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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan lapsilisä
maksun perimättä jättämisestä vuodelta 1986 

ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajilta ei 
perittäisi lapsilisämaksua vuodelta 1986. Esitys 

liittyy valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuo
delle 1986. 

PERUSTELUT 

Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain 1 §:n (613/78) mukaan työnantaja on velvol
linen suorittamaan valtiolle lapsilisämaksua 
2,25 % ennakkoperinnän alaisten palkkojen 
määrästä. Viime vuosina työnantajan lapsilisä
maksuun on kohdistettu useita maksualennuksia. 
Maksu on kokonaan jätetty perimättä 1 päivästä 
maaliskuuta 1981 lukien vuoden 1984 kesäkuun 
loppuun saakka (1087/80, 802/82, 1082/82 ja 
1125/83). 

Vuoden 1984 toiseen lisämenoarvioon liittyen 
katsottiin välttämättömäksi valtiontalouden tasa
painottamiseksi suorittaa eräitä suhdannepoliitti
sista tekijöistä johtuvia maksujen tarkistuksia. 
Valtiontalouden menojen kasvun rahoittamiseksi 
perittiin työnantajan sosiaaliturvamaksua 0, 50 
prosenttiyksiköllä koeotettuna 1 päivästä heinä
kuuta 1984 lukien. Korotus perittiin työnantajan 
lapsilisämaksuna (487 1 84). 

Valtiontaloudelliset syyt ja eräät suhdannepo
liittiset tekijät puolsivat työnantajan sosiaalitur
vamaksun perimistä osittain koeotettuna myös 
vuonna 1985. lailla vuodelta 1985 suoritettavasta 
työnantajan lapsilisämaksusta (1015/84) työnan
tajan lapsilisämaksua oli tarkoitus periä edelleen 
vuonna 1985 siten, että maksu on 0,50 prosenttia 
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1 päivän tammikuuta 1985 ja 30 päivän marras
kuuta 1985 välisenä aikana suoritetusta ennakko
perinnän alaisen palkan määrästä. Maksua ei 
ollut tarkoitus periä joulukuulta 1985. Lapsilisä
maksun suorittamisvelvollisuus koskee kaikkia 
työnantajia. 

Valtioneuvosto on 21.3.1985 tehnyt peri
aatepäätöksen inflaation torjuntaan tähtäävän ta
louspolitiikan toimintalinjasta. Siinä tarkemmin 
mainituilla perusteilla tavoitteeksi on asetettu 
inflaation tuntuva hidastaminen ja työllisyyskehi
tyksen turvaaminen. Tämän mukaisesti 0,50 pro
sentin suuruinen lapsilisämaksu poistettiin 
1.11.1985 lukien (556/85). Toimenpiteen eräänä 
tarkoituksena oli tähdätä investointien vilkastut
tamiseen. 

Nyt annettavassa esityksessä ehdotetaan, ettei 
vuodelta 1986 perittäisi lainkaan työnantajan 
lapsilisämaksua. Työnantajan lapsilisämaksun pe
rimättä jättämisellä vuodelta 1986 kertyy valtiolle 
tuloja noin 720 miljoonaa markkaa tämän vuotis
ta vähemmän. Maksun poistaminen kohdistuu 
sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajan 
sosiaaliturvamaksuun. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1986 ja on tarkoitus saattaa voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1986. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1986 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Poiketen siitä, mitä työnantajan sosiaaliturva

maksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun 
lain 1 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 11 
päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (613/78), 
on säädetty työnantajan lapsilisämaksusta, mak-

sua ei vuonna 1986 peritä 1 päivästä tammikuuta 
31 päivään joulukuuta. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1986. 

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vzkatmaa 


