen rinnastettavasta syystä, on työ- ja elin-
keinotoimistolla, joka antaa etuuden maksa-
jalle asiaa koskevan maksajaa sitovan työ-
voimapoliittisen lausunnon.  
 
Korvaukseton määräaika 
 

Työttömyysturvalain 2 luvun 9 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, että työnhakijalla, joka 
ilman pätevää syytä on eronnut työstään tai 
joka on itse aiheuttanut työsuhteen päättymi-
sen, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 30 tai 
90 päivän ajalta työsuhteen päättymisestä lu-
kien. Lain sanamuodon perusteella virasta 
pidätetylle ei voida asettaa korvauksetonta 
määräaikaa, koska palvelussuhde on edelleen 
voimassa. Näiden henkilöiden voidaan kui-
tenkin tosiasiallisesti katsoa itse aiheuttaneen 
työnteon ja palkanmaksun keskeytymisen ja 
tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi uusi 2 
momentti, jossa säädettäisiin virasta pidättä-
misen rinnastamisesta tilanteeseen, jossa 
työnhakija on itse aiheuttanut työsuhteen 
päättymisen. Työnhakijalle tulisi tällöin ase-
tettavaksi korvaukseton määräaika.  

Työ- ja elinkeinotoimisto joutuu ratkaise-
maan korvauksettoman määräajan asettamis-
ta koskevan asian henkilön ilmoittautuessa 
työnhakijaksi, toisin sanoen tilanteessa, jossa 
virasta pidättämistä koskevan asian virka-
miesoikeudellinen käsittely on mahdollisen 
riitautuksen vuoksi kesken. Tämän vuoksi 
ehdotettua 2 momenttia tulisi tulkita siten, et-
tä hakijalle asetettaisiin lähtökohtaisesti kor-
vaukseton määräaika, ellei erityisistä syistä 

muuta johdu. Kun virkamiesoikeudellinen 
asia on ratkaistu lainvoimaisesti tai asia on 
päättynyt työnantajan ja virkamiehen teke-
mään sopimukseen, työ- ja elinkeinotoimisto 
voisi tutkia asian työnhakijan pyynnöstä uu-
delleen ja mahdollisesti poistaa asetetun kor-
vauksettoman määräajan. 

Jos virasta pidätetyn työnhakijan oikeuteen 
saada työttömyysetuutta tulisi sovellettavaksi 
työttömyysturvalain 8 luvun 2 § tai poikke-
uksellisesti 8 luvun 4 a §, työnhakijalle ei 
asetettaisi korvauksetonta määräaikaa vaan 
mainituissa lainkohdissa säädetty työssäolo-
velvoite. Asiasta ei ole tarpeen säätää erik-
seen, sillä vakiintuneen käytännön mukaan 2 
luvussa korvauksettoman määräajan asetta-
misesta säädettyä on sovellettu myös tulkit-
taessa 8 luvussa työssäolovelvoitteista sää-
dettyä. 

Voimassa olevan 2 luvun 9 §:n 2 momentti 
ehdotetaan siirrettäväksi 3 momentiksi. 
 
1.4 Työttömyysetuuden määrä 

Lomautukseen rinnastettavan syyn perus-
teella maksettava etuus määräytyisi kuten 
lomautetulle maksettava etuus. Tämän vuok-
si ehdotetaan lisättäväksi lomautukseen rin-
nastettavaa syytä koskeva maininta työttö-
myysturvalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 
kohtaan. 
 
1.5 Etuuksien rahoitus 

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annettua lakia 
(555/1998) muutettaisiin siten, ettei edellä 
kerrottujen tilanteiden perusteella maksetta-
viin ansiopäivärahoihin suoritettaisi valtion-
osuutta. Tämä vastaisi lomautusajalta mak-
settavien ansiopäivärahojen rahoitusta. 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Esitys parantaisi työnhakijoiden yhdenver-
taisuutta, kun työsopimuksessa sovittu pal-
kanmaksun ja työnteon keskeyttämistä kos-
keva ehto ei estäisi työttömyysetuuden saa-
mista verrattuna työnhakijaan, jonka työso-
pimuksessa tällaista ehtoa ei ole. Vastaavasti 
työnteon estyttyä työpaikkaa kohdanneen tu-
lipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman 
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tai muun sen kaltaisen työntekijästä tai työn-
antajasta riippumattoman syyn vuoksi työn-
tekijän asema työttömyysetuutta haettaessa ei 
riippuisi siitä, onko hänet lomautettu. 

