
1994 vp -- FfE 268 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysvakuutus
maksusta vuonna 1995, vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajilta 
vuonna 1995 perittävä työttömyysvakuutus
maksu porrastettaisiin työnantajan maksamien 
työpalkkojen mukaan siten, että maksu olisi 
kaksi prosenttia palkkasumman ensimmäisen 
viiden miljoonan markan osalta ja tämän ylit
tävältä osalta 6,1 %. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että työ- tai 
virkasuhteessa taikka muussa palvelussuhteessa 
olevat henkilöt osallistuvat myös vuonna 1995 
työttömyysturvan ja työeläkelisien kustantami
seen työttömyysvakuutusmaksulla, jonka suu
ruus olisi vuonna 1995 vuositasolla 1,87 % 
veron ennakkoperinnän alaisesta palkasta. 
Maksun arvioidusta tuotosta käytettäisiin 80 
miljoonan markan ylittävältä osalta puolet 
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ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan 
valtionosuuden pienentämiseen ja puolet työ
eläkelisien rahoitukseen. Palkansaaajan työttö
myysvakuutusmaksuun liittyen ehdotetaan 
työttömyyskassalakia edelleen vuonna 1995 vä
liaikaisesti muutettavaksi. Ansioon suhteutetun 
työttömyyspäivärahan rahoitusosuuksia muu
tettaisiin väliaikaisesti siten, että myös vuonna 
1995 valtionosuus olisi 62,5 %ja keskuskassan 
rahoitusosuus 32 %. 

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen 
vuodelle 1995 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja olemaan 
voimassa vuoden 1995 loppuun. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan 
ja työeläkelisien rahoitus vuonna 1994 

Vuonna 1994 työnantajan työttömyysvakuu
tusmaksun määrä on 6,3 % työnantajan mak
samasta palkkasummasta, kuitenkin siten, että 
maksu on 3 % palkkasumman ensimmäisen 
miljoonan markan osalta. Palkkasumman en
simmäiseen miljoonaan markkaan kohdistettu 
alennus on rahoitettu porrastamaila työnanta
jan kansaneläkevakuutusmaksu vuonna 1994. 

Palkansaajat osallistuvat työttömyysturvan 
ansioon suhteutetun päivärahan rahoitukseen 
kassakohtaisen jäsenmaksun lisäksi (5,5 %me
noista) maksamalla palkansaajan työttömyys
vakuutusmaksua, jonka suuruus vuonna 1994 
on 1,87 prosenttia palkasta. Maksusta saata
valla tuotolla katetaan osittain ansioon suhteu
tetun työttömyysturvan menoja ohjaamalla 
maksun tuottoa alentamaan valtion osuutta 
ansioon suhteutetun työttömyysturvan rahoi
tuksesta. Palkansaajan työttömyysvakuutus
maksuun liittyen ansioon suhteutetun työttö
myyspäivärahan rahoitusosuuksia muutettiin 
väliaikaisesti. Lailla työttömyyskassalain 25 § 
ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (1 098/93) 
säädettiin siitä, että vuonna 1994 valtion rahoi
tusosuus ansioon suhteutetun työttömyystur
van päivärahamenoista on 62,5 %, työnantajien 
rahoitusosuus 32 % ja kassojen jäsenten rahoi
tusosuus 5,5 %. 

Oikeus työeläkkeen työeläkelisään henkilöllä 
on silloin, kun hän on saanut ansioon suh
teutettua työttömyyspäivärahaa. Työttömyys
ajat otetaan huomioon työeläkkeissä työeläke
lisinä. Näitä kuluja varten työttömyyskassalain 
(603/84) 29 §:ssä tarkoitettu työttömyyskasso
jen keskuskassa maksaa työeläkejärjestelmään 
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 suoritettai
siin työntekijäin eläkelain keskimääräistä työ
eläkevakuutusmaksua vastaava maksu. Eläke
turvakeskus tilittää varat edelleen eläkelaitok
sille tietyn jakoperusteen mukaan. Palkansaa
jan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta vuon
na 1994 käytetään 80 miljoonan markan 
ylittävältä osalta puolet edellä mainitun työelä
kelisän rahoitukseen. 

