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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 1994 perittä
västä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta, työttömyyskas
salain 34 §:n muuttamisesta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että työ- tai vir
kasuhteessa taikka muussa palvelussuhteessa 
olevat henkilöt osallistuvat vuonna 1994 työt
tömyysturvan ja työeläkejärjestelmän työttö
myyslisien kustantamiseen työttömyysvakuu
tusmaksulla, jonka suuruus olisi vuonna 1994 
vuositasolla 1,87 prosenttia veron ennakkope
rinnän alaisesta palkasta. Maksun arvioidusta 
tuotosta käytettäisiin 80 miljoonan markan 
ylittävältä osalta 50 prosenttia ansioon suhteu
tetun työttömyyspäivärahan valtionosuuden 
pienentämiseen. Tähän liittyen ehdotetaan vä
liaikaisesti vuonna 1994 muutettavaksi ansioon 
suhteutetun työttömyyspäivärahan rahoitus
osuuksia siten, että valtionosuus olisi 62,5 

prosenttia ja keskuskassan rahoitusosuus 32 
prosenttia. Lisäksi ehdotetaan, että työnanta
jan työttömyysvakuutusmaksu alennetaan 3 
prosenttiin työnantajan maksaman palkkasum
man ensimmäisen miljoonan markan osalta. 

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen 
vuodelle 1994 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. Palkansaa
jan työttömyysvakuutusmaksua ja rahoitus
osuuksien väliaikaista muuttamista koskevat 
lait ovat tarkoitetut olemaan voimassa vuoden 
1994 loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja muutosten tarve 

1.1. Ansioon suhteutetun työttömyysturvan ja 
työttömyyslisien rahoitus 

Nykytilanteen mukaisesti valtion rahoitus
osuus työttömyysturvan ansioturvan päivära
hamenoista on 47,5 %, työnantajien rahoitus
osuus 47 %ja kassojen jäsenten rahoitusosuus 
5,5 %. Osana vuotta 1993 koskevaa tulopoliit
tista sopimusta hallitus ja palkansaajien kes
kusjärjestöt sopivat 25 päivänä marraskuuta 
1992 päivätyllä pöytäkirjalla vuositasolla 0,2 
%:n suuruisesta palkansaajien työttömyysva~ 
kuutusmaksusta vuodelle 1993. Laki vuodelta 
1993 perittävästä palkansaajan työttömyysva
kuutusmaksusta (1649/92) tuli voimaan 1 päi-
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vänä tammikuuta 1993 ja on voimassa vuoden 
1993 loppuun. Palkansaajilta perittävän työttö
myysvakuutusmaksun tuotosta käytetään 60 
miljoonaa markkaa ylittävä osa, arviolta 370 
miljoonaa markkaa, työttömyysturvan ansioon 
suhteutetun päivärahan valtion rahoitusosuu
den pienentämiseen. 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksulla, 
jonka suuruus vuonna 1993 on 6,0 % makse
tuista palkoista, katetaan työttömyysturvan an
sioon suhteutetun päivärahan rahoituksen li
säksi muita menoeriä, joista keskeisin on työ
eläkejärjestelmän työttömyyslisien rahoitus. 

Oikeus työeläkkeen työttömyyslisään henki
löllä on silloin, kun hän on saanut ansioon 
suhteutettua työttömyyspäivärahaa. Työttö
myysajat otetaan huomioon työeläkkeissä työt-
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tömyyslisinä. Näitä kuluja varten työttömyys
kassalain (603/84) 29 §:ssä tarkoitettu työttö
myyskassojen keskuskassa maksaa työeläkejär
jestelmään maksun, mikä olisi peritty, jos 
henkilöt olisivat olleet työssä. 