Koulunkäyntiavustajia on kaikkiaan noin 
10 000. Heistä arviolta 20 %:lla on työsopi-
muksessa sovittu työnteon ja palkanmaksun 
keskeyttämisestä. Lisäksi joissakin seura-
kunnissa on työntekijöiden kanssa ollut käy-
täntönä sopimisperusteinen työnteon ja pal-
kanmaksun keskeyttäminen. Yhteensä niiden 
henkilöiden määrä, joita muutos koskisi, jää 
alle 3000. Jos he kaikki hakisivat työttö-
myysetuutta ja kaikille maksettaisiin etuutta 
kahden kuukauden ajalta, aiheutuisi tästä 
Työttömyysvakuutusrahastolle kustannuksia 
vajaat 4,5 miljoonaa euroa, työttömyyskas-
soille 255 000 euroa ja valtiolle perusturvan 
maksamisesta noin 320 000 euroa. Käytän-
nössä edellä mainitut kustannukset jäävät 
kuitenkin pienemmiksi, koska osa heistä 
työllistyy muuhun työhön joko oman työnan-
tajansa tai toisen työnantajan palveluksessa. 

Esitys vaikuttaisi myös kuntien ja muiden 
tahojen omistamien oppilaitosten tuntiopetta-
jien asemaan. Tuntiopettajia on kaikkiaan al-
le 20 000, joista työsopimussuhteisia on ar-
violta alle 7 000 ja näistä määräaikaisia arvi-
olta 5 300.  

Määräaikaisten tuntiopettajien kohdalla esi-
tys aiheuttaisi kustannuksia enintään luku-
vuoden aikaisten koulujen kiinnioloaikojen 
osalta, koska määräaikaiset työsuhteet päät-
tyvät tyypillisesti koulutyön päättyessä ke-
väällä. Toistaiseksi voimassa olevissa työ-
suhteissa olevien tuntiopettajien työttömyys-
etuudesta sen sijaan voi aiheutua kustannuk-
sia myös kesäajalta, mutta osalle heistä mak-
setaan palkka myös kesäajalta, eivätkä he 
siksi tulisi työttömyysetuuden piiriin ehdotet-
tujen muutosten perusteella. 

Tilastotietoja mahdollisista tuntiopettajien 
työsopimuksiin kirjatuista keskeytysehdoista 
ei ole saatavissa edes suuntaa antavasti. Aka-
vasta saadun arvion mukaan esitys koskisi al-
le 500 tuntiopettajaa. Jos 500 henkilölle 
maksettaisiin päivärahaa kahden kuukauden 
ajalta ja lisäksi määräaikaisista 1500 henki-
lölle maksettaisiin yhdeltä kuukaudelta, kus-
tannukset ansioturvassa olisivat 3,3 milj. eu-
roa, josta työttömyysvakuutusrahaston osuus 
olisi 3,2 milj. euroa ja työttömyyskassojen 

osuus vajaat 0,2 milj. euroa. Jos perusturvan 
piirissä olevia olisi 10 %, kustannukset valti-
olle olisivat 0,2 milj. euroa.  

Työntekijöistä, joiden työnteko on estynyt 
työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuk-
sellisen luonnontapahtuman tai muun sen 
kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumat-
toman syyn vuoksi, mutta joita ei lomauteta, 
ei ole käytettävissä lukumäärätietoja. Tällais-
ten henkilöiden lukumäärä tuskin on vuosit-
tain kovin suuri, koska yleisenä käytäntönä 
on ollut, että työnantaja lomauttaa työnteki-
jän palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä. 
Vastaavasti esityksen mukaisesti virasta pi-
dättämisen perusteella työttömyysetuuteen 
oikeutetuiksi tulevien lukumäärä lienee vuo-
sittain joitakin kymmeniä henkilöitä. Tältä 
osin esityksellä on siten vain hyvin pieniä ta-
loudellisia vaikutuksia. 