1.2. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 

Työttömyyskassalain 33 §:n 1 momentin mu
kaan työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain 
(608/48) mukaan on velvollinen vakuuttamaan 
työntekijänsä, on velvollinen maksamaan työt
tömyysvakuutusmaksun, joka peritään tapatur
mavakuutuslain mukaisesta vakuutuksesta, lu
kuun ottamatta sanotun lain 57 §:ssä tarkoitet
tuja vakuutuksia, maksuunpannun vakuutus
maksun lisämaksuna. Työttömyyskassalain 
34 §:n mukaan valtioneuvosto vahvistaa vuosit
tain työttömyysvakuutusmaksun siten, että 
Työttömyyskassojen keskuskassa voi suoriutua 
seuraavana kalenterivuonna lain mukaisista 
velvoitteistaan. Vuonna 1994 työnantajan työt
tömyysvakuutusmaksusta on säädetty erillis
lailla (1099/93) edellä kuvatun maksuporras
tuksen vuoksi ja sen johdosta, että työttömyys
kassojen keskuskassan vuoden 1994 tilinpää
töksessä on jouduttu sallimaan jonkin verran 
alijäämää. 

Työttömyyskassalain 33 a §:n mukaan vel
vollisuus työttömyysvakuutusmaksun maksa
miseen on soveltuvin osin valtion liikelaitoksel
la, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista 
annettua lakia (627/87). Työttömyysvakuutus
maksu määrätään liikelaitoksen maksamisen 
ennakkoperintälain (418/59) 4 §:n tarkoittamien 
palkkojen määrän perusteella. Liikelaitoksen 
työttömyysvakutuusmaksun suuruuden vahvis
taa valtioneuvosto erikseen. Valtion liikelaitos
ten työttömyysvakuutusmaksun määräksi vuo-
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delle 1994 on vahvistettu 4,3 prosenttia palk
kasumman ensimmäisen miljoonan markan 
ylittävältä osalta. 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksulla 
katetaan työttömyysturvan ansioon suhteute
tun päivärahan rahoituksen lisäksi muita me
noeriä, joista keskeisin on edellä todettu työ
eläkejärjestelmän työeläkelisien rahoitus. Suu
rimmat keskuskassan menoerät muodostavat 
työeläkelisistä johtuvat menot (arvio vuodelle 
1995 4 300 miljoonaa markkaa), lainojen kuo
letukset ja korkokulut (arvio vuodelle 1995 
1 550 miljoonaa markkaa) sekä tukimaksut 
yhteensä työttömyyskassoille, joista suurimman 
menoerän muodostaa ansioon suhteutetun 
työttömyysturvan rahoitukseen tarvittava me
no-osuus (arvio vuodelle 1995 noin 4 500 mil
joonaa markkaa). Koulutus- ja erorahaston 
meno-osuuden on arvioitu vuonna 1995 olevan 
yhteensä 270 miljoonaa markkaa ja palkkatur
van yhteensä 350 miljoonaa markkaa. Yhteen
sä keskuskassan menojen on arvioitu olevan 
vuonna 1995 noin 11 000 miljonaa markkaa. 
Työttömyysvakuutusmaksulla katetaan siis 
myös menoja, joilla ei ole vastaavuutta julki
sella sektorilla. Työsuhteisten osalta liikelaitok
set osallistuvat erorahan kustantamiseen kou
lutus- ja erorahastolle erikseen suoritettavalla 
summalla valtion talousarviosta. 

1.3. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 

Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaa
jan työttömyysvakuutusmaksusta (1097/93) tuli 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on 
voimassa vuoden 1994 loppuun. Palkansaajilta 
perittävän työttömyysvakuutusmaksun, jonka 
suuruus vuodelle 1994 on 1,87 % palkasta, 
tuotosta käytetään vuonna 1994 lain 3 §:n 
mukaan 80 miljoonaa markkaa ylittävältä osal
ta 50 % työttömyysturvan ansioon suhteutetun 
päivärahan valtion rahoitusosuuden pienentä
miseen ja 50 % työeläkejärjestelmän työeläke
lisiin. 80 miljoonaa markkaa käytetään työttö
myyskassalain 19 a §:ssä mainittuun työttö
myyskassojen jäsenmaksujen tasaukseen. Jä
senmaksujen tasausta suoritetaan kuitenkin 
työttömyyskassalain 19 a §:n säännöksistä poi
keten niille työttömyyskassoille, joiden työttö
myyspäivärahamenot ovat edellisenä vuonna 
ylittäneet 50 % kassojen jäsentä kohti lasketut 
keskimääräiset päivärahamenot. 