Työntekijäin eläkelain 12 a §:n (50/85) mu
kaan työttömyyskassojen keskuskassan tulee 
suorittaa vuosittain eläketurvakeskukselle va
kuutusmaksu, joka peittää työttömyysajan 
huomioon ottamisesta työntekijäin eläkelain ja 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain (134/62) mukaista toimintaa harjoit
taville eläkelaitoksille, merimieseläkelaissa 
(72/56) tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelaissa (202/64) tarkoitetulle eläkelaitokselle 
aiheutuvan vastuun ja muut aiheutuneet kulut. 
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksun 
prosenttimääränä keskuskassan tukimaksuista. 
Maksu vahvistetaan siten, että vakuutusmak
suna arvion mukaan kertyy sama määrä, joka 
saataisiin, jos ansioon suhteutettujen päivära
hojen perusteena olevista palkoista suorittaisiin 
työntekijäin eläkelain keskimääräistä työeläke
vakuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurva
keskus tilittää varat edelleen eläkelaitoksille 
tietyn jakoperusteen mukaan. 

1.2. Muutosten tarve 

Työttömyysaste on kolmessa vuodessa nous
sut runsaasta 3 %:sta keskimäärin 17 %:iin eli 
keskimäärin 85 000 henkilöstä yli 450 000 hen
kilöön. Vuotuiset työttömyyspäivärahamenot 
ovat vastaavasti kasvaneet noin 3 miljardista 
markasta lähes 20 miljardiin markkaan. Työn
antajan työttömyysvakuutusmaksut ovat nous
seet vuoden 1990 0,6 %:sta kymmenkertaiseksi 
vuodelle 1993 vahvistettuun 6,0 %:iin verrattu
na. 

Vuodesta 1987 lukien työeläkkeiden työttö
myyslisien rahoituksesta aiheutuneet menot 
ovat olleet seuraavat: *) 

milj. markkaa arvio 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

453 460 425 455 1 402 2 300 3 500 

•) Menoja vastaava maksu peritään seuraavana kalenteri
vuonna 

Vuodelle 1993 vahvistettu työttömyysvakuu
tusmaksu ei tulle riittämään menojen kattami
seen. Työttömyyskassojen keskuskassan alijää
män arvioidaan vuoden 1993 lopussa olevan 
noin 3,8 miljardia markkaa. 

Työnantajan pakolliset sosiaalivakuutusmak
sut olivat vuonna 1992 keskimäärin 22,6 pro
senttia palkoista ja niiden ennakoidaan ilman 
muita toimenpiteitä nousevan vuonna 1994 yli 
30 prosenttiin palkoista, mikä merkitsisi edel
leen lisääntyvää työttömyyttä. Työttömyystur
vassa työntekijöiden rahoitusosuutta tulisi ny
kyisestä nostaa, jotta rahoitus jakaantuisi ta
saisemmin eri rahoittajaosapuolten kesken. 
Työnantajien korkea rahoitusosuus laskusuh
danteessa syventää taantumaa ja lisää työttö
myyttä. Toisaalta Suomessa vakuutettujen ra
hoitusosuus työttömyysturvassa ja sosiaalitur
vassa yleensäkin on pienempi kuin muissa 
maissa. 

2. Ehdotetut muutokset 

Työnantajakeskusjärjestöjen ja palkansaaja
keskusjärjestöjen 19 päivänä toukokuuta 1993 
päivättyyn neuvottelutulokseen liittyen hallitus 
on mainittuna päivänä antanut kannanoton, 
jossa se on ilmoittanut toimivansa siten, että 
välillisten työvoimakustannusten uhkaamassa 
oleva nousu voidaan estää sekä keventää pie
nimpien yritysten välillisten työvoimakustan
nusten rasitusta. Tähän liittyen palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksua korotetaan 1,87 
%:iin ja osa tuotosta käytetään työttömyyslisi
en rahoittamiseen. Edelleen työnantajan työt
tömyysvakuutusmaksu alennetaan 3 %:iin 
palkkasumman ensimmäisen miljoonan mar
kan osalta ja työnantajan kansaneläkevakuu
tusmaksu porrastetaan vastaavan rahoituksen 
järjestämiseksi. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
työ- ja virkasuhteessa tai muussa palvelussuh
teessa olevat henkilöt, joille työnantaja on 
järjestänyt tapaturmavakuutuslaissa (608/48) 
tarkoitetun tapaturmasuojan, osallistuisivat 
vuonna 1994 työttömyysturvan ja työeläkejär
jestelmän työttömyyslisien kustantamiseen pal
kansaajan työttömyysvakuutusmaksulla, jonka 
suuruus olisi 1,87 % henkilön ennakkoperintä
lain (418/59) 4 §:n tarkoittamasta palkasta, 
tuloverolain (1535/92) 77 §:n mukaisesta palk
katulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja 
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ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 
( 627/78) 4 §:n tarkoittamasta palkasta. 

