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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuodelta 1990 suoritet
tavasta korotuksesta vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksuun 
ja työnantajan sairausvakuutusmaksuun annetun lain kumoami
sesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vuodelta 1990 
suoritettavasta korotuksesta vakuutetun kan
saneläkevakuutusmaksuun ja työnantajan sai
rausvakuutusmaksuun annettu laki kumottai
siin tarpeettomana. Koska työmarkkinoiden 
keskusjärjestöt ovat osaltaan hyväksyneet val
takunnansovittelijan 30 päivänä marraskuuta 

1989 tekemän ehdotuksen tulopoliittiseksi ko
konaisratkaisuksi, yhden pennin korotus vero
äyriltä vakuutetun kansaneläkevakuutusmak
suun ja yhden prosenttiyksikön korotus työn
antajan sairausvakuutusmaksuun vuodelle 
1990 eivät ole enää välttämättömiä talouspoli
tiikan perusvaihtoehtojen selkeyttämiseksi. 

PERUSTELUT 

Vuodelta 1990 suoritettavasta korotuksesta 
vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksuun ja 
työnantajan sairausvakuutusmaksuun annetus
sa laissa (1310/89) on talouden tasapainon 
säilyttämiseksi ja talouspolitiikan perusvaihto
ehtojen selkeyttämiseksi säädetty, että vakuu
tetulta vuodelta 1990 perittävään kansaneläke
vakuutusmaksuun tehdään 1 pennin korotus 
veroäyriltä, joka otetaan ennakkoperinnässä 
huomioon 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien. 
Samoista syistä myös työnantajan sairaus
vakuutusmaksuun on vahvistettu tehtäväksi 1 
prosenttiyksikön korotus 1 päivän maaliskuuta 
1990 ja saman vuoden 31 päivän joulukuuta 
välisenä aikana suoritettavasta ennakkoperin
nän alaisen palkan määrästä. 
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Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat osal
taan hyväksyneet valtakunnansovittelijan 30 
päivänä marraskuuta 1989 tekemän ehdotuk
sen tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi ja val
taosa keskusjärjestöjen jäsenliitoista on allekir
joittanut työ-, toimi- ja virkaehtosopimukset 
valtakunnansovittelijan ehdotuksen mukaises
ti. Koska laki vuodelta 1990 suoritettavasta 
korotuksesta vakuutetun kansaneläkevakuu
tusmaksuun ja työnantajan sairausvakuutus
maksuun on talouden tasapainon säilyttämisen 
ja talouspolitiikan perusvaihtoehtojen selkeyt
tämisen kannalta tarpeeton, se ehdotetaan ku
mottavaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vuodelta 1990 suoritettavasta korotuksesta vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksuun ja työnan

tajan sairausvakuutusmaksuun annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan vuodelta 1990 suoritet

tavasta korotuksesta vakuutetun kansaneläke
vakuutusmaksuun ja työnantajan sairaus
vakuutusmaksuun 29 päivänä joulukuuta 1989 
annettu laki (1310/89). 

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis

kuuta 1990. Kumotussa laissa säädettyä kan
saneläkevakuutusmaksua ei peritä myöskään 
tammi- eikä helmikuulta. 
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