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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työttömyysetuoksien rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 6411998 vp työttömyysetuuksien rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Eduskunnalle on sosiaali- ja terveysvaliokunta antanut asiasta mietintönsä

n:o 1111998 vp.
Eduskunta edellyttää, että työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseniä
valittaessa taataan pienyritysten edustus.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
työttömyysetuuksien rahoituksesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

2§

Yleiset säännökset

Työttömyysvakuutusmaksut

1§

Työnantajan on suoritettava työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu siten
kuin jäljempänä säädetään.
Työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä
siten, että tässä laissa tarkoitettu työttömyysvakuutusrahasto voi suoriutua sen vastattavana olevien työttömyysetuuksien rahoituksesta sekä jäljempänä 23 ja 24 §:ssä mainituista maksuosuuksien siirroista.

Lain tarkoitus

Työttömyysturvalain (602/1984) mukaiset
työttömyyspäivärahat, työvoimapoliittisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain (76311990)
mukaiset koulutustuet, vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (166311995) mukaiset
vuorottelukorvaukset ja työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain
(1402/1997) mukaiset koulutuspäivärahat
rahoitetaan perusturvaosuutta vastaavalla
valtionosuudella ja tämän lain mukaisilla
vakuutusmaksuilla ja työttömyyskassalain
(603/1984) mukaisilla jäsenmaksuilla siten
kuin tässä laissa säädetään. Työeläkelainsäädännössä tarkoitetut työeläkelisät, koulutusja erorahastosta annetussa laissa (53711990)
tarkoitetut etuudet sekä palkkaturvalain
(649/1973) mukainen palkkaturva rahoitetaan tämän lain mukaisilla maksuilla siten
kuin tässä laissa säädetään.
Työttömyyskassojen rahoituksesta säädetään työttömyyskassalaissa.
280504

3§
Suhdannepuskuri

Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa
olevista kansantalouden suhdannevaihteluista
johtuvien
työttömyysvakuutusmaksujen
muutosten tasaamiseksi rahaston tuottojen ja
menojen erotuksena muodostuva suhdannepuskuri, jonka enimmäismäärä on 3,6 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavia
menoja vastaava määrä. Työttömyysvakuutusrahastossa voi olla suhdannetaantumassa

EV 84/1998 vp -

2

alijäämää samaa työttömyysastetta vastaava
määrä.
2luku
Työttömyysetuuksien rahoitusosuudet
4 §

Ansioon suhteutettujen
työttömyyspäivärahojen rahoitus
V altionosuutena työttömyyskassalle maksetaan kustakin työttömyyspäivärahasta työttömyysturvalain 22 §:n mukaista peruspäivärahaa vastaava määrä. Jos työttömyyspäiväraha maksetaan työttömyysturvalain 5 luvun
mukaisesti soviteltuna tai 27 §:n tai 27 a §:n
mukaisesti vähennettynä, valtionosuutena
maksetaan se määrä, joka vastaa peruspäivärahan suhteellista osuutta kustakin täydestä
työttömyyspäivärahasta.
Lomautusajalta maksettuihin päivärahoihin
ja työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin lisäpäiviin ei suoriteta
valtionosuutta. Työttömyysvakuutusrahaston
osuutena maksetaan työttömyyskassalle näihin päivärahoihin 94,5 prosenttia menoista.
Työttömyyskassan osuus kustakin ansioon
suhteutetusta työttömyyspäivärahasta on 5,5
prosenttia, jollei 1 momentin säännöksestä
muuta johdu.
Muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista
ansioon suhteutetuista työttömyyspäivärahoista maksetaan työttömyysvakuutusrahaston osuutena työttömyyskassalle kustakin
ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta
maksetun työttömyyspäivärahan sekä 1 ja 3
momentin mukaisten määrien erotus.
Yrittäjäkassan rahoituksesta, työttömyyskassan hallintokuluihin kohdistuvasta valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston
osuudesta sekä valtionosuuden ja työttömyysvakuutusrahaston osuuden maksamisesta säädetään työttömyyskassalaissa ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa.
5§

Ansiotukien rahoitus
Valtionosuutena työttömyyskassalle maksetaan kustakin työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesta an-
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siotuesta työttömyysturvalain 22 §:n mukaista peruspäivärahaa vastaava määrä. Jos ansiotuki maksetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n mukaisesti vähennettynä, valtionosuutena maksetaan se määrä, joka vastaa peruspäivärahan
suhteellista osuutta täydestä ansiotuesta.
Työttömyyskassan osuus kustakin ansiotuen ansio-osasta on 5,5 prosenttia, jollei
1 momentin säännöksestä muuta johdu.
Työttömyysvakuutusrahaston
osuutena
maksetaan työttömyyskassalle kustakin ansiotuesta maksetun ansiotuen sekä 1 ja 2
momentin mukaisten määrien erotus.
6 §

Muiden etuuksien rahoitus
Työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain mukaisen koulutuspäivärahan ja vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain mukaisen vuorottelukorvauksen rahoituksessa noudatetaan soveltuvin osin,
mitä työttömyyspäivärahasta säädetään 4 ja
8 §:ssä.
7 §
Työttömyysvakuutusrahaston rahoittamat
etuudet
Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 c §:ssä tarkoitetun työeläkelisää koskevan vakuutusmaksun, valtion eläkerahastosta annetun lain
(1372/1989) 3 §:ssä tarkoitetun työeläkelisää
koskevan maksun, palkkaturvalain 16 §:n
mukaisen määrän sekä koulutus- ja erorahastosta annetun lain 4 §:n mukaisen määrän
suorittamisesta.
8 §

Peruspäivärahan ja perustuen rahoitus
Työttömyysturvalain mukaisten peruspäivärahojen, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisten perustukien
sekä niihin liittyvien lapsikorotusten rahoitukseen työttömyysvakuutusrahasto maksaa
asianomaisen ministeriön välityksellä kansaneläkelaitokselle 23 §:ssä tarkoitetun osuuden. Muilta osin menot rahoitetaan kansaneläkelaitokselle maksettavalla valtionosuudella.

EV 84/1998 vp Valtionosuuden suorittamisesta, valtionosuuden ennakoiden käyttämisestä ja kansaneläkelaitoksen työttömyysetuuksien hallintokuluista säädetään työttömyysturvalaissa.
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11§

Työttömyysvakuutusrahaston valvonta
Työttömyysvakuutusrahastolle tässä laissa
asetettujen velvollisuuksien täyttämistä valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

3 luku
Työttömyysvakuutusrahasto

4luku

9 §

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusrahasto

12 §

Työnantajan ja palkansaajan rahoitusosuuksien järjestämiseksi ja työttömyyskassojen tukemiseksi on työttömyysvakuutusrahasto.
Työttömyysvakuutusrahaston ohjesääntö
annetaan asetuksella. Rahaston hallintoneuvoston jäsenet nimittää valtioneuvosto työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien keskusjärjestöjen, kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan ehdotuksesta. Hallintoneuvostossa on vähintään yhdeksän ja enintään 18 jäsentä. Jäsenistä kahden kolmasosan tulee edustaa työnantajia ja kolmasosan työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa
työnantajia ja toisen työntekijöitä edustavia
jäseniä siten, että puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

Työnantajan vakuutusmaksuvelvollisuus

10 §

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät
Työttömyysvakuutusrahasto vastaa 1 §:n
mukaisten etuuksien rahoituksesta siltä osin
kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat
eivät ole siitä vastuussa.
Työttömyysvakuutusrahaston varoja on
hoidettava tuloa tuottavasti ja turvaavasti.
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus
ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi.
Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia
vaatimatta, mutta muutoin määräämillään
ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia
työttömyysvakuutusrahaston ottamien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämiseksi.

Työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain
(60811948) mukaan on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, on velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun. Maksu peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun yhteydessä
siten kuin 7 luvussa säädetään.
Velvollisuus työttömyysvakuutusmaksun
maksamiseen on soveltuvin osin valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987).

