EV 78/2000 vp -

HE 62/2000 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 §:n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 6212000 vp laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain
4 §:n sekä työnantajan sosiaaliturvamak-

susta annetun lain 16 §:n muuttamisesta.
Eduskunta, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
14/2000 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan
kansaneläkemaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1277/1999) 4 §:n 1 momentin 1
kohdan a alakohta seuraavasti:
4§

Työnantajan kansaneläkemaksu

Sen estämättä, mitä kansaneläkelaissa
(347 /1956) säädetään työnantajan kansaneläkemaksun määrästä ja perusteesta, työntekijälle vuoden 2000 aikana suoritetun enoakanpidätyksen alaisen palkan ja tuloverolain
77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta
rahana maksetun osan yhteismäärästä peritään työnantajan kansaneläkemaksua. Ulkomaantyötulon rahana maksettavaan osaan ei
kuitenkaan lueta työnantajan maksamia työstä johtuvien kustannusten korvauksia siltä
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osin kuin ne ovat tuloverolain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan verovapaita. Maksun suuruus on:
1) yksityiseltä työnantajalta ja valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitetulta
valtion liikelaitokselta:
a) 2,00 prosenttia;

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Laki
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain
(366/1963) 16 §, sellaisena kuin se on laeissa 61311978 ja 1278/1999, seuraavasti:
16 §
V aitioneuvoston asetuksella säädetään
työnantajan sosiaaliturvamaksusta sen jälkeen, kun työnantajan kansaneläkemaksun ja
työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudet on lailla vahvistettu.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään
myös siitä, paljonko maksetuista työnantajan
sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2000

työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

EV 79/2000 vp -

HE 67/2000 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä
Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 67/2000 vp laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta
maksettavista avustuksista.

Eduskunta, jolle ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 7/2000 vp, on
hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

1) joka asuu ulkona;

2) joka asuu asunnoksi kelpaamattomissa

Soveltamisala
Valtion asuntorahaston varoista voidaan
myöntää valtion talousarviossa vahvistettujen
myöntämisvaltuuksien rajoissa siten kuin
tässä laissa säädetään avustuksia:
1) vuokra-aravalainansaajille
asuntojen
osoittamiseksi asunnottomille ja pakolaisille
(omapääoma-avustus asunnottomien asuttamiseksi);
2) taloudellisissa vaikeuksissa oleville
vuokrataloille (vuokratalojen talouden tervehdyttämisavustus); ja
3) opiskelija-asuntojen omaan pääomaan
(opiskelija-asuntojen omapääoma-avustus).
2 §

Määritelmät
Asunnottomalla tarkoitetaan tässä laissa
henkilöä:
200602

tiloissa;
3) joka asuu yömajassa tai vastaavassa
tilapäisluonteisessa majoituksessa;
4) joka asuu laitoksessa asunnon puutteen
vuoksi tai jonka laitoksesta pääsyn esteenä
on asunnon puuttuminen;
5) joka on viranomaisen päätöksellä velvoitettu muuttamaan asunnostaan tai joka jää
asunnottomaksi asunnon purkamisen vuoksi;
tai
6) joka asuinolosuhteiltaan on rinnastettavissa 1-4 kohdassa tarkoitettuihin henkilöihin.
Pakolaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä:
1) jonka Suomi on vastaanottanut pakolaiskiintiössään;
2) joka on saanut Suomesta turvapaikan;
tai
3) joka maahanmuuttajien kotoottamisesta
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia (49311999) sovellettaessa rinnas-
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tetaan pakolaiseen.
Opiskelijana tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka osallistuu sellaiseen koulutukseen, johon voi opintotukilain (65/1994) mukaan saada opintotukea.

HE 67/2000 vp

myöntää hakemuksesta vuokratalojen talouden tervehdyttämisavustuksen.
Avustuksen myöntäjä antaa tarkemmat
määräykset ja ohjeet hakumenettelystä sekä
hakemukseen liitettävistä selvityksistä.

3§

Avustusten käyttötarkoitukset

5 §

Omapääoma-avustus asunnottomien asuttamiseksi voidaan myöntää uuden vuokratalon
oman pääoman kattamiseen, jos vuokratalon
rakentaminen
rahoitetaan
aravalain
(1189/1993) mukaisella aravalainalla ja jos
lainansaaja osoittaa omistamiaan vuokraasuntoja asunnottomille ja pakolaisille.
Vuokratalojen
talouden
tervehdyttämisavustus voidaan myöntää huomattavissa
taloudellisissa vaikeuksissa olevien aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta
annetun lain (119011993) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun vuokratalon talouden tervehdyttämiseen, jollei vuokratalo ole aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä,
luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 §:n mukaisen kymmenen vuoden
rajoitusajan piirissä.
Opiskelija-asuntojen omapääoma-avustus
voidaan myöntää opiskelija-asuntoina käytettäväksi tarkoitetun vuokratalon oman pääoman kattamiseen, jos talon rakentaminen,
perusparantaminen tai peruskorjaaminen rahoitetaan aravalain tai vuokra-asuntolainojen
korkotuesta annetun lain (867 /1980) mukaisella lainalla eikä vuokratalolle ole aikaisemmin myönnetty avustusta omapääomaosuuteen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin avustusten käyttötarkoituksista,
enimmäismääristä ja myöntämisehdoista.

Asuntojen käyttäminen
Asunnottomien asuttamiseksi myönnettävän omapääoma-avustuksen myöntämisen
ehtona on, että avustuksen saaja pitää avustusta myönnettäessä päätetyn määrän omistamiaan vuokra-asuntoja nimetyssä kunnassa
asunnottomien tai pakolaisten käytössä 15
vuotta avustuksen ensimmäisen erän maksamisesta lukien.
Opiskelija-asuntojen omapääoma-avustuksen myöntämisen ehtona on, että saaja pitää
aravavuokratalon aravavuokra-asuntojen ja
aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja
omaksilunastamisesta annetun lain 3 §:ssä
tai korkotuetuo vuokratalon vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 1
momentissa tarkoitetun vuokrataloa koskevan rajoitusajan opiskelijoitten ja heidän perheittensä vuokra-asuntokäytössä.
Jos kunnassa ei 1 tai 2 momentissa tarkoitettuna aikana enää ole avustusta myönnettäessä tarkoitettuja asunnonhakijoita, voidaan
asukkaiksi valita muita aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 4
§:ssä tarkoitetut edellytykset täyttäviä henkilöitä.
Avustuksen myöntäjä voi hakemuksesta
erityisestä syystä myöntää vapautuksen 1 ja
2 momentin mukaisesta ehdosta, jos tämä on
kunnan asuntomarkkinatilanne huomioon ottaen perusteltua.

6§
4§

Avustuksen takaisinperintä
Avustuksen myöntäjä
Valtion asuntorahasto myöntää hakemuksesta omapääoma-avustuksen asunnottomien asuttamiseksi sekä opiskelija-asuntojen
omapääoma-avustuksen.
Valtiokonttori

Avustuksen myöntäjän on määrättävä
avustus kokonaan tai osittain maksettavaksi
takaisin Valtion asuntorahastoon ja peruutettava avustus vielä maksamatta olevalta osalta, jos avustuksensaaja on:

