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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtakunnallisista työt
tömyyskassoista annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman 
mukaan korottaa päiväavustuksen enimmäis
määrät 1 päivästä heinäkuuta 1982 lukien 65 

markasta 73 markkaan ja 46 markasta 50 
markkaan sekä 2 markan lapsikorotus 3 mark
kaan. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tettu muutos 

Valtakpnnallisista työttömyyskassoista anne
tun iitin ( 125/34} 16 §:n 1 momentin mukaan 
päiväavustuksen suuruus on enintään 3/4 avus
tusta saavan jäsenen ammatissa siihen aikaan 
maksettavasta tavallisesta päiväpalkasta paik
kakunnalla, ei kuitenkaan enempää kuin 65 
markkaa sille, jolla on 2 momentissa mainittuja 
omaisia, ja 46 markkaa muulle jäsenelle. Sano
tut enimmäismäärät on korotettu valtioneuvos
ton 27 päivänä toukokuuta 1981 antamalla 
päätöksellä (382/81) edellä mainitun suurui
siksi. Jokaista alle 17 vuotiasta lasta kohti ko
rotetaan edellä sanottua korkeampaa päiväavus
tusta 2 markalla, kuitenkin enintään 6 mar
kalla. Päiväavustusten jälkeenjäämisen estämi
seksi ehdotetaan niiden enimmäismääriä ko
rotettavaksi hallitusohjelman mukaan 1 päi
västä heinäkuuta 1982 lukien 65 markasta 73 
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markkaan ja 46 markasta 50 markkaan. Lisäksi 
ehdotetaan 2 markan lapsikorotusta korotetta
val~i 3 markkaan. 

2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Lakiesityksestä aiheutuisi työttömyysvakuu
tusmenoihin lisäkustannuksia vuositasolla n. 
72 milj. mk, josta valtion osuus ( 40 %) olisi 
n. 28,8 milj. mk, työttömyyskassojen keskus
kassan osuus (53 %) n. 38,2 milj. mk ja työt
tömyyskassojen osuus (7%) n. 5 milj. mk. 
Työllisyyskoulutuksen koulutustuet lisääntyisi
vät n. 18,7 milj. mk ja kunnalliset työllistä
mistuet 42,3 milj. mk. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



2 N:o 79 

Laki 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 päi
vänä maaliskuuta 1934 annetun lain 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin .se on 9 päivänä maa
liskuuta 1979 annetussa laissa ( 281/79), näin kuuluvaksi: 

16 § 
Päiväavustuksen suuruus on enintään 3/4 

avustusta saavan Jasenen ammatissa siihen 
aikaan maksettavasta tavallisesta päiväpalkasta 
paikkakunnalla, ei kuitenkaan enempää kuin 7 3 
markkaa sille, jolla on 2 momentissa mainittuja 
omaisia, ja 50 markkaa muulle jäsenelle. Jo
kaista 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua las-

ta kohti korotetaan edellä sanottua korkeam
paa päiväavustusta 3 markalla, kuitenkin enin
tään 9 markalla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1982. 

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1982 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysminis.teri Jacob Söderman 