13§

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta
vapauttaminen eräissä tapauksissa
Sen estämättä, mitä 12 §:ssä säädetään,
työnantaja ei ole velvollinen maksamaan
työttömyysvakuutusmaksua sellaisen työntekijän osalta, joka palvelee ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain
( 1707/1991) mukaiseen kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa ja
joka ei asu Suomessa. Maksuvelvollisuutta
ei ole myöskään kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten tai avoimen yhtiön
yhtiömiesten osalta. Työnantaja ei myöskään
ole velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua sellaisen työntekijän osalta,
josta kansaneläkelaitos on asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (1573/1993) 7 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, ettei häneen enää
sovelleta sosiaaliturvalainsäädäntöä.
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14 §

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
määräytyminen
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on
porrastettu yntyksen maksaman palkkasumman mukaan.
Työttömyysturvalain 1 a §:n 1 momentissa
tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu on määrättävä siten, että se vastaa
niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja.
5 luku
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
15 §

Palkansaajan vakuutusmaksuvelvollisuus
Työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevat henkilöt, joita koskee
työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion
virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun
lain (449/1990) nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasuoja,
ovat velvolliset suorittamaan palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun.
Maksuvelvollisia eivät ole kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön yhtiömiehet eivätkä perhehoitajalaissa (312/1992) tarkoitetut perhehoitajat Asianomainen ministeriö
antaa tarkemmat määräykset palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksua koskevien säännösten soveltamisesta.
16 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
määräytyminen
Työttömyysturvalain 1 a §:n 1 momentissa
tarkoitetun yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu on määrättävä siten,
että se vastaa niiden etuuksien rahoitusta,
joihin osaomistajat ovat oikeutettuja.
17 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
verovähennyskelpoisuus
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on
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verovähennyskelpoinen siten kuin tuloverolaissa (1535/1992) säädetään.
6luku
Työttömyysvakuutusmaksujen suuruus
18 §

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on
vuonna 1999 1,35 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman
mukaan siten, että se on vuonna 1999 0,9
prosenttia palkasta palkkasumman ensimmäiseen viiteen miljoonaan markkaan saakka ja
sen ylittävältä osalta 3,85 prosenttia palkasta.
Työttömyysvakuutusmaksuja vuoden 1999
jälkeen määrättäessä jätetään huomioon ottamatta työttömyysasteen muutoksesta johtuva
työttömyysvakuutusrahaston rahoitustarpeen
muutos siltä osin kuin työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuri tai alijäämä jää
3 §:ssä todettua enimmäismäärää pienemmäksi.
Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun muutokset on määrättävä siten, että ne jakautuvat tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja
palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
kesken. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun porrastus on määrättävä siten, että
palkkasumman ensimmäiseen viiteen miljoonaan markkaan kohdistuva maksu on määrättävä neljäsosaksi ilmaistuna täysinä prosenttiyksikön kymmenyksinä palkkasumman
viiden miljoonan markan yhttävään osaan
kohdistuvasta maksusta. Jos työnantajan keskimääräisen työttömyysvakutuusmaksun ja
palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
yhteismäärä on pienempi kuin kaksi prosenttia, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
on määrättävä kuitenkin 15 prosentiksi edellä sanotusta vakuutusmaksujen yhteismäärästä.
Asianomainen ministeriö vahvistaa vuosittain etukäteen työttömyysvakuutusrahaston
hakemuksesta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun määrät.
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksun suuruuden määrää asianomainen
ministeriö erikseen.

EV 84/1998 vp 19 §
Maksujen perusteena oleva tulo
Työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu
määrätään sen palkkojen määrän perusteella,
jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu määräytyy.
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu määrätään liikelaitoksen maksamien
ennakkoperintälain (111811996) 13 §:ssä
tarkoitettujen palkkojen määrän perusteella.
Palkansaajalta pidätetään työttömyysvakuutusmaksu ennakkoperintälain 13 §:ssä
tarkoitetusta palkasta, tuloverolain 77 §:n
mukaisesta palkkatulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 §:ssä tarkoitetusta palkasta sekä palvelurahasta.

