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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan työttö
myysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1981. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan työnantajan työttö
myysvakuutusmaksun suuruudeksi 0,4 prosent-

tia työnantajan suorittamien työpalkkojen mää
rästä vuonna 1981. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne. 

Valtakunnallisista työttömyyskassoista anne
tun lain 26d §:n (328/60) mukaan työn
antaja, joka tapaturmavakuutuslain mukaan 
on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, on 
myös velvollinen ·maksamaan (yöttömyysvåktiu
tusmaksun, joka peritään tapaturmavakuutus
lain mukaisista vakuutuksista maksuunpannun 
vakuutusmaksun lisämaksuna. Työnantajan työt
tömyysvakuutusmaksut suoritetaan työttömyys
kassojen keskuskassalle, joka näin kertyneistä 
varoista maksaa työttömyyskassoille, joilla on 
oikeus saada apurahaa valtionvaroista, erityistä 
tukimaksua. Mainitun lain 26 e § :n mukaan 
työttömyysvakuutusmaksun suuruus oli 1;4 pro
senttia työnantajan suorittamien työpalkkojen 
määrästä vuosina 1961 ja 1962, minkä jälkeen 
suoritettavan maksun suuruus oli vahvistettava 
erikseen lailla. 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suu
ruus on vuodelle 1980 vahvistettu 0,9 prosen
tiksi suoritettujen palkkojen määrästä 30 päi
vänä marraskuuta 1979 annetulla lailla ( 842/ 
79 ) . Maksuun sisältyy työttömyyskassojen kes
kuskassan suorittama työeläkkeisiin tulevista 
työttömyyslisistä johtuva maksu eläketurvakes
kukselle sekä erorahastolle suoritettava mak-
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su, mitkä maksut joudutaan myös ensi vuonna 
suorittamaan. Lisäksi keskuskassa joutunee suo
rittamaan valtiolle palkkaturvalaissa ( 649/7 3) 
tarkoitettua korvausta. 

Yhdenmukaisesti valtion osuuden arvioimi
sessa käytetyn työttömyysasteen mukaan lasket
tuna keskuskassan menot ovat ensi vuonna noin 
420 miljoonaa markkaa. Ottaen huomioon en
nakkotuloslaskelman mukaan keskuskassalle 
tältä vuodelta jäävät varat 485 miljoonaa mark
kaa ja ensi vuoden vakuutusmaksut korkoineen 
340 miljoonaa markkaa, tulee keskuskassan 
ensi vuoden ylijäämä olemaan 0,4 % :n työttö
myysvakuutusmaksun mukaan laskettuna noin 
400 miljoonaa markkaa. 

Edellä sanotun johdosta ehdotetaan vuodelle 
1981 työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
suuruudeksi 0,4 prosenttia maksetuista pal
koista. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset. 

Lakiesityksestä ei aiheudu kustannuksia val
tiolle. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1981. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suu
ruus on 0,4 prosenttia työnantajan suoritta
mien työpalkkojen määrästä wonna 1981. 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1980. 
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