2. Keskeiset ehdotukset 

Työttömyysturvan ansioon suhteutetun päi
värahan ja työeläkelisien rahoitus vuonna 1995 
ehdotetaan järjestettäväksi pääpiirteissään sa
mojen periaatteiden mukaan kuin vuonna 
1994. Erikseen annettavassa hallituksen esityk
sessä ehdotetun yrittäjien ansioon suhteutetun 
työttömyysturvan järjestämisestä aiheutuu kui
tenkin muutoksia yrityksen osaomistajilta pe
rittävien maksujen osalta. 

Muun muassa välillisten työvoimakustannus
ten hillitsemiseksi työnantajan työttömyysva
kuutusmaksun määrää alennetaan keskimäärin 
yhdellä prosenttiyksiköllä vuodelle 1995 samal
la kun maksuporrastusta muutetaan pientä ja 
keskisuurta yrityssektoria suosivaksi. Palkan
saajan työttömyysvakuutusmaksulla ja siitä 
saatavalla lisärahoituksella pyritään myös osit
tain hillitsemään muun muassa työllistävien 
yritysten välillisten työvoimakustannusten nou
sua sekä kompensoimaan työttömyydestä joh
tuvia menoja valtiontaloudelle. 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 
ehdotuksen mukaan porrastettu työnantajan 
maksamien työpalkkojen mukaan siten, että 
maksu olisi 2 % palkkasumman ensimmäisen 
viiden miljoonan markan osalta ja tämän rajan 
ylittävältä osalta 6,1 %. Palkkasummassa otet
taisiin porrastuksessa huomioon ne työnanta
jan maksamat palkat, joihin ei sisältyisi yrityk
sen osaomistajille maksettuja palkkoja. Työttö
myyskassojen keskuskassalle porrastuksesta 
johtuvaa rahoitusvajetta kattamaan ja vastaa
van rahoituksen järjestämiseksi työnantajan 
kansaneläkevakuutusmaksu porrastetaan kuten 
vuonna 1994. 

Esitykseen liittyy erikseen annettu hallituk
sen esitys yrittäjien työttömyyspäivärahaoikeu
den järjestämisestä. Työttömyysturvalainsää
dännössä yrittäjiksi määritellyt yritysten osa
omistajat, joilla esityksen mukaan olisi oikeus 
vapaaehtoisesti vakuuttaa itsensä yrittäjien 
työttömyyskassassa, vapautettaisiin vakuutus
periaatteen mukaisesti osasta työttömyysva
kuutusmaksuja. Näistä yrityksen osaomistajista 
perittävä työttömyysvakuutusmaksu olisi ehdo
tuksen mukaan 2,6 % maksettujen työpalkko
jen määrästä vuonna 1995. Tämä vastaisi 
arvioidusta keskimääräisestä työttömyysvakuu
tusmaksusta (4,48 %) sitä osuutta, jolla kate
taan niiden etujen rahoitus, muun muasssa 
työeläkelisät, joihin myös edellä tarkoitetut 
yrityksen osaomistajat ovat oikeutettuja. 
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Lisäksi ehdotetaan, että työ- tai virkasuh
teessa tai muussa palvelussuhteessa olevat hen
kilöt, joita koskee työnantajan järjestämä pa
kollinen tai valtion virkamiesten tapaturmakor
vauksesta annetun lain (449/90) nojalla mää
räytyvä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu 
tapaturmasuoja, osallistuisivat vuonna 1995 
kuten vuonna 1994 työttömyysturvan ja työ
e1äkelisien kustantamiseen palkansaajan työttö
myysvakuutusmaksulla, jonka suuruus olisi 
1,87 % henkilön ennakkoperintälain (418/59) 
4 §:n tarkoittamasta palkasta, tuloverolain 
(1535/92) 77 §:n mukaisesta palkkatulosta ja 
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuu
den verottamisesta annetun lain (627/78) 4 §:n 
tarkoittamasta palkasta. Jos kysymyksessä on 
edellä tarkoitettu yrityksen osaomistaja, pal
kansaajan työttömyysvakutuusmaksun suuruus 
olisi ehdotetun perusteella 0,95 % edellä mai
nituista palkkatuloista eli se osuus maksuista, 
jolla katetaan työeläkelisien rahoitusta. 