7 luku
Maksu- ja perintämenettely
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kantaa työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa. Vakuutusmaksu määrätään kalenterivuosittain tapaturmavakuutuslain mukaisen
vakuutuksen vakuutuskauden päätyttyä.
Työttömyysvakuutusmaksuina kertyneet
varat viivästyskorkoineen suoritetaan työttömyysvakuutusrahastolle. Varojen tilittämisestä sekä työttömyysvakuutusrahaston suoritettavien maksuunpano-, perimis- ja tilityskulujen korvaamisperusteista on voimassa,
mitä niistä asianomaisen ministeriön vahvistamassa työttömyysvakuutusrahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisessä sopimuksessa määrätään.
Vaitikonttori perii valtion palveluksessa
olevan henkilöstön palkansaajan työttömyxsvakuutusmaksut ja valtion liikelaitoksdta
työnantajan työttömyysvakuutusmaksut määräämällään tavalla ja välittää kertyneet varat
edelleen työttömyysvakuutusrahastolle siten
kuin asianomaisen ministeriön vahvistamassa
valtiokonttorin ja työttömyysvakuutusrahaston välisessä sopimuksessa määrätään.
Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat
määräykset tämän pykälän soveltamisesta.

20 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
maksamismenettely
Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun sellaiselta työntekijältä, jota koskee lakisääteinen tapaturmavakuutussuoja, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

21 §
Maksujen perintä ja tilitys
Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut
vakuutuslaitokset perivät työnantajalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 19 §:n
1 momentin mukaisen palkkasumman perusteella. Palkkasummaan ei kuitenkaan lueta
palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun
osalta 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuja
palkkoja. Työnantaja vastaa vakuutuslaitokselle myös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta.
Vakuutuslaitoksella on oikeus vuoden
alussa tai sen aikana aikavalta vakuutukselta

22 §
Maksuvelvollisuuden laiminlyönti
Työnantaja, joka on laiminlyönyt tapaturmavakuutuslaissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuutensa, on velvollinen suorittamaan
työttömyysvakuutusmaksun mainitun lain
36 §:n nojalla maksuunpannun vakuutusmaksun lisämaksuna. Lisämaksun maksuunpanossa noudatetaan sanotun lainkohdan
säännöksiä. Jos työnantaja on antanut vääriä
tietoja tai laiminlyönyt vakuutusmaksun
määräämistä varten tarpeellisten tietojen antamisen, noudatetaan vastaavasti tapaturmavakuutuslain 37 §:n säännöksiä.
Työttömyysvakuutusmaksulle, jota ei ole
suoritettu määräaikana, peritään viivästysajalta korkolain (63311982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen
vuotuinen viivästyskorko. Työttömyysvakuutusmaksu ja viivästyskorko saadaan ulosottaa
ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin
annetussa laissa (36711961) säädetään.

6
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Maksuosuuksien siirto
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Edellä 1 momentissa tarkoitetun maaran
vahvistamisesta, sitä koskevasta lausuntomenettelystä ja siirtymämaksun tilittämisestä
säädetään tarkemmin asetuksella.

23 §
9luku

Perusturvaan tilitettävä
työttömyysvakuutusmaksukertymä
Työttömyysvakuutusrahasto tilittää asianomaisen ministeriön välityksellä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kertymästä
kansaneläkelaitokselle työttömyysturvan peruspäivärahan ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen perustukien rahoitukseen määrän, joka keskimäärin vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien työntekijöiden palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista kertyvää määrää. Vuosittain tilitettävän määrän
vahvistaa asianomainen ministeriö pyydettyään lausunnon työttömyysvakuutusrahastolta.
Tilityksen määräämisestä ja suorittamisesta
säädetään tarkemmin asetuksella.

Erinäisiä säännöksiä

25 §

Muutoksenhaku
Työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sen ennakon maksuunpanosta voidaan valittaa noudattaen, mitä
tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 4 momentissa sekä 53 b §:n 1 momentissa säädetään.

26 §

Summien pyöristäminen
24 §

Siirtymämaksu
Valtionosuuden tasapainottamiseksi työttömyysvakuutusrahasto suorittaa valtiolle vuosittain siirtymämaksun, jolla korvataan arvioidut, 2 luvun mukaisten rahoitusosuuksien
voimaantulosta ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuoton jakoperusteiden
muutoksesta valtiolle aiheutuvat lisäkustannukset. Siirtymämaksun määrän vahvistaa
valtioneuvosto asianomaisen ministeriön esityksestä, jonka tulee pyytää asiasta työttömyysvakuutusrahaston lausunto. Siirtymämaksun määrää vahvistettaessa otetaan huomioon 4 §:n 2 momentissa ja 5 §:n 1 momentissa säädettyjen rahoitusosuuksien valtion menoja vähentävä vaikutus sekä 23 §:n
mukainen perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä. Jos edellä mainituin perustein laskettuna valtion menojen
arvioidaan vähentyvän talousarviovuonna,
valtioneuvosto vastaavasti vahvistaa siirtymämaksun määrän, joka valtion on suoritettava työttömyysvakuutusrahastolle. Siirtymämaksusta voidaan suorittaa ennakkoa.
Siirtymämaksua maksetaan kahden vuoden
ajalta.