Edellä kerrottujen kustannusvaikutusten to-
teutuessa vaikutus työnantajan sekä työnteki-
jän työttömyysvakuutusmaksuun olisi noin 
0,006 prosenttiyksikköä. 

Esityksestä työ- ja elinkeinotoimistoille ai-
heutuvaa lisätyötä ei voida pitää kovin mer-
kittävänä, koska suurin osa esityksessä tar-
koitetuista henkilöistä on nykyisinkin oletet-
tavasti työnhakijana, vaikka heille ei ole 
maksettu työttömyysetuutta. Vastatessaan 
työ- ja elinkeinoministeriön tätä esitystä kos-
kevaan lausuntopyyntöön TE-keskukset oli-
vat kuulleet joitakin työ- ja elinkeinotoimis-
toja. Työ- ja elinkeinotoimistot pitivät esitys-
tä tilannetta selkeyttävänä. Etuuden maksa-
tuksesta aiheutuisi lisäksi jonkin verran lisä-
työtä työttömyyskassoille ja Kansaneläkelai-
tokselle. 
 
3  Asian valmistelu 

Lakiesitys on valmisteltu työ- ja elinkei-
noministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja ter-
veysministeriön, Akavan, Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK:n ja Toimihenkilökes-
kusjärjestö STTK:n kanssa. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot työ- ja 
elinkeinokeskusten työttömyysturva-
asiamiehiltä, Finanssivalvonnalta, Kansan-
eläkelaitokselta, Julkis- ja yksityisalojen toi-
mihenkilöiden työttömyyskassalta, Julkisten 
ja hyvinvointialojen työttömyyskassalta, Lä-
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hi- ja perushoitajien työttömyyskassalta, 
Opettajien työttömyyskassalta, Työttömyys-
kassojen Yhteisjärjestö ry:ltä, Työttömyys-
vakuutusrahastolta, Valtion Virkamiesten 
työttömyyskassalta, Eduskunnan kanslialta, 
Eduskunnan virkamiesyhdistykseltä, Kirkon 
työmarkkinalaitokselta, Kunnalliselta työ-
markkinalaitokselta, Puolustusvoimilta, 
Suomen Pankilta, Suomen Pankin henkilös-
töyhdistykseltä, Suomen Yrittäjiltä, Tasaval-
lan presidentin kanslialta ja Valtion työ-
markkinalaitokselta. 

Lausunnon antaneet tahot ovat pääsääntöi-
sesti suhtautuneet esitettyihin uudistuksiin 
myönteisesti. 
 
4  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä kesäkuuta 2009. 
 

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

1. 

   

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 5 

§:n 1 momentin 12 ja 13 kohta, 2 luvun 1 §:n 2 momentti ja 4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
ta, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta laissa 1354/2007 sekä  
4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 459/2005, ja 

lisätään 1 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 970/2003 sekä mai-
nituissa laeissa 459/2005 ja 1354/2007, uusi 14 kohta sekä 2 luvun 9 §:ään uusi 2 momentti, 
jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 13 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 
 

5 §  
 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — 

12) sääesteellä työsuhteessa rakennus- ja 
metsäalalla tapahtuvan työn suorittamisen es-
tymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittö-
mästi pakkasesta ja jonka johdosta työnanta-
jalla ei ole työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 
momentin mukaista palkanmaksuvelvolli-
suutta; 

13) työaikapankilla yritys- tai työpaikka-
kohtaisesti kirjallisesti sovittua työntekijöi-
den työaikajärjestelyä, jolla voidaan säästää 
työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi 
muutettuja rahamääräisiä korvauksia toisiin-
sa yhdistäen ja nostaa palkallista vapaa-aikaa 
tai rahakorvausta; 