Valtion eläkelakiin (280/66) lisättiin vuoden 
1994 alusta lukien työeläkelisää koskevat sään
nökset. Valtion palveluksessa olevan henkilös
tön osalta työeläkelisistä aiheutuvat kulut ovat 
valtion vastuulla. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että valtion maksamista palkoista pidätetyn 
maksun tuotosta käytettäisiin vuonna 1995 50 
% työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mu
kaiseen valtionosuuden vähentämiseen ja 50 % 
valtion eläkelain 10 a §:ssä tarkoitetun työelä
kelisän rahoitukseen. 

Työnantajien välillisten työvoimakustannus
ten hillitsemiseksi ja niiden nousun estämiseksi 
sekä edellä ehdotettuihin järjestelyihin liittyen 
ehdotetaan työttömyyskassalaissa säädettyjä 
rahoitusosuuksia väliaikaisesti vuonna 1995 
muutettavaksi siten, että valtionosuus päivära
hamenoista olisi 62,5 % ja keskuskassan osuus 
32 %. Eri rahoittajien rahoitusosuudet olisivat 
ehdotetun mukaan näin ollen samanlaiset kuin 
vuonna 1994. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Palkansaajan 1,87 %:n työttömyysvakuus
maksulla vuonna 1994 arvioidaan kerättävän 
noin 3,8 miljardia markkaa. Tuotosta 80 mil
joonaa markkaa käytettäisiin työttömyyskassa
lain 19 a §:ssä tarkoitettuun työttömyyskasso
jen jäsenmaksujen tasaukseen. 

Valtion osuus ansioon suhteutetun työttö
myyspäivärahan menoista alenisi ilman työttö
myyskassalain väliaikaisia rahoitusosuuksien 
muutoksia noin 1,9 miljardilla markalla vuon
na 1995. Työnantajien osuus työeläkkeiden 
työttömyyslisien rahoituksesta alenisi noin 1, 7 
miljardilla markalla vuonna 1995. Valtion elä
kelain mukaisiin työeläkelisiin ohjattava pal
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotto 
olisi noin 210 miljoonaa markkaa. Työnantaji
en työttömyysvakuutusmaksulla katettavat 
Työttömyyskassojen keskuskassan menot aleni
sivat ehdotuksen johdosta noin 1, 7 miljardia 
markkaa vuonna 1995 verrattuna pysyvään 
lainsäädäntöön. Vuoteen 1994 verrattuna tämä 
olisi noin 160 miljoonaa markkaa vähemmän, 
koska ehdotuksen mukaan palkansaajan työt
tömyysvakuutusmaksun tuottoa valtiosektorin 
palkkasummasta ei tilitettäisi Työttömyyskas
sojen keskuskassalle ja yrityksen osaomistajilta 
perittäisiin alempaa palkansaajan työttömyys
vakuutusmaksua. Kokonaispalkkasumman ole
tetaan nousevan ensi vuonna verrattuna kulu
vaan vuoteen runsaat viisi prosenttia. Työnte
kijöiden osuus työttömyyspäivärahamenoista 
vuonna 1995 kassojen jäsenmaksut ja palkan
saajan työttömyysvakuutusmaksu huomioon 
ottaen olisi noin 19,8 %. Työntekijöiden osuus 
työeläkejärjestelmän työttömyyslisän menoista 
vuonna 1995 olisi noin 39 % työnantajien 
osuuden ollessa noin 61 %. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 
1995 

