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Lakialoite 35
Stenius-Kaukonen ym.: Ehdotus laiksi työttömyysturvalain 25 §:n
muuttamisesta

Eduskunnalle
Lakialoitteessa ehdotetaan, että työttömyysturvalain mukaisia etuuksia korotettaisiin vastaisuudessa vuosittain automaattisesti TEL-indeksin mukaisesti. Ehdotus vastaa työeläkkeiden indeksikorotusjärjestelmää, jota koskeva
säännös sisältyy työntekijän eläkelain 9 §:ään
(659/76).
Työttömyysturvalain 25 §:n mukaan työttömyysturvaetuuksia korotetaan, jos maan yleinen
palkkataso olennaisesti muuttuu. Tällöin asetuksella on tarkistettava peruspäivärahan ja eräät
muut laissa säädetyt markkamäärät palkkatason
muutosta vastaavassa suhteessa. Ansiosidonnaisen päivärahan perusteena oleva palkka puuttuu