14) lomautukseen rinnastettavalla syyllä 
työnteon ja palkanmaksun keskeytymistä ko-
konaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 
momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoi-
tetusta syystä tai työsopimuksen ehdon takia 
sekä työnteon ja palkanmaksun keskeytymis-
tä kokonaan eduskunnan virkamiehistä anne-

tun lain (1197/2003) 43 §:ssä, kirkkolain 
(1054/1993) 6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 47 
§:ssä, puolustusvoimista annetun lain 
(551/2007) 48 §:ssä, Suomen Pankin virka-
miehistä annetun lain (1166/1998) 31 §:ssä, 
tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 
(1382/1995) 38 §:ssä tai valtion virkamies-
lain (750/1994) 40 §:ssä tarkoitetusta syystä; 
ei kuitenkaan, jos keskeytymisen syynä on 
virkasuhteessa olevan kieltäytyminen hänen 
terveydentilaansa koskevista tarkastuksista 
tai tutkimuksista taikka terveydentilaansa 
koskevien tietojen antamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

2 luku  

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset 
edellytykset 

1 §  
 

Työtön työnhakija 
— — — — — — — — — — — — — — 
Työttömänä pidetään henkilöä, joka ei ole 

työsuhteessa tai päätoimisesti työllisty yrittä-
jänä tai omassa työssä. Työttömänä pidetään 
lisäksi kokoaikaisesti lomautettua, 1 luvun 5 
§:n 1 momentin 14 kohdassa ja 4 luvun 1 
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§:ssä tarkoitettua henkilöä. Työnhakijana pi-
detään työhallinnon asiakaspalvelun tietojär-
jestelmään työnhakijaksi rekisteröityä henki-
löä, joka on pitänyt työhakemuksensa työ- ja 
elinkeinotoimistossa voimassa siten kuin jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa 
säädetään ja joka on ilmoittanut työ- ja elin-
keinotoimistolle työtarjouksia ja muita yh-
teydenottoja varten postiosoitteensa ja mah-
dolliset muut yhteystietonsa, joiden avulla 
hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

9 §  
 

Työstä eroaminen ja erottaminen 
— — — — — — — — — — — — — — 

Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan 
myös, kun työnhakijan työnteko ja palkan-
maksu ovat keskeytyneet kokonaan eduskun-
nan virkamiehistä annetun lain 43 §:ssä, 
kirkkolain 6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 47 §:ssä, puolus-
tusvoimista annetun lain 48 §:ssä, Suomen 
Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:ssä, 
tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 
38 §:ssä tai valtion virkamieslain 40 §:ssä 
tarkoitetusta syystä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 §  
 

Ammattitaitosuoja 
— — — — — — — — — — — — — — 
Ammattitaitosuojaa ei sovelleta työnhaki-

jaan, jonka työnteko ja palkanmaksu ovat 
keskeytyneet työsopimuksen ehtoon perustu-
vasta lomautukseen rinnastettavasta syystä. 
 

4 luku  
 

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus 

1 § 
 

Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen 
 

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus 
tämän lain 1–3 luvussa säädetyin edellytyk-
sin työnhakijalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) jonka päivittäistä tai viikoittaista työ-
aikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomau-
tukseen rinnastettavan syyn johdosta tai jon-
ka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelu-
toimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuus-
suhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihin-
sa;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon vaatimiin toimenpitei-
siin. 

————— 



 HE 39/2009 vp  
  

 

10 

2. 

. 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 

(555/1998) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 971/2003, seuraavasti: 
 

4 §  

Ansiopäivärahojen rahoitus 
— — — — — — — — — — — — — — 
Lomautusajalta maksettuihin ansiopäivära-

hoihin, työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 
momentin 12 kohdassa tarkoitetun sääesteen 
ja 14 kohdassa tarkoitetun lomautukseen rin-
nastettavan syyn ajalta maksettuihin ansio-
päivärahoihin ja mainitun lain 6 luvun 9 
§:ssä tarkoitettuihin lisäpäiviin ei suoriteta  
 

valtionosuutta. Työttömyysvakuutusrahaston 
osuutena maksetaan työttömyyskassalle näi-
hin päivärahoihin 94,5 prosenttia menoista. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon vaatimiin toimenpitei-
siin. 
 