Tämän lain 4 ja 5 luvun mukaiset maksut
suoritetaan täysin markoin siten, että lasketun määrän päättyessä penneihin ne jätetään
lukuun ottamatta.

27 §
Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain toimeenpanosta annetaan asetuksella.
10 luku
Voimaantulo-ja siirtymäsäännökset
28 §

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
pruvana
kuuta 1998. Sitä sovelletaan työttömyysetuuksien rahoitukseen ja työttömyysvakuutusmaksuihin vuoden 1999 alusta.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

EV 84/1998 vp 29 §
Siirtymäsäännös
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, vuosilta 1993-1998 perittävät palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut tilitetään
työttömyysvakuutusrahastolle. Palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksun tuoton käytöstä,
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tilityksen jakamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta veiottaa työttömyysvakuutusrahaston tiliä välittäessään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut työttömyyskassoille noudatetaan vuoden 2002
loppuun, mitä asianomaiselta vuodelta perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetussa laissa säädetään.

Laki
työttömyyskassalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 8 ja 9 luku
niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen,
muutetaan 19 §:n 1 momentti, 19 a, 20 ja 23 § sekä 7 luku siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen,
sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n 1 momentti laissa 1318/1994, 19 a § viimeksi mainitussa
laissa ja laissa 536/1990 sekä 23 § laissa 1366/1990, seuraavasti:
19 §
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut on määrättävä siten, että niitä
palkansaajakassassa yhdessä valtionosuuden
ja työttömyysvakuutusrahaston osuuden
kanssa ja yrittäjäkassassa yhdessä valtionosuuden kanssa voidaan pitää riittävinä kassan sitoumusten täyttämiseen. Jäsenmaksut
vahvistaa asianomainen ministeriö kassan
tekemän esityksen pohjalta ottaen huomioon,
mitä 20 §:ssä säädetään tasoitusrahastosta.

mY.~s.. työttömyyskassan
tasoitusrahaston
maara. Jäsenmaksun tasaukseen voidaan
vuosittain käyttää enintään määrä, mikä vastaa 0,75 prosenttia työttömyyskassojen kalenterivuotena maksamista etuuksista. Kassalle voidaan suorittaa ennakkoa jäsenmaksujen tasaukseen.
Asianomainen ministeriö määrää ne perusteet, joiden mukaan 1 momentissa tarkoitettu
jäsenmaksujen tasaus maksetaan kassoille.
Jäsenmaksujen tasauksesta säädetään tarkemmin asetuksella.

20 §
19 a §
Tasoitusrahasto
Jäsenmaksujen tasaus
Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen
tasoittamiseksi työttömyysvakuutusrahasto
suorittaa jäsenmaksujen tasaosta rahaston
hallintoneuvoston vuosittain päättämän määrän niille palkansaajakassoille, joiden maksamien työttömyysetuuspäivien lukumäärä
on edellisenä vuonna ylittänyt olennaisesti
kassojen jäsentä kohti lasketut keskimääräiset työttömyysetuuspäivät. Jäsenmaksun tasausta määrättäessä voidaan ottaa huomioon

Työttömyyskassalla tulee olla tasoitusrahasto, johon vuotuinen ylijäämä siirretään.
Kassan rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi tasoitusrahastossa tulee olla asianomaisen ministeriön vahvistama vähimmäismäärä.
Taloudellisista suhdanteista johtovien jäsenmaksuvaihteluiden tasaamiseksi työttömyyskassa voi lisäksi kerätä tasoitusrahastoa
enintään asianomaisen ministeriön vahvistamaan enimmäismäärään.
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Tasoitusrahastosta säädetään erikseen asetuksella.

säädetään ansiopäivärahojen ja ansiotukien
rahoituksesta.

