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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassa
lain 21 ja 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyyskas
sojen tukikassan jäsenmaksun enimmäismäärä 
olisi väliaikaisesti kolme neljäsosaa työttö
myysturvalain 22 §:ssä säädetystä peruspäivä
rahasta. 

Esityksen tarkoituksena on myös ehdottaa 
muutettavaksi työttömyyskassalakia väliaikai
sesti siten, että työttömyyskassojen vuoden 
1991 vajaukset, joita ei ole voitu täyttää kas
sojen omista rahastoista tai työttömyyskassojen 
tukikassan varoista, siirretään työttömyyskas
sojen vuoden 1992 tilinpäätöksiin täytettäviksi 

ensi sijassa tukikassan varoista. Lisäksi ehdo
tetaan väliaikaisesti laajennettavaksi työttö
myyskassojen ja työttömyyskassojen tukikas
san rahastojen käyttömahdollisuutta. 

Ehdotetuista lainmuutoksista aiheutuisi val
tiolle noin 50 miljoonan markan säästö. 

Esitys liittyy osittain va'Ition tulo- ja meno
arvioesitykseen vuodelle 1992. 

Työttömyyskassalain väliaikaiset muutokset 
ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1992. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Työttömyyskassalain (603/84) 21 §:n 1 mo
mentin mukaan työttömyyskassat suorittavat 
jäsenmaksuna työttömyyskassojen tukikassalle 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman 
markkamäärän jäsentä kohti vuodessa siten, 
että tukikassan varat riittävät lain edellyttämiin 
velvoitteisiin. Tukikassan jäsenmaksu voidaan 
vahvistaa enintään kymmenesosaksi kassojen 
jäsenten keskimääräisestä jäsenmaksusta ja se 
on vahvistettava enimmäismääräiseksi aina, 
kun valtion 22 §:n mukaista lisäosuutta joudu
taan käyttämään tai ilmeinen vaara siihen on 
olemassa. Ottaen huomioon ehdotuksen 22 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta, ehdotetaan, että 
tukikassan jäsenmaksun enimmäismäärä olisi 
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kolme neljäsosaa työttömyysturvalain 22 §:ssä 
säädetystä peruspäivärahasta. 

Työttömyyskassalain 22 §:n 1 ja 2 momentin 
mukaan, jos työttömyyskassan tilinpäätös 
osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen 
tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia. Jos 
tilinpäätös osoittaa tasoitusrahaston enimmäis
käytön jälkeen edelleen vajausta, saadaan kas
san vajaus täyttää 21 §:n 1 momentissa tarkoi
tetun tukikassan varoista. Tukikassan varoja 
voidaan yhden kalenterivuoden aikana käyttää 
enintään puolet niiden määrästä kassojen va
jausten suhteessa. Pykälän 3 momentin mu
kaan, jos kassan vajausta ei voida täyttää 1 ja 
2 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täyte
tään valtion varoista kassalle myönnettävällä 
lisäosuudella. 

Työttömyyyskassojen yuoden 1991 vajausten 
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täyttämiseksi ehdotetaan, että työttömyyskas
sojen tasoitusrahastosta voitaisiin käyttää va
jauksen täyttämiseen enintään 75 prosenttia. 
Lisäksi ehdotetaan, että työttömyyskassojen 
tukikassan varoja voitaisiin yhden kalenteri
vuoden aikana käyttää enintään 75 prosenttia 
niiden määrästä kassojen vajausten suhteessa. 
Korotettuja enimmäismääriä ehdotetaan sovel
letta vaksi vuodelta 1991 tehtäviin tilinpäätök
siin. 

Jotta 22 §:n 3 momentissa tarkoitettua val
tion lisäosuutta ei tarvitsisi käyttää vuoden 
1991 vajausten täyttämiseen, ehdotetaan, että 
työttömyyskassan vuoden 1991 vajaus, jota ei 
ole voitu täyttää kassan omasta tasoitusrahas
tosta ja työttömyyskassojen tukikassan varois
ta, siirretään kassan vuoden 1992 tilinpäätök
seen täytettäväksi tukikassan varoista 50 mil
joonaan markkaan asti. Kassojen vajaukset, 
jotka ylittävät 50 miljoonaa markkaa, täyte
tään valtion varoista. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Työttömyyskassalain 22 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta aiheutuisi valtiolle säästöä noin 
50 milj. markkaa. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1992. 

Lain 21 §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 ja 2 
momentti ehdotetaan olemaan voimassa vuo
den 1992 loppuun ja· 22 §:n 4 momentti vuo
den 1993 loppuun. Lain 22 §:n 1 ja 2 moment
tia on tarkoitus soveltaa vuodelta 1991 tehtä
viin tilinpäätöksiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työttömyyskassalain 21 ja 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 21 §:n 
momentti sekä 22 §:n 1 ja 2 momentti ja 
lisätään 22 §:ään väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti: 

21 § 

Tukikassa 

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen 
tasoittamiseksi toimii keskinäisen vastuun poh
jalla työttömyyskassojen tukikassa, johon kaik
ki kassat kuuluvat. Kassat suorittavat jäsen
maksuna tukikassalle sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistaman markkamäärän jäsentä 
kohti vuodessa siten, että tukikassan varat 
riittävät tämän lain mukaisiin velvoitteisiin. 
Tukikassan jäsenmaksu voidaan vahvistaa 
enintään kolme neljäsosaksi työttömyysturva
lain 22 §:ssä säädetystä peruspäivärahasta ja se 
on vahvistettava enimmäismääräiseksi aina, 
milloin valtion 22 §:n mukaista lisäosuutta jou
dutaan käyttämään tai ilmeinen vaara siihen 
on olemassa. 