Ehdotuksen mukaan palkansaajalta vuodelta 
1994 perittävän työttömyysvakuutusmaksun 
arvioidusta tuotosta käytettäisiin 80 miljoonaa 
markkaa ylittävältä osalta 50 prosenttia työt
tömyyskassalain 25 §:n 1 momentissa tarkoitet
tujen ansioon suhteutetun työttömyyspäivära
han valtionosuuksien pienentämiseen ja 50 
prosenttia edellä mainittujen työttömyyslisien 
rahoittamiseen. Työnantajien välillisten työvoi
makustannusten hillitsemiseksi ehdotetaan 
edelliseen liittyen työttömyyskassalaissa säädet
tyjä rahoitusosuuksia väliaikaisesti vuonna 
1994 muutettavaksi siten, että valtionosuus 
päivärahamenoista olisi 62,5 prosenttia ja kes
kuskassan osuus 32 prosenttia. Pienimpien 
yritysten välillisten työvoimakustannusten ke
ventämiseksi ehdotetaan työttömyyskassalain 
34 §:ää muutettavaksi siten, että työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu määritellään työttö
myyskassalaissa 3 %:ksi työnantajan maksa
man palkkasumman ensimmäisen miljoonan 
markan osalta. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Palkansaajan 1,87 prosentin työttömyysva-

kuusmaksulla vuonna 1994 arvioidaan kerättä
vän runsaat 3,9 miljardia markkaa. Tuotosta 
80 miljoonaa markkaa käytettäisiin työttö
myyskassalain 19 a §:ssä tarkoitettuun työttö
myyskassojen jäsenmaksujen tasaukseen. 

Valtion osuus ansioon suhteutetun työttö
myyspäivärahan menoista alenisi ilman työttö
myyskassalain väliaikaisia rahoitusosuuksien 
muutoksia noin 1,9 miljardilla markalla vuon
na 1994. Työttömyyskassalain väliaikaisen 
muutoksen johdosta työnantajien maksamat 
työttömyyspäivärahamenot alenevat noin 1 ,9 
miljardia markkaa. Työnantajien osuus työ
eläkkeiden työttömyyslisien rahoituksesta 
alenisi noin 1,9 miljardilla markalla vuonna 
1994. Yhteensä työnantajien työttömyysvakuu
tusmaksulla katettavat menoerät alenevat eh
dotuksen johdosta noin 3,8 miljardia markkaa 
vuonna 1994, joka vastaa työttömyysvakuutus
maksun tasossa noin 2 prosenttiyksikköä. 
Työntekijöiden rahoitusosuus edellä todettui
hin menoeriin nousisi muutosta vastaavasti. 
Siten työntekijöiden osuus työttömyyspäivära
hamenoista kassojen jäsenmaksut ja palkansaa
jan työttömyysvakuutusmaksu huomioon otta
en on noin 20,5 %. -Työntekijöiden osuus 
työttömyyslisän menoista olisi noin 50 % työn
antajien osuuden ollessa noin 50%. Verrattuna 
vuoteen 1993 työntekijöiden rahoitusosuuden 
nousu olisi yhteensä noin 3,4 miljardia mark
kaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki vuodelta 1994 perittävästä palkan
saajan työttömyysvakuutusmaksusta 

