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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta 1997 perittävästä
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 29 §:n muuttamisesta ja 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 169/1996 vp laeiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997, vuodelta 1997
perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ja työttömyyskassalain 29 §:n

muuttamisesta ja 25 ja 30 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta. Eduskunta, jolle sosiaali- ja
terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 26/1996 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen
työpalkkojen määrän perusteella, jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu
määräytyy.
Työttömyyskassalain (603/84) 33 a §:n 4
momentissa tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksu on yksi prosentti työttömyysturvalain
(602/84) 1 a §:n 1-2 kohdassa tarkoitetuille
yrityksen osaomistajille maksettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1997.
Työttömyyskassalain 33 §:ssä tarkoitettu
työttömyysvakuutusmaksu on neljä prosent-
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tia työnantajan maksamien muiden kuin 2
momentissa tarkoitettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1997, kuitenkin siten, että
työttömyysvakuutusmaksu on yksi prosentti
sanotun palkkasumman ensimmäisen viiden
miljoonan markan osalta.
2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa vuoden 1997
loppuun. Lakia sovelletaan vuodelta 1997
suoritettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.
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Laki
vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevat henkilöt, joita koskee
työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion
virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun
lain (449/90) nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) tarkoitettu tapaturmasuoja, osallistuvat vuonna 1997 työttömyysturvan ja työeläkelisien kustantamiseen
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla.
Maksua ei kuitenkaan peritä kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön vastuunalaiselta
yhtiömieheltä eikä perhehoitajalaissa (312/
92) tarkoitetulta perhehoitajalta.
2§
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
suuruus on 1,5 prosenttia henkilön ennakkoperintälain (418/59) 4 §:n tarkoittamasta palkasta, tuloverolain (1535/92) 77 §:n mukaisesta palkkatulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
annetun lain (627178) 4 §:n tarkoittamasta
palkasta. Jos kysymyksessä on työttömyysturvalain (602/84) 1 a §:n 1-2 kohdassa
tarkoitettu työntekijä (yrityksen osaomistaja),
palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
suuruus on 0,75 prosenttia edellä mainituista
palkkatuloista.

3 §
Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä. Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä
tarkoitetut vakuutuslaitokset perivät työnantajalta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut samassa yhteydessä ja samoin oikeuksin
kuin työttömyyskassalain (603/84) 33 ja
33 a §:n mukaiset työttömyysvakuutusmaksut Valtion palveluksessa olevan henkilöstön maksut perii valtiokonttori noudattaen
soveltuvin osin, mitä edellä vakuutuslaitoksista säädetään.

4 §
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
tuotosta käytetään vuonna 1997 80 miljoonaa markkaa ylittävältä osalta 50 prosenttia
työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaiseen valtionosuuden vähentämiseen ja 50
prosenttia työntekijäin eläkelain (395/61)
12 a §:n mukaisen vakuutusmaksun rahoitukseen. Valtion eläkejärjestelmän piiriin
kuuluville henkilöille maksetuista palkoista
pidätetyn maksun tuotto käytetään vuonna
1997 kuitenkin siten, että 50 prosenttia vähentää työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaista valtionosuutta ja 50 prosenttia käytetään valtion eläkelain (280/66)
10 a §:ssä tarkoitetun työeläkelisän rahoitukseen.
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
tuotosta käytetään vuonna 1997 80 miljoonaa markkaa työttömyyskassalain 19 a §:ssä
mainittuun jäsenmaksujen tasaukseen. Jäsenmaksujen tasausta suoritetaan kuitenkin työttömyyskassalain 19 a §:n säännöksestä poiketen niille työttömyyskassoille, joiden työttömyyspäivärahamenot ovat edellisenä vuonna ylittäneet 50 prosentilla kassojen jäsentä
kohti lasketut keskimääräiset päivärahamenot.

5§
V akuotuslaitokset tilittävät työnantajilta
perityistä, valtion eläkejärjestelmän piiriin
kuuluvilta henkilöiitä pidätetyistä maksuista
puolet työttömyyskassalain 29 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassojen keskuskassalle ja
puolet valtion eläkerahastoon. Muut työnantajilta perityt maksut vakuutuslaitokset tilittävät kokonaisuudessaan keskuskassalle.
Valtiokonttori tilittää puolet perimistään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista keskuskassalle ja puolet valtion eläkerahastoon.
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus
veiaittaa työttömyyskassojen keskuskassan
tiliä välittäessään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut työttömyyskassoille työttö-
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myyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaisen
valtionosuuden yhteydessä samalla valtionosuutta vastaavasti vähentäen.

soveltuvin osin, mitä työttömyysvakuutusmaksusta on työttömyyskassalaissa säädetty.

6 §
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on
verotuksessa vähennyskelpoinen siten kuin
tuloverolaissa säädetään.

9§
Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

7 §
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen
perimisestä ja tilittämisestä tapaturmavakuutusjärjestelmälle ja valtiokanttorille aiheutuneet kustannukset korvataan palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun tuotosta.

10§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa vuoden 1997
loppuun.
Tätä lakia sovelletaan palkkaan, joka on
maksettu lain voimassa ollessa.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

8§
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua
koskevan muutoksenhaun osalta noudatetaan

Laki
työttömyyskassalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 29 §:n 4 momentti sekä väliaikaisesti 25 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 25 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta
1994 annetussa laissa (1318/94) ja 29 §:n 4 momentti 21 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1353/91), seuraavasti:
25 §

Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen
ansio-osista
Valtionosuus on 54,5 prosenttia sosiaali- ja
terveysministeriön hyväksymistä palkansaajakassan ja yrittäjäkassan työttömyysturvalain 16 §:n nojalla maksamista päivärahoista,
kuitenkin siten, että lomautusajalta maksettavista työttömyyspäivärahoista valtionosuus
on 27 prosenttia.
29 §

Työttömyyskassojen keskuskassa
Keskuskassalla voi olla maksuvalmiuden
turvaamiseksi suhdannerahasto. Keskuskas-

salia on oikeus ottaa Suomen markkamääräisiä kotimaisia lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi.
30 §

Keskuskassan osuus päivärahoista ja
ansiotuen ansio-osista
Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle,
jolla on oikeus saada täyttä valtionosuutta,
40 prosenttia työttömyyskassan työttömyysturvalain 16 §:n nojalla maksamista ja palkansaajakassan työttömyysturvalain 16 a §:n
nojalla maksamista työttömyyspäivärahoista,
kuitenkin siten, että lomautusajalta maksettavista työttömyyspäivärahoista keskuskassan
osuus on 67,5 prosenttia. Tukimaksua ei
kuitenkaan suoriteta sellaisista päivärahoista,
joiden osalta työttömyyskassalla ei ole oi-
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keutta valtionosuuteen. Valtionosuuden ollessa 24 §:n mukaisesti alennettu, alennetaan
tukimaksua samassa suhteessa.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1996

HE 169/1996 vp

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Lain 25 ja 30 § ovat voimassa
vuoden 1997 loppuun.