22 § 

Kassan vajauksen täyttäminen 

Jos työttömyyskassan tilinpäätös osoittaa 
vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitus
rahastosta enintään 75 prosenttia. 

Jos tilinpäätös osoittaa l momentissa tarkoi-

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991 

tetun tasausrahaston enimmäiskäytön jälkeen 
edelleen vajausta, saadaan kassan vajaus täyt
tää 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun tukikas
san varoista. Tukikassan varoja voidaan yhden 
kalenterivuoden aikana käyttää enintään 75 
prosenttia niiden määrästä kassojen vajausten 
suhteessa. 

Sen estämättä, mitä 3 momentissa on sää
detty, siirretään kassan vuoden 1991 vajaus, 
jota ei ole voitu täyttää 1 ja 2 momentissa 
mainitulla tavalla kassan tasausrahastosta ja 
tukikassan varoista, kassan vuoden 1992 tilin
päätökseen täytettäväksi tukikassan varoista 50 
miljoonaan markkaan asti kassojen vajausten 
suhteessa. Kassojen vajaukset, jotka ylittävät 
50 miljoonaa markkaa, täytetään valtion va
roista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1992. 

Tämän lain 21 §:n l momentti ja 22 §:n 1 ja 
2 momentti ovat voimassa vuoden 1992 lop
puun ja 22 §:n 4 momentti vuoden 1993 
loppuun. 

Tämän lain 22 §:n 1 ja 2 momenttia sovel
letaan vuodelta 1991 tehtäviin tilinpäätöksiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski 
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Liite 

Laki 
työttömyyskassalain 21 ja 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 21 §:n 
momentti sekä 22 §:n 1 ja 2 momentti ja 
lisätään 22 §:ään väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

21 § 

Tukikassa 

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen 
tasoittamiseksi toimii keskinäisen vastuun poh
jalla työttömyyskassojen tukikassa, johon kaik
ki kassat kuuluvat. Kassat suorittavat jäsen
maksuna tukikassalle sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistaman markkamäärän jäsentä 
kohti vuodessa siten, että tukikassan varat 
riittävät 19 §:n vaatimaan sekä 22 §:n 2 mo
mentin mukaiseen tasoitukseen. Tukikassan jä
senmaksu voidaan vahvistaa enintään kym
menosaksi kassojen jäsenten keskimääräisestä 
jäsenmaksusta ja se on vahvistettava enimmäis
määräiseksi aina, milloin valtion 22 §:n mu
kaista lisäosuutta joudutaan käyttämään tai 
ilmeinen vaara siihen on olemassa. 

22 § 

Kassan vajauksen täyttäminen 

Jos työttömyyskassan tilinpäätös osoittaa 
vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitus
rahastosta enintään 50 prosenttia. 

Jos tilinpäätös osoittaa 1 momentissa tarkoi
tetun tasoitusrahaston enimmäiskäytön jälkeen 
edelleen vajausta, saadaan kassan vajaus täyt
tää 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun tukikas
san varoista. Tukikassan varoja voidaan yhden 
kalenterivuoden aikana käyttää enintään puo
let niiden määrästä kassojen vajausten suhtees
sa. 

Ehdotus 

21 § 
Tukikassa 

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen 
tasoittamiseksi toimii keskinäisen vastuun poh
jalla työttömyyskassojen tukikassa, johon kaik
ki kassat kuuluvat. Kassat suorittavat jäsen
maksuna tukikassalle sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistaman markkamäärän jäsentä 
kohti vuodessa siten, että tukikassan varat 
riittävät tämän lain mukaisiin velvoitteisiin. Tu
kikassan jäsenmaksu voidaan vahvistaa enin
tään kolme neljäsosaksi työttömyysturvalain 
22 §:ssä säädetystä peruspäivärahasta ja se on 
vahvistettava enimmäismääräiseksi aina, mil
loin valtion 22 §:n mukaista lisäosuutta joudu
taan käyttämään tai ilmeinen vaara siihen on 
olemassa. 

22 § 

Kassan vajauksen täyttäminen 

Jos työttömyyskassan tilinpäätös osoittaa 
vajausta käytetään sen täyttämiseen tasoitusra
hastosta enintään 75 prosenttia. 

Jos tilinpäätös osoittaa 1 momentissa tarkoi
tetun tasoitusrahaston enimmäiskäytön jälkeen 
edelleen vajausta, saadaan kassan vajaus täyt
tää 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun tukikas
san varaoista. Tukikassan varoja voidaan yh
den kalenterivuoden aikana käyttää enintään 
75 prosenttia niiden määrästä kassojen vajaus
ten suhteessa. 

Sen estämättä, mitä 3 momentissa on säädet
ty, siirretään kassan vuoden 1991 vajaus, jota ei 
ole voitu täyttää 1 ja 2 momentissa mainitulla 
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Ehdotus 

tavalla kassan tasoitusrahastosta ja tukikassan 
varoista, kassan vuoden 1992 tilinpäätökseen 
täytettäväksi tukikassan varoista 50 miljoonaan 
markkaan asti kassojen vajausten suhteessa. 
Kassojen vajaukset, jotka ylittävät 50 miljoonaa 
markkaa, täytetään valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1992. 

Tämän lain 21 §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 ja 
2 momentti ovat voimassa vuoden 1992 loppuun 
ja 22 §:n 4 momentti vuoden 1993 loppuun. 

Tämän lain 22 §:n 1 ja 2 momenttia sovelle
taan vuodelta 1991 tehtäviin tilinpäätöksiin. 