1 §. Pykälässä säädetään työ- tai virkasuh
teessa tai muussa palvelussuhteessa olevien 
henkilöiden osallistumisesta työttömyysturvan 
ansioon suhteutetun päivärahan ja työeläkejär
jestelmän työttömyyslisien kustantamiseen 
vuonna 1994. Laki koskisi henkilöitä, joille 
työnantaja on järjestänyt tapaturmavakuutus
laissa tarkoitetun pakollisen tapaturmasuojan 
tai joita koskee valtion virkamiesten tapatur
makorvauksesta annetun lain (449/90) nojalla 
määräytyvä tapaturmasuoja. Palkansaajan 

työttömyysvakuutusmaksua ei kuitenkaan pi
dätettäisi tapaturmavakuutuslain 3 a §:ssä tar
koitetuilta perhehoitajilta. 

2 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmak
sun suuruus on 1 ,87 % henkilön ennakkope
rintälain 4 §:n tarkoittamasta palkasta, tulove
rolain 77 §:n mukaisesta palkkatulosta ja rajoi
tetusti verovelvollisen tulon ja ja varallisuuden 
verottamisesta annetun lain 4 §:n tarkoittamas
ta palkasta. 

3 §. Pykälän mukaan työnantaja pidättää 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun pal
kanmaksun yhteydessä palveluksessaan olevan 
henkilön edellä mainituista tuloista. Lähtökoh
tana on, että maksu pidätettäisiin jokaisen 
palkanmaksun yhteydessä. Tapaturmavakuu-
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tuslain 29 §:ssä tarkoitetut vakuutuslaitokset 
perivät työnantajalta tämän työntekijöiltään 
pidättämät palkansaajan työttömyysvakuutus
maksut samassa yhteydessä ja samoin oikeuk
sin kuin työttömyyskassalain 33 §:n mukaiset 
työttömyysvakuutusmaksut Koska valtion pal
veluksessa olevista henkilöistä ei peritä viimeksi 
sanottua maksua, valtiokonttori huolehtisi pal
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun perinn
nästä työnantajilta. Sosiaali- ja terveysministe
riön tämän lain nojalla antamissa määräyksissä 
todettaisiin, mikä on perittävä vähimmäismää
rä. 

4 §. Ehdotuksen mukaan palkansaajan työt
tömyysvakuutusmaksun arvioidusta tuotosta 
käytetään vuonna 1994 80 miljoonaa markkaa 
ylittävältä osalta 50 prosenttia työttömyyskas
salain 25 §:n 1 momentin mukaisen valtion
osuuden vähentämiseen ja 50 prosenttia työn
tekijäin eläkelain 12 a §:n mukaisen vakuutus
maksun rahoitukseen. 

Työttömyyskassalain 19 a §:n mukaan eri 
aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen tasoit
tamiseksi valtio voi suorittaa jäsenmaksun ta
sausta valtion tulo- ja menoarviossa sanottuun 
tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puit
teissa niille työttömyyskassoille, joiden työttö
myyspäivärahamenot ovat edellisenä vuonna 
ylittäneet 75 %:lla lasketut keskimääräiset päi
värahamenot Ehdotuksen mukaan palkansaa
jan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta käy
tettäisiin vuonna 1994 80 miljoonaa markkaa 
edellä mainittuun jäsenmaksujen tasaukseen, 
kuitenkin siten, että jäsenmaksujen tasaus suo
ritettaisiin niille työttömyyskassoille, joiden 
päivärahamenot ovat ylittäneet 50 %:1la keski
määräiset päivärahamenot Tarkemmat määrä
ykset työttömyysvakuutusmaksujen tuoton 
käyttämisestä jäsenmaksujen tasaukseen antaisi 
sosiaali- ja terveysministeriö. Hallitus toimii 
siten, että jäsenmaksujen tasauksesta aiheutu
vasta rahoitusvajeesta puolet katetaan palkan
saajan työttömyysvakuutusmaksun tuotolla ja 
puolet ansioturvan säästöillä. 