1 §. Pykälässä säädettäisiin työnantajan työt
tömyysvakuutusmaksujen suuruus vuonna 
1995. Erikseen annetussa hallituksen esitykses
sä ehdotettujen yrittäjien ansioon suhteutettua 
työttömyyspäivärahaa (ansioturvaa) koskevien 
työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain 
muutosten vuoksi työnantajan työttömyysva
kuutusmaksu määriteltäisiin yrityksen osaomis
tajien ja muiden työntekijöiden osalta eri ta
voin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työttö
myysturvalain 1 a §:n 1-2 kohdissa tarkoite
tuille yrityksen osaomistajille maksetuista pal
koista perittävän työttömyysvakuutusmaksun 
suuruudeksi 2,6 % maksettujen työpalkkojen 
määrästä. Maksu perittäisiin niiden henkilöi
den osalta, jotka ovat säännöksen tarkoittamia 
osaomistjia 1.1.1995 tai, jos kysymyksessä on 
vuoden 1995 aikana alkava yritys, ovat osa
omistajia tapaturmavakuutuksen alkaessa. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan työttö
myysvakuutusmaksu porrastettavaksi makse
tun palkkasumman mukaan siten, että työttö
myysvakuutusmaksu työnantajan maksaman 
palkkasumman ensimmäisen viiden miljoonan 
markan osalta olisi kaksi prosenttia ja sen 
ylittävältä osalta 6,1 %. Palkkasummana otet
taisiin porrastuksessa huomioon ne työnanta
jan maksamat palkat, joihin ei sisältyisi edellä 
2 momentissa tarkoitettuja yrityksen osaomis
tajille maksettuja palkkoja. 

2 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuo
den 1995 alusta ja olemaan voimassa vuoden 
1995 loppuun. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuu
tusmaksu, jonka lisämaksuna vakuutuslaitok
set perivät työttömyysvakuutusmaksun, laske
taan työntekijöille maksetuista palkoista. Sosi
aali- ja terveysministeriön vahvistamien vakuu
tusehtojen mukaan vakuutuskauden vakuutus
maksun muodostavat ennakkovakuutusmaksu 
ja tasoitusvakuutusmaksu. Ennakkovakuutus
maksu suoritetaan vakuutusmaksukausittain 
etukäteen vakuutuslaitoksen käytettävissä ole
vien viimeisten palkkatietojen tai alkavassa 
vakuutuksessa vakuutushakemuksessa ilmoitet
tujen tietojen perusteella. Vakuutuskauden 

päätyttyä työnantaja antaa vakuutuslaitokselle 
palkkailmoituksen toteutuneista työpaikoista, 
jonka ilmoituksen perusteella määrätään tasoi
tusvakuutusmaksu. 

Vakuutusperiaatteen toteuttaminen työttö
myysvakuutuksessa siten, että yrityksen osa
omistaja vapautettaisiin työttömyysvakuutus
maksusta siltä osin, kuin hänellä ei ole oikeutta 
vastaavaan etuuteen, edellyttää sitä, että perin
nästä huolehtivilla vakuutuslaitoksilla on tiedot 
yrityksen osaomistajista sekä näille maksetuista 
palkoista. Tällaista rekisteriä vakuutuslaitoksil
la ei ole käytettävissään eikä sen aikaan saa
minen ennen lain voimaan tuloa myöskään ole 
mahdollista. Tämän johdosta ehdotetaan, että 
työttömyysvakuutusmaksujen perintä vuonna 
1995 tapahtuisi siten, että ennakkovakuutus
maksu, joka peritään enintään neljässä erässä, 
voitaisiin periä työnantajan maksaman koko 
palkkasumman perusteella 1 §:n 3 momentin 
mukaisesti. Lopulliset vakuutusmaksut määrät
täisiin 1 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti eli 
lopullisessa vakuutusmaksussa, sen jälkeen kun 
vakuutuslaitoksilla on käytettävissään tiedot 
yritysten osaomistajista, otettaisiin huomioon 
yrityksen osaomistajien maksun vaikutus. 

