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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtakunnatlisista .työt· 
tömyyskassoista annetun lain 24 ja 26 b §:n väliaikaisesta muut· 
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

'Esityksen tarkoituksena on ehdottaa, että 
työnantajien osuutta työttömyyskassamenoista 
väliailtaisesti korotetaan 17 prosenttiyksikköä 
ja valtion apurahan suuruutta vastaavasti alen
netaan. 

Lakia .on ta!ikoitus ·soveltaa 1 päivästä tam· 
mikuuta 1982 lukien .saman vuoden loppuun. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1982. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Valtakunnallisista työttömyyskassoista anne
tun lain ( 125/34) 24 § :n 1 momentin ja 
26 b § :n 1 momentin mukaan työttömyysavus
tuksiin kohdistuvan valtion apurahan suuruus 
on 40 prosenttia kassan jäsenille suoritetuista 
avustuksista ja työnantajien rahoittaman työttö
myyskassojen keskuskassaa tukimaksu vastaa
vasti 53 prosenttia. Valtiontaloudellisista syistä 
on katsottu tarkoituksenmukaiseksi ehdottaa 
edellä mainittua lakia muutettavahi väliaikai
sesti 1 päivästä tammikuuta 1982 lukien saman 
vuoden loppuun siten, että valtion apurahan 
suuruus olisi 23 prosenttia ja työttömyyskasso
jen keskuskassan tukimaksu 70 prosenttia. 
TyöHömyyskassojen osuus säilyisi entisellään. 
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Lakiesityksellä ei ole tarkoitus pysyvästi 
.muuttaa työttömyysvakuutuksen rakenteellista 
rahoituspohjaa työttömyysturvajärjestelmän ko
konaisuudistustyön ollessa parhaillaan vireillä. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 11 i s e t 
vaikutukset 

,Lakiesityksestä aiheutuisi valtiolle työttö
myysvakuutusmenoissa n. 100 milj. markan 
säästö. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyHäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 24 ja 26 b §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 
päivänä maaliskuuta 1934 annetun lain 24 §:n 1 momentti ja 26 b §:n 1 momentti, sel
laisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1102/76), väliaikai
sesti näin kuuluviksi: 

124 § 
Q'yöttömyysavustuksiin kohdistuvan apurahan 

suuruus on 23 prosenttia kassan jäsenille suo
ritetuista avustuksista. Apurahaa laskettaessa 
määrätään luontoisetuina annetun aJVUstuksen 
arvo· paikkakunnalla käypien hintojen mukaan. 

jolla on oikeus saada apurahaa valtionvaroista, 
tukimaksua 70 prosenttia sen maksamista 
työttömyysavustuksista. 

. 
126 b s 

Keskuskassa suorittaa työttömyyskassalle, 

1Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuu
ta 1982 lukien ja se on voimassa saman vuo
den loppuun. 

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1981 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä 
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Liite 

Laki 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 24 ja 26 b § :n väliaikaisesta 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 
päivänä maaliskuuta 1934 annetun lain 24 §:n 1 momentti ja 26 b §:n 1 momentti, sel
laisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa ( 1102/76), väliaikai
sesti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

24 § 
Työttömyysavustuksiin kohdistuvan apul'ahan 

suuruus on 40 prosenttia kaSISlUl jäsenille suo
ritetuista avustukisista. Apunahaa laskettaessa 
määrätään luontoisetuina annetun avustuksen 
arvo paikkakunnalla käypien hintojen mukaan. 

26 b § 
Keskuskassa suorittaa työtltömyyskassalle, 

jolla on oikeus saada apurahaa valtionvaroista, 
tukimaksua 53 prosenttia sen maksamista työt
tömyysavustuksista. 

Ehdotus 

24 § 
rTyöttömyysavustuksiin kohdistuvan apurahan 

suuruus on 23 prosenttia kassan jäsenille suo
dtetuista avustuksista. Apurahaa laskettaessa 
määrätään luontoisetuina annetun awustuksen 
arvo paikkakunnalla käypien hintojen mukaan. 

126 b § 
Keskuskassa suorittaa työttömyyskassalle, 

jolla on oikeus saada apurahaa valtionvaroista, 
tukimaksua 70 prosenttia sen maksamista 
työttömyysavustuksista. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuu
ta 1982 l11kien ;a se on voimassa saman vuo
den loppuun. 