5 §. Pykälän mukaan palkansaajan työttö
myysvakuutusmaksut tilitetään työttömyyskas
salain 29 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassojen 
keskuskassalle. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tämän lain nojalla antamissa määräyksissä 
säänneltäisiin tilittämistapa sekä vakuutuslai
tosten että valtiokonttorin osalta. Sosiaali- ja 
terveysministeriöllä olisi ehdotuksen mukaan 
oikeus veiottaa työttömyyskassojen keskuskas
san palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja 

varten avaamaa tiliä välittäessään palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksut työttömyyskassoil
le työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mu
kaisen valtionosuuden yhteydessä samalla val
tionosuutta vastaavasti vähentäen. 

6 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
olisi ehdotuksen mukaan verotuksessa vähen
nyskelpoinen. 

7 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmak
sujen perimisestä ja tilittämisestä tapaturmava
kuutusjärjestelmälle ja valtiokoottorille aiheu
tuneet kustannukset korvattaisiin palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksun tuotosta siten kuin 
sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain nojal
la antamissa määräyksissä määrätään. 

8 §. Työnantajan työttömyysvakuutusmak
susta voi työttömyyskassalain 36 §:n mukaan 
valittaa tapaturmalautakuntaan. Palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksua koskevan muutok
senhaun osalta noudatettaisiin soveltuvin osin, 
mitä työttömyysvakuutusmaksusta on työttö
myyskassalaissa säädetty. 

9 §. Tarkemmat määräykset lain soveltami
sesta antaisi sosiaali- ja terveysministeriö. 

10 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
vuoden 1994 alusta ja olemaan voimassa vuo
den loppuun. Lakia sovellettaisiin palkkaan, 
joka on maksettu lain voimassa ollessa. 

1.2. Laki työttömyyskassalain 34 §:n 
muuttamisesta 

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain työttö
myysvakuutusmaksun siten, että keskuskassa 
voi suoriutua seuraavana kalenterivuonna työt
tömyyskassalain mukaisista velvoitteista. Mak
su määrätään sen työpalkkojen määrän perus
teella, jonka mukaan työnantajan tapaturma
vakuutusmaksu määräytyy. Pykälässä ehdote
taan, että työttömyysvakuutusmaksu olisi 3 % 
mainitun palkkasumman ensimmäisen miljoo
nan markan osalta. Esityksen johdosta työttö
myyskassojen keskuskassalle aiheutuva vastuu
vajaus ehdotetaan katettavaksi erikseen annet
tavan hallituksen esityksen mukaan valtion 
varoista siten, että yksityiseltä työnantajalta 
peritään porrastetusti korotettu kansaneläke
maksu, joka lisää kansaneläkerahaston tuloja 
ja valtion osuutta kansaneläkelaitoksen rahoi
tuksessa vastaavasti vähennetään. Valtioneu
voston päätöksellä vahvistettaisiin vuosittain 
työttömyysvakuutusmaksun suuruus miljoonan 
markan ylittävästä palkkasummasta. 
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1.3. Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta 

25 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmak
sun tuotto vähentää valtionosuutta ansioon 
suhteutetun työttömyyspäivärahan menoista 
arviolta 1,9 miljardia markkaa. Tähän liittyen 
ehdotetaan valtionosuutta väliaikaisesti nostet
tavaksi vuonna 1994 62,5 %:iin kassan maksa
mista päivärahoista. 

30 §. Työttömyyskassojen keskuskassan 
osuus työttömyyskassojen maksamista päivära
hoista ehdotetaan aleunettavaksi väliaikaisesti 
32 %:iin vuonna 1994. 

