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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä poikkeuksista 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annettuun lakiin 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työttömyysavustusten 
500 päivän enimmäisrajan voimassaoloaikaa jat
kettavaksi vuoden 1983 loppuun. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1983. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotettu muutos 

V altakunnallisista työttömyyskassoista anne· 
tun lain (125/34, työttömyyskassalain) 15 §:n 
1 momentin mukaan päiväavustusta saa suorit
taa yhden kalenterivuoden aikana enintään 200 
työttömyyspäivältä, kuitenkin niin, että avus
tuspäivien lukumäärä kolmen peräkkäisen ka
lenterivuoden aikana saa olla enintään 450. 
Jäsenelle, joka on saanut päiväavustusta kol
men peräkkäisen kalenterivuoden aikana sen 
enimmäisajalta, voidaan työttömyyskassalain 20 
§ :n 4 momentin mukaan suorittaa avustusta 
sen jälkeen, kun hän on ollut työssä vähin
tään kuusi kuukautta. 

Työttömyysvakuutuksen tarkoituksena on 
avustuksen suorittaminen työttömyyskassojen 
jäsenille työttömyyden heitä kohdatessa. Sel
laisille kassan jäsenille, jotka vuodesta toi
seen ovat työttöminä, työttömyysvakuutuksesta 
muodostuu eläkejärjestelmä. Varsinaisia eläke
järjestelmiä on kuitenkin kehitetty niin, että 
eläkeperusteena otetaan nykyään huomioon 
myös pitkäaikainen työttömyys. Työeläkejärjes
telmässä toteutettu osatyökyvyttömyyseläke 
kohdistuu sekin myös vaikeasti työhön sijoitet
taviin henkilöihin. Nuoremmille pitemmän ai
kaa työttömänä oleville tulee lähinnä kysymyk
seen uudelleenkoulutus, jota viime vuosina on 
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huomattavasti kehitetty. Lisäksi työllisyyslail
la ( 946/71) on laajennettu työttömyyskor
vausjärjestelmää niin, että työttömyyskorvauk
sen enimmäisaikaa koskeva rajoitus on pois
tettu. 

Pitkäaikaistyöttömien taloudellisen tilan tur
vaamiseksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi 
ehdottaa, että päiväavustusta saataisiin suorit
taa vuonna 1983 edellä sanotun kolmen peräk
käisen kalenterivuoden aikana maksettavan 450 
päivän enimmäisajan lisäksi vielä 50 päivältä. 
Esitys on tehty väliaikaiseksi koska työttö
myysturvan kokonaisuudistustyö on parhaillaan 
vireillä. 

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

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1983 on luvat
tu antaa lakiesitys, jonka mukaan työnantajien 
osuutta työttömyyskassamenoista edelleen väli
aikaisesti korotetaan 17 prosenttiyksikköä ja 
valtion apurahan suuruutta vastaavasti alenne
taan. Tämän huomioonottaen lakiesityksen ar
vioidaan aiheuttavan työttömyysvakuutusme
noihin lisäkustannuksia vuonna 1983 noin 
12 000 000 markkaa, josta valtion osuus on 
noin 2 760 000 markkaa, työttömyyskassojen 



2 N:o 174 

keskuskassan osuus noin 8 400 000 markkaa 
ja työttömyyskassojen osuus noin 840 000 
markkaa. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräistä poikkeuksista valtakunnallisista työttömyyskassoista annettuun lakiin 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Sen estämättä, mitä valtakunnallisista työt
tömyyskassoista 23 päivänä maaliskuuta 1934 
annetun lain 15 § :n 1 momentissa, sellaisena 
kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 197 4 anne
tussa laissa (453/74), on säädetty kolmen pe
räkkäisen kalenterivuoden aikana maksettavas
ta enimmäisajasta, saa päiväavustusta suorittaa 
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450 työttömyyspäivän lisäksi enintään 50 työt
tömyyspäivältä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983 ja se on voimassa saman vuoden 
loppuun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Vappu Taipale 