23 §

26 §

Kassan varojen käyttäminen

Osuudet hallintokuluista

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin kuin työttömyyskassan
maksettavaksi säädettyjen etuuksien sekä
kassan tarpeellisten hallintokulujen suorittamiseen.

Hallintokuluihin kohdistuvana valtionosuutena ja työttömyysvakuutusrahaston osuutena maksetaan:
1) työttömyysturvalain 22 §:ssä säädettyä
peruspäivärahaa vastaava määrä kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin niin, että
sinä vuonna, jolloin työttömyyskassan säännöt on ensi kerran vahvistettu, ja sitä seuraavana vuonna on valtionosuus kaksinkertainen; ja
2) 0,35 prosenttia niistä kassan viimeksi
kuluneen kalenterivuoden aikana maksamista
työttömyyspäivärahoista, joihin suoritetaan
valtionosuus tai työttömyysvakuutusrahaston
osuus.
Hallintokuluihin kohdistuvat osuudet eivät
yhteensä kuitenkaan saa olla enempää kuin
neljä viidesosaa kassan maksamista kohtuullisista hallintokuluista.

7 luku

Valtion ja työttömyysvakuutusrahaston
rahoitusosuus
24 §

Oikeus osuuksiin
Kun työttömyyskassan säännöt on vahvistettu, on kassalla siltä ajalta, jona sen jäsenmäärä on vähintään 8 000, oikeus saada valtionosuus ja työttömyysvakuutusrahaston
osuus siten kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.
Jäsenmäärän ollessa alle 8 000 alennetaan
osuuksia suhteessa jäsenmäärään.
Asianomainen ministeriö voi hyväksyä
erityisistä syistä 1 momentissa mainitun jäsenmäärän estämättä työttömyyskassan täysiin osuuksiin oikeuttavaksi.

25 §

Yrittäjäkassan rahoitus
Valtionosuutena maksetaan asianomaisen
ministeriön hyväksymistä yrittäjäkassan työttömyysturvalain 16 a §:n nojalla maksamista
päivärahoista ja ansiotuista työttömyysturvalain 22 §:n mukaista peruspäivärahaa ja
24 §:n mukaista lapsikorotusta vastaava
määrä. Yrittäjäkassan työttömyysturvalain
16 §:n nojalla maksamien päivärahojen ja
ansiotukien rahoituksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ( 1 ) 4 ja 5 §:ssä

27 §

Osuuksien maksaminen
Valtionosuus maksetaan kultakin kalenterivuodelta. Työttömyyskassalle suoritetaan sen
hakemuksesta kuukausittain riittävästi valtionosuuden ennakkoa siten, että ennakkojen
määrä vastaa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua määrää. Selvityksestä, joka
työttömyyskassan tulee antaa hakiessaan ennakkoa ja valtionosuuden määräämistä varten, säädetään asetuksella.
Työttömyysvakuutusrahaston työttömyyspäivärahoihin ja hallintokuluihin kohdistuva
osuus maksetaan kultakin kalenterivuodelta
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun työttömyysvakuutusrahastolle on esitetty osuuden
laskemista varten tarvittavat tiedot. Osuuden
ennakkoa suoritetaan työttömyyskassalle
noudattaen soveltuvin osin, mitä säädetään
valtionosuudesta 1 momentissa.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
työttömyysturvalain 37 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 37 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 665/1993, seuraavasti:
37 §
Rahoitus

Peruspäiväraha ja siihen liittyvä lapsikorotus maksetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta.
Valtion on suoritettava kuukausittain ennakkoa siten, että enoakkojen määrä vastaa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua
määrää ja että ennakot ovat riittävät menojen
kattamiseen jokaisena kuukautena. Tämän
lain mukaisesta toiminnasta kansaneläkelaitokselle aiheutuvat hallintokulut luetaan sen
hallintokustannuksiksi.