1.2. Laki vuodelta 1995 perittävästä palkansaa
jan työttömyysvakuutusmaksusta 

1 §. Pykälässä säädetään työ- tai virkasuh
teessa tai muussa palvelussuhteessa olevien 
henkilöiden osallistumisesta työttömyysturvan 
ansioon suhteutetun päivärahan sekä työeläke
järjestelmän ja valtion eläkejärjestelmän työt
tömyyslisien kustantamiseen vuonna 1995. La
ki koskisi henkilöitä, joille työnantaja on jär
jestänyt tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun 
pakollisen tapaturmasuojan tai joita koskee 
valtior. virkamiesten tapaturmakorvauksesta 
annetun lain nojalla määräytyvä tapatur
masuoja. Maksua ei siten pidätettäisi tilanteis
sa, joissa työnantaja on tapaturmavakuutuslain 
10 §:n mukaisesti vapaa vakuuttamisvelvolli
suudesta. Palkansaajan työttömyysvakuutus
maksua ei myöskään pidätettäisi kommandiit
tiyhtiön ja avoimen yhtiön vastuunalaiselta 
yhtiömieheltä eikä myöskään perhehoitolaissa 
(312/92) tarkoitetuilta perhehoitajilta, joita ta
paturmavakuutuslain 3 a §:n nojalla koskee 
lakisääteinen tapaturmasuoja. 
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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. Työttömyysturvalakiin ehdotetun 
1 a §:n 1 momentin 1-2 kohdissa tarkoitetuilta 
työntekijöiltä (yrityksen osaomistajat) pidätet
täisiin kuitenkin vakuutusperiaatteen mukaises
ti vain se osuus maksusta, jolla katetaan 
työeläkelisien rahoitusta. Maksun suuruus olisi 
siten näiden henkilöiden osalta 0,95 % edellä 
mainituista palkkatuloista vuonna 1995. 

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
tuslain 29 §:ssä tarkoitetut vakuutuslaitokset 
perivät työnantajalta palkansaajan työttömyys
vakuutusmaksut samassa yhteydessä ja samoin 
oikeuksin kuin työttömyyskassalain 33 ja 33 
a §:n mukaiset työttömyysvakuutusmaksut 
Koska valtion palveluksessa olevista henkilöis
tä ei peritä työnantajan työttömyysvakuutus
maksua, valtiokonttori huolehtisi palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksun perinnästä työnan
tajilta näissä tilanteissa. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön tämän lain nojalla antamissa määrä
yksissä todettaisiin, mikä on perittävä vähim
mäismäärä. 

4 §. Ehdotuksen mukaan palkansaajan työt
tömyysvakuutusmaksun tuotosta käytetään 
vuonna 1995 80 miljoonaa markkaa ylittävältä 
osalta 50 % ansioon suhteutetun työttömyys
päivärahan työttömyyskassalain 25 §:n 1 mo
mentin mukaisen valtionosuuden vähentämi
seen ja 50 % työeläkelisien rahoitukseen siten, 
että valtion maksamista palkoista perityistä 
maksuista puolet ohjataan valtion eläkelain 10 
a §:ssä tarkoitetun työeläkelisän 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 1995 80 miljoonaa markkaa 

edellä mainittuun jäsenmaksujen tasaukseen, 
kuitenkin siten, että jäsenmaksujen tasaus suo
ritettaisiin niille työttömyyskassoille, joiden 
päivärahamenot ovat ylittäneet 50 %:lla keski
määräiset päivärahamenot Tarkemmat mää
räykset työttömyysvakuutusmaksujen tuoton 
käyttämisestä jäsenmaksujen tasaukseen antaisi 
sosiaali- ja terveysministeriö. 

5 §. Pykälän mukaan palkansaajan työttö
myysvakuutusmaksut tilitetään työttömyyskas
salain 29 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassojen 
keskuskassalle, kuitenkin siten, että valtiokont
tori tilittäisi keskuskassalle vain puolet perimis
tään maksuista ja toisen puolen maksuista 
valtion eläkerahastolle. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön tämän lain nojalla antamissa määrä
yksissä säänneltäisiin tilittämistapa sekä vakuu
tuslaitosten että valtiokonttorin osalta. Sosiaa
li- ja terveysministeriöllä olisi ehdotuksen mu
kaan oikeus veiottaa työttömyyskassojen kes
kuskassan palkansaajan työttömyysvakuutus
maksuja varten avaamaa tiliä välittäessään 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut työt
tömyyskassoille työttömyyskassalain 25 §:n 1 
momentin mukaisen valtionosuuden yhteydessä 
samalla valtionosuutta vastaavasti vähentäen. 

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

7 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmak
sujen perimisestä ja tilittämisestä tapaturmava
kuutusjärjestelmälle ja valtiokanttorille 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 1995 alusta ja olemaan voimassa vuo
den 1995 loppuun. Lakia sovellettaisiin palk
kaan, joka on maksettu lain voimassa ollessa. 

1.3. Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta 

25 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmak-
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sun tuotto vähentää valtionosuutta ansioon 
suhteutetun työttömyyspäivärahan menoista 
arviolta 1,9 miljardia markkaa. Tähän liittyen 
ehdotetaan valtionosuutta väliaikaisesti nostet
tavaksi edelleen vuonna 1995 62,5 %:iin kassan 
maksamista päivärahoista. 

30 §. Työttömyyskassojen keskuskassan 
osuus työttömyyskassojen maksamista päivära
hoista ehdotetaan edelleen aleunettavaksi väli
aikaisesti 32 %:iin vuonna 1995. 

2. Voimaantulo 

Laki työttömyysvakuutusmaksusta ehdote
taan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 

1. 

1995 ja olemaan voimassa vuoden 1995 lop
puun. Laki vuodelta 1995 perittävästä palkan
saajan työttömyysvakuutusmaksusta ehdote
taan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1995 ja olemaan voimassa vuoden 1995 lop
puun. Lakia on tarkoitus soveltaa palkkaan, 
joka on maksettu 1 päivänä tammikuuta 1995 
tai sen jälkeen lain voimassa ollessa. Laki 
työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1995 ja olemaan voimassa 
vuoden 1995 loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotu
tukset: 

Laki 
työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1995 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen 

työpalkkojen määrän perusteella, jonka mu
kaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 
määräytyy. 

Työttömyyskassalain (603/84) 33 a §:n 4 mo
mentissa tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksu 
on 2,6 prosenttia työttömyysturvalain (602/84) 
1 a §:n 1-2 kohdissa tarkoitetuille yrityksen 
osaomistajille maksettujen työpalkkojen mää
rästä vuonna 1995. 

Työttömyyskassalain 33 §:ssä tarkoitettu 
työttömyysvakuutusmaksu on 6,1 prosenttia 
työnantajan maksamien muiden kuin 2 mo
mentissa tarkoitettujen työpalkkojen määrästä 
vuonna 1995, kuitenkin siten, että työttömyys
vakuutusmaksu on kaksi prosenttia sanotun 

palkkasumman ensimmäisen viiden miljoonan 
markan osalta. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1995 ja on voimassa vuoden 1995 lop
puun. 

Tätä lakia sovelletaan vuodelta 1995 suori
tettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin siten, 
että lopullinen vakuutusmaksu määrätään 1 §:n 
2 ja 3 momentin mukaisesti. Sosiaali- ja terve
ysministeriön vahvistamien tapaturmavakuu
tuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 4.12 
tarkoittama ennakkovakuutusmaksu voidaan 
kuitenkin periä 1 §:n 3 momentin mukaisesti 
työnantajan koko palkkasumman perusteella. 
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2. 
Laki 

vuodelta 1995 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 1995 työttömyysturvan ja 
työeläkelisien kustantamiseen palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksulla. Maksua ei kui
tenkaan peritä kommandiittiyhtiön tai avoimen 
yhtiön vastuunalaiselta yhtiömieheltä eikä per
hehoitolaissa (312/92) tarkoitetulta perhehoita
jalta. 

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 (627/78) 4 §:n tarkoittamasta palkasta. Jos 
kysymyksessä on työttömyysturvalain (602/84) 
1 a §:n 1-2 kohdissa tarkoitettu työntekijä 
(yrityksen osaomistaja), palkansaajan työttö
myysvakuutusmaksun suuruus on 0,95 prosent
tia edellä mainituista palkkatuloista. 