2. Voimaantulo 

Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaa-

1. 

jan työttömyysvakuutusmaksusta ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 
ja olemaan voimassa vuoden 1994 loppuun. 
Lakia on tarkoitus soveltaa palkkaan, joka on 
maksettu 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen 
jälkeen lain voimassa ollessa. Laki työttömyys
kassalain 34 §:n muuttamisesta ehdotetaan tu
levaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. 
Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikai
sesta muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja olemaan 
voimassa vuoden 1994 loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotu
tukset: 

Laki 
vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Sen estämättä, mitä muualla laissa sääde

tään, työ- tai virkasuhteessa tai muussa palve
lussuhteessa olevat henkilöt, joita koskee työn
antajan järjestämä pakollinen tai valtion virka
miesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 
(449/90) nojalla määräytyvä tapaturmavakuu
tuslaissa (608/48) tarkoitettu tapaturmasuoja, 
osallistuvat vuonna 1994 työttömyysturvan ja 
työeläkejärjestelmän työttömyyslisien kustanta
miseen palkansaajan työttömyysvakuutusmak
sulla. 

2§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 

suuruus on 1,87 prosenttia henkilön ennakko
perintälain ( 418/59) 4 §:n tarkoittamasta pal
kasta, tuloverolain (1535/92) 77 §:n mukaisesta 
palkkatulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tu
lon ja varallisuuden verottamisesta annetun 
lain 4 §:n tarkoittamasta palkasta. 

3§ 
Työnantaja pidättää palkansaajan työttö-

myysvakuutusmaksun palkanmaksun yhteydes
sä. Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut 
vakuutuslaitokset perivät työnantajalta tämän 
työntekijöiltään pidättämät palkansaajan työt
tömyysvakuutusmaksut samassa yhteydessä ja 
samoin oikeuksin kuin työttömyyskassalain 
(603/84) 33 §:n mukaiset työttömyysvakuutus
maksut Valtion palveluksessa olevan henkilös
tön maksut perii valtiokonttori noudattaen 
soveltuvin osin, mitä edellä vakuutuslaitoksista 
säädetään. 

4§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 

tuotosta käytetään vuonna 1994 80 miljoonaa 
markkaa ylittävältä osalta 50 prosenttia työt
tömyyskassalain 25 § :n 1 momentin mukaiseen 
valtionosuuden vähentämiseen ja 50 prosenttia 
työntekijäin eläkelain 12 a §:n mukaisen vakuu
tusmaksun rahoitukseen. 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
tuotosta käytetään vuonna 1994 80 miljoonaa 
markkaa työttömyyskassalain 19 a §:ssä mainit
tuun jäsenmaksujen tasaukseen. Jäsenmaksujen 
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tasausta suoritetaan kuitenkin työttömyyskas
salain 19 a §:n säännöksestä poiketen niille 
työttömyyskassoille, joiden työttömyyspäivära
hamenot ovat edellisenä vuonna ylittäneet 50 
prosentilla kassojen jäsentä kohti lasketut kes
kimääräiset päivärahamenot 

5§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ti

litetään työttömyyskassalain 29 §:ssä tarkoite
tulle työttömyyskassojen keskuskassalle. So
siaali- ja terveysministeriöllä on oikeus veiottaa 
työttömyyskassojen keskuskassan tiliä välit
täessään palkansaajan työttömyysvakuutus
maksut työttömyyskassoille työttömyyskassa
lain 25 §:n 1 momentin mukaisen valtionosuu
den yhteydessä samalla valtionosuutta vastaa
vasti vähentäen. 

6§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 

verotuksessa vähennyskelpoinen siten kuin tu
loverolaissa säädetään. 

7§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen 

2. 

perimisestä ja tilittämisestä tapaturmavakuu
tusjärjestelmälle ja Valtiokonttorilie aiheutuneet 
kustannukset korvataan palkansaajan työttö
myysvakuutusmaksun tuotosta. 

8§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua 

koskevan muutoksenhaun osalta noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä työttömyysvakuutusmak
susta on työttömyyskassalaissa säädetty. 