————— 
 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Työministeri Tarja Cronberg 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 5 

§:n 1 momentin 12 ja 13 kohta, 2 luvun 1 §:n 2 momentti ja 4 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
ta, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta laissa 1354/2007 sekä 4 
luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 459/2005, ja 

lisätään 1 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 970/2003 sekä mai-
nituissa laeissa 459/2005 ja 1354/2007, uusi 14 kohta sekä 2 luvun 9 §:ään uusi 2 momentti, 
jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 13 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
1 luku  

Yleiset säännökset 

5 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) sääesteellä työsuhteessa rakennus- ja 
metsäalalla tapahtuvan työn suorittamisen es-
tymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittö-
mästi pakkasesta ja jonka johdosta työnanta-
jalla ei ole työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 
momentin mukaista palkanmaksuvelvolli-
suutta; ja  

13) työaikapankilla yritys- tai työpaikka-
kohtaisesti kirjallisesti sovittua työntekijöiden 
työaikajärjestelyä, jolla voidaan säästää työ-
aikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muu-
tettuja rahamääräisiä korvauksia toisiinsa yh-
distäen ja nostaa palkallista vapaa-aikaa tai 
rahakorvausta. 

 
 
 
 
 

 
1 luku  

Yleiset säännökset 

5 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) sääesteellä työsuhteessa rakennus- ja 
metsäalalla tapahtuvan työn suorittamisen es-
tymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittö-
mästi pakkasesta ja jonka johdosta työnanta-
jalla ei ole työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 
momentin mukaista palkanmaksuvelvolli-
suutta; 

13) työaikapankilla yritys- tai työpaikka-
kohtaisesti kirjallisesti sovittua työntekijöi-
den työaikajärjestelyä, jolla voidaan säästää 
työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi 
muutettuja rahamääräisiä korvauksia toisiinsa 
yhdistäen ja nostaa palkallista vapaa-aikaa tai 
rahakorvausta; 

14) lomautukseen rinnastettavalla syyllä 
työnteon ja palkanmaksun keskeytymistä ko-
konaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 mo-
mentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetus-
ta syystä tai työsopimuksen ehdon takia sekä 
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. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luku  

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset edel-
lytykset 

1 §  
 

Työtön työnhakija 
— — — — — — — — — — — — — — 
Työttömänä pidetään henkilöä, joka ei ole 

työsuhteessa tai päätoimisesti työllisty yrittä-
jänä tai omassa työssä. Työttömänä pidetään 
lisäksi kokoaikaisesti lomautettua ja jäljem-
pänä 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua henkilöä. 
Työnhakijana pidetään työhallinnon asiakas-
palvelun tietojärjestelmään työnhakijaksi re-
kisteröityä henkilöä, joka on pitänyt työha-
kemuksensa työvoimatoimistossa voimassa 
siten kuin julkisesta työvoimapalvelusta an-
netussa laissa säädetään, ja joka on ilmoitta-
nut työvoimatoimistolle työtarjouksia ja mui-
ta yhteydenottoja varten postiosoitteensa ja 
mahdolliset muut yhteystietonsa, joiden avul-
la hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
 
 
 
 

työnteon ja palkanmaksun keskeytymistä ko-
konaan eduskunnan virkamiehistä annetun 
lain (1197/2003) 43 §:ssä, kirkkolain 
(1054/1993) 6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 47 
§:ssä, puolustusvoimista annetun lain 
(551/2007) 48 §:ssä, Suomen Pankin virka-
miehistä annetun lain (1166/1998) 31 §:ssä, 
tasavallan presidentin kansliasta annetun 
lain (1382/1995) 38 §:ssä tai valtion virka-
mieslain (750/1994) 40 §:ssä tarkoitetusta 
syystä; ei kuitenkaan, jos keskeytymisen syy-
nä on virkasuhteessa olevan kieltäytyminen 
hänen terveydentilaansa koskevista tarkas-
tuksista tai tutkimuksista taikka terveydenti-
laansa koskevien tietojen antamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
2 luku  

