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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajien 
osuutta työttömyyskassamenoista jatketaan 
edelleen 17 prosenttiyksiköllä korotettuna ja 

valtion osuutta vastaavasti alennettuna vuoden 
~983 loppuun. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1983. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

Valtakunnallisista työttömyyskassoista anne
tun lain ( 125/34) 24 §:n 1 momentin ja 26 b 
§ :n 1 momentin mukaan työttömyysavustuk
siin kohdistuvan valtion apurahan suuruus on 
40 prosenttia kassan jäsenille suoritetuista 
avustuksista ja työnantajien rahoittaman työt
tömyyskassojen keskuskassan tukimaksu vastaa
vasti 53 prosenttia. Väliaikaisella lainmuutok
sella on vuonna 1982 työnantajien osuutta ko
rotettu 17 prosenttiyksiköllä 70 prosenttiin ja 
valtion osuutta vastaavasti alennettu 23 pro
senttiin. Valtiontaloudellisista syistä on katsot
tu tarkoituksenmukaiseksi ehdottaa edellä mai
nittua lakia muutettavaksi väliaikaisesti 1 päi
västä tammikuuta 1983 lukien saman vuoden 
loppuun siten, että valtion apurahan suuruus 
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olisi edelleen 23 prosenttia ja työttömyyskas
sojen keskuskassan tukimaksu 70 prosenttia. 
Työttömyyskassojen osuus säilyisi entisellään. 

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 noin 140 000 000 mar
kan säästö. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi 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 päi
vänä maaliskuuta 1934 annetun lain 24 §:n 1 momentti ja 26 b §:n 1 momentti, sellaisi
na kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1102/76), väliaikaisesti 
näin kuuluviksi: 

24 s 
Työttömyysavustuksiin kohdistuvan apura

han suuruus on 23 prosenttia kassan jäsenille 
suoritetuista avustuksista. Apurahaa lasketta
essa määrätään Iuontoisetnina annetun avus
tuksen arvo paikkakunnalla käypien hintojen 
mukaan. 

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

Tämä laki tulee voimaan 1 pmvana tammi-
26 b § kuuta 1983 ja se on voimassa saman vuoden 

Keskuskassa suorittaa työttömyyskassalle, loppuun. 

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1982 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Vappu Taipale 