9§ 
Tarkemmat määräykset tämän lain sovelta

misesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulu
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan palkkaan, joka on 
maksettu lain voimassa ollessa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 34 § seuraavasti: 

34§ 

Työttömyysvakuutusmaksun suuruus 

Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen 
työpalkkojen määrän perusteella, jonka mu
kaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 
määräytyy. Työttömyysvakuutusmaksu on kol
me prosenttia edellä mainitun palkkasumman 
ensimmäisen miljoonan markan osalta. Valtio-

neuvosto vahvistaa vuosittain työttömyysva
kuutusmaksun tämän ylittävästä palkkasum
masta siten, että keskuskassa voi suoriutua 
seuraavana kalenterivuonna tämän lain mukai
sista velvoitteista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 
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3. 
Laki 

työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 25 §:n 

1 momentti ja 30 §:n 1 momentti, näistä 25 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä 
joulukuuta 1991 annetussa laissa (1695/91), seuraavasti: 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Valtionosuus on 62,5 prosenttia sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymistä työttömyys
kassan maksamista päivärahoista. 

30 § 

Keskuskassan osuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle, jol-

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993 

la on oikeus saada täyttä valtionosuutta, 32 
prosenttia työttömyyskassan maksamista työt
tömyyspäivärahoista. Tukimaksua ei kuiten
kaan suoriteta sellaisista päivärahoista, joiden 
osalta työttömyyskassalla ei ole oikeutta val
tionosuuteen. Valtionosuuden ollessa 24 §:n 
mukaisesti alennettu, alennetaan tukimaksua 
samassa suhteessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulu
kuuta 1994. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Toimi Kankaanniemi 
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Liite 

2. 
Laki 

työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 34 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

34§ 

Työttömyysvakuutusmaksun suuruus 

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain työttö
myysvakuutusmaksun siten, että keskuskassa 
voi suoriutua seuraavana kalenterivuonna tä
män lain mukaisista velvoitteista. Maksu mää
rätään sen työpalkkojen määrän perusteella, 
jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuu
tusmaksu määräytyy. 

3. 

Ehdotus 

34§ 

Työttömyysvakuutusmaksun suuruus 

Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen 
työpalkkojen määrän perusteella, jonka mu
kaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 
määräytyy. Työttömyysvakuutusmaksu on kol
me prosenttia edellä mainitun palkkasumman 
ensimmäisen miljoonan markan osalta. Valtio
neuvosto vahvistaa vuosittain työttömyysva
kuutusmaksun tämän ylittävästä palkkasum
masta siten, että keskuskassa voi suoriutua 
seuraavana kalenterivuonna tämän lain mukai
sista velvoitteista .. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Laki 
työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 25 §:n 

1 momentti ja 30 §:n 1 momentti, näistä 25 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä 
joulukuuta 1991 annetussa laissa (1695/91), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Valtionosuus on 47,5 prosenttia sosiaali- ja 

Ehdotus 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Valtionosuus on 62,5 prosenttia sosiaali- ja 
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Voimassa oleva laki 

terveysministeriön hyväksymistä työttömyys
kassan maksamista päivärahoista. 

30§ 

Keskuskassan osuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle, jol
la on oikeus saada täyttä valtionosuutta, 47 
prosenttia työttömyyskassan maksamista työt
tömyyspäivärahoista. Tukimaksua ei kuiten
kaan suoriteta sellaisista päivärahoista, joiden 
osalta työttömyyskassalla ei ole oikeutta val
tionosuuteen. Valtionosuuden ollessa 24 §:n 
mukaisesti alennettu, alennetaan tukimaksua 
samassa suhteessa. 

2 330552Z 

Ehdotus 

terveysministeriön hyväksymistä työttömyys
kassan maksamista päivärahoista. 

30 § 

Keskuskassan osuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle, jol
la on oikeus saada täyttä valtionosuutta, 32 
prosenttia työttömyyskassan maksamista työt
tömyyspäivärahoista. Tukimaksua ei kuiten
kaan suoriteta sellaisista päivärahoista, joiden 
osalta työttömyyskassalla ei ole oikeutta val
tionosuuteen. Valtionosuuden ollessa 24 §:n 
mukaisesti alennettu, alennetaan tukimaksua 
samassa suhteessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuu
ta 1994. 