Valtionosuuden suorittamisesta säädetään
tarkemmin asetuksella.
Kansaneläkelaitos voi käyttää 1 momentissa tarkoitettuja ennakoita myös sosiaaliturvajärjestelmien soveltamista yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1408171 69 ja 70 artiklan mukaisiin kustannuksiin.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain
(763/1990) 30 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti laissa 1479/1992 ja 3
momentti laissa 1194/1990, seuraavasti:
30 §
Opintososiaalisten etuuksien rahoitus

Ansiotuen rahoituksesta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa ( 1 ). Perustuki ja sen lapsikorotukset, perusturvaa vastaava valtionosuus ansiotuista, ylläpitokorvaukset ja majoituskorvaus maksetaan valtion varoista talousarviossa asianomaisen ministeriön hallinnonalan
2 280504

pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan mitoituksessa otetaan
huomioon edellä mainitun lain 23 §:n mukainen perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä.
Tämän lain mukaisesta toiminnasta kansaneläkelaitokselle aiheutuvat hallintokulut
luetaan sen hallintokustannuksiksi. Työttömyyskassalle aiheutuviin hallintokuluihin
kohdistuvana valtionosuutena maksetaan
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0,35 prosenttia kassan viimeksi kuluneen
kalenterivuoden aikana maksamista opintososiaalisista etuuksista. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassalle hallintokuluihin kohdistuvana tukimaksuna yhtä
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suuren määrän kuin valtio suorittaa hallintokuluihin kohdistuvana osuutena.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuorotteluvapaakokeilusta 22 päivänäjoulukuuta 1995 annetun lain (1663/1995)
12 § seuraavasti:
12 §

tömyysetuuksien rahoituksesta annetussa
1
) ja työttömyysturvalain
laissa (
37 §:ssä säädetään työttömyyspäivärahasta.

Rahoitus
Vuorottelukorvauksesta työttömyyskassoille ja kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset rahoitetaan noudattaen, mitä työt-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
koulutus- ja erorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan koulutus- ja erorahastosta 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetun lain (537/1990)
4 §:n 1 momentti seuraavasti:
4 §

Rahoitus
Työttömyysetuoksien rahoituksesta annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettu työttömyysvakuutusrahasto suorittaa varoistaan koulutusja erorahastolle sen menoja varten vuosit-

tain määrän, joka lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamana prosenttimääränä työnantajan asianomaisena vuonna
maksamista työpaikoista.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (39511961) 12 c §:n 1
momentti, sellaisena kuin se on laissa 1167/1996, seuraavasti:
12 c §
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkelaitoksille, merimieseläkelaissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä kunnallisten viranhaltijain ja
työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulle kunnalliselle eläkelaitokselle ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain mukaista toimintaa harjoittavalle kirkon keskusrahastolle työttömyys- ja koulutusajan huomioon ottamisesta
aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi
tulee työttömyysetuuksien rahoituksesta an1 ) tarkoitetun työttönetussa laissa (
myysvakuutusrahaston suorittaa vuosittain
asianomaisen ministeriön asettamassa määräajassa eläketurvakeskukselle vakuutusmaksu,
joka lasketaan asianomaisen ministeriön
vahvistamana prosenttimääränä työttömyysvakuutusrahaston saamista työttömyysvakuutusmaksuista. Määräosa on vahvistettava
siten, että vakuutusmaksuna arvion mukaan

kertyy 80 prosenttia siitä määrästä, joka saataisiin, jos 7 f §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettua etuutta vastaaviita päiviltä
suoritettaisiin tämän lain mukaista keskimääräistä vakuutusmaksua vastaava maksu. Keskimääräisessä vakuutusmaksussa ei tällöin
oteta huomioon eläketurvakeskuksen luottovakuutusta varten perittävää vakuutusmaksun
osaa. Vakuutusmaksun perusteena olevana
palkkana käytetään sitä työansiota, jonka
arvioidaan vastaavan 7 f §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetun etuuden perusteena olevaa keskimääräistä palkkaa. Eläketurvakeskuksen ja työttömyysvakuutusrahaston yhteisestä esityksestä asianomainen ministeriö voi
määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuutusmaksun ennakkoa.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
valtion eläkerahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään valtion eläkerahastosta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1372/1989)
3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 942/1993, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:
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3 §

Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa valtion eläkerahastolle työttömyys- ja koulutusajan huomioon ottamisesta aiheutuvan
vastuun ja kulujen peittämiseksi maksun so-
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veltuvin osin siten kuin työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 c §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