3§ 
Työnantaja pidättää palkansaajan työttö

myysvakuutusmaksun palkanmaksun yhteydes
sä. Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut 
vakuutuslaitokset perivät työnantajalta palkan
saajan työttömyysvakuutusmaksut samassa yh
teydessä ja samoin oikeuksin kuin työttömyys
kassalain (603/84) 33 ja 33 a §:n mukaiset 
työttömyysvakuutusmaksut Valtion palveluk
sessa olevan henkilöstön maksut perii valtio
konttori noudattaen soveltuvin osin, mitä edel
lä vakuutuslaitoksista säädetään. 

4§ 
Muusta kuin valtion maksamista palkoista 

pidätetyn palkansaajan työttömyysvakuutus-

2 341219Z 

maksun tuotosta käytetään vuonna 1995 80 
miljoonaa markkaa ylittävältä osalta 50 pro
senttia työttömyyskassalain 25 § :n 1 momentin 
mukaiseen valtionosuuden vähentämiseen ja 50 
prosenttia työntekijäin eläkelain 12 a §:n 
(50/85) mukaisen vakuutusmaksun rahoituk
seen. Valtion maksamista palkoista pidätetyn 
maksun tuotosta käytetään vuonna 1995 50 
prosenttia työttömyyskassalain 25 §:n 1 mo
mentin mukaisen valtionosuuden vähentämi
seen ja 50 prosenttia valtion eläkelain (280/66) 
10 a §:ssä tarkoitetun työeläkelisän rahoituk
seen. 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
tuotosta käytetään vuonna 1995 80 miljoonaa 
markkaa työttömyyskassalain 19 a §:ssä mainit
tuun jäsenmaksujen tasaukseen. Jäsenmaksujen 
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§ 
Vakuutuslaitokset tilittävät työnantajilta pe

rityt palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut 
kokonaisuudessaan ja valtiokonttori tilittää 
puolet perimistään työttömyysvakuutusmak
suista työttömyyskassalain 29 §:ssä tarkoitetulle 
työttömyyskassojen keskuskassalle. Valtiokont
tori tilittää puolet perimistään palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksuista valtion eläkera
hastoon. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
oikeus veiottaa työttömyyskassojen keskuskas
san tiliä välittäessään palkansaajan työttö
myysvakuutusmaksut työttömyyskassoille työt
tömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaisen 
valtionosuuden yhteydessä samalla valtion
osuutta vastaavasti vähentäen. 

6§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 

verotuksessa vähennyskelpoinen siten kuin tu
loverolaissa säädetään. 
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7§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen 

periruisestä ja tilittämisestä tapaturmavakuu
tusjärjestelmälle ja valtiokenttorille aiheutuneet 
kustannukset korvataan palkansaajan työttö
myysvakuutusmaksun tuotosta. 

8§ 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua 

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

3. 

9§ 
Tarkemmat määräykset tämän lain sovelta

misesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1995 ja on voimassa vuoden 1995 lop
puun. 

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

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

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, sellaisena kuin ne ovat päivänä kuuta 199 
annetussa laissa ( 1 ), seuraavasti: 

25 § 

Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Valtionosuus on 62,5 prosenttia sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymistä palkansaaja
kassan ja yrittäjäkassan työttömyysturvalain 
16 §:n nojalla maksamista päivärahoista. 

30§ 

Keskuskassan osuus päivärahoista ja ansiotuen 
ansio-osista 

Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle, joi-

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994 

Ia on oikeus saada täyttä valtionosuutta, 32 
prosenttia työttömyyskassan työttömyysturva
lain 16 §:n nojalla maksamista ja palkansaaja
kassa työttömyysturvalain 16 a §:n nojalla 
maksamista työttömyyspäivärahoista. Tuki
maksua ei kuitenkaan suoriteta sellaisista päi
värahoista, joiden osalta työttömyyskassalla ei 
ole oikeutta valtionosuuteen. Valtionosuuden 
ollessa 24 §:n mukaisesti alennettu, alennetaan 
tukimaksua samassa suhteessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995 ja on voimassa vuoden 1995 lop
puun. 

Tasavallan Presidentti 
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Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 