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset 
edellytykset 

1 §  
 

Työtön työnhakija 
— — — — — — — — — — — — — — 
Työttömänä pidetään henkilöä, joka ei ole 

työsuhteessa tai päätoimisesti työllisty yrittä-
jänä tai omassa työssä. Työttömänä pidetään 
lisäksi kokoaikaisesti lomautettua, 1 luvun 5 
§:n 1 momentin 14 kohdassa ja 4 luvun 1 
§:ssä tarkoitettua henkilöä. Työnhakijana pi-
detään työhallinnon asiakaspalvelun tietojär-
jestelmään työnhakijaksi rekisteröityä henki-
löä, joka on pitänyt työhakemuksensa työ- ja 
elinkeinotoimistossa voimassa siten kuin jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa 
säädetään, ja joka on ilmoittanut työ- ja elin-
keinotoimistolle työtarjouksia ja muita yh-
teydenottoja varten postiosoitteensa ja mah-
dolliset muut yhteystietonsa, joiden avulla 
hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 luku  

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus 

1 §  

Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen 

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus 
tämän lain 1–3 luvussa säädetyin edellytyksin 
työnhakijalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) jonka päivittäistä tai viikoittaista työ-
aikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai 
jonka työnteko on estynyt sellaisen työtaiste-
lutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuus-
suhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 §  

Työstä eroaminen ja erottaminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan 

myös, kun työnhakijan työnteko ja palkan-
maksu ovat keskeytyneet kokonaan eduskun-
nan virkamiehistä annetun lain 43 §:ssä, 
kirkkolain 6 luvun 9 §:ssä, kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain 47 §:ssä, puolus-
tusvoimista annetun lain 48 §:ssä, Suomen 
Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:ssä, 
tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 
38 §:ssä tai valtion virkamieslain 40 §:ssä 
tarkoitetusta syystä. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

13 §  

Ammattitaitosuoja 

— — — — — — — — — — — — — — 
Ammattitaitosuojaa ei sovelleta työnhaki-

jaan, jonka työnteko ja palkanmaksu ovat 
keskeytyneet työsopimuksen ehtoon perustu-
vasta lomautukseen rinnastettavasta syystä. 
 

4 luku  

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus 

1 §  

Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen 

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus 
tämän lain 1–3 luvussa säädetyin edellytyk-
sin työnhakijalla: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) jonka päivittäistä tai viikoittaista työ-
aikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomau-
tuksen rinnastettavan syyn johdosta tai jonka 
työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoi-
menpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuh-
detta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon vaatimiin toimenpitei-
siin. 

——— 
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2. 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 

(555/1998) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 971/2003, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Työttömyysetuuksien rahoitusosuudet 

4 §   
 

Ansiopäivärahojen rahoitus 
— — — — — — — — — — — — — — 
Lomautusajalta maksettuihin ansiopäivära-

hoihin, työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 
momentin 12 kohdassa tarkoitetun sääesteen 
ajalta maksettuihin ansiopäivärahoihin ja 
työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitet-
tuihin lisäpäiviin ei suoriteta valtionosuutta. 
Työttömyysvakuutusrahaston osuutena mak-
setaan työttömyyskassalle näihin päivärahoi-
hin 94,5 prosenttia menoista.   
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

2 luku 

Työttömyysetuuksien rahoitusosuudet 

4 §   
 

Ansiopäivärahojen rahoitus 
— — — — — — — — — — — — — — 
Lomautusajalta maksettuihin ansiopäivära-

hoihin, työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 
momentin 12 kohdassa tarkoitetun sääesteen 
ja 14 kohdassa tarkoitetun lomautukseen rin-
nastettavan syyn ajalta maksettuihin ansio-
päivärahoihin ja mainitun lain 6 luvun 9 
§:ssä tarkoitettuihin lisäpäiviin ei suoriteta 
valtionosuutta. Työttömyysvakuutusrahaston 
osuutena maksetaan työttömyyskassalle näi-
hin päivärahoihin 94,5 prosenttia menoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta  
20    . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon vaatimiin toimenpitei-
siin. 

——— 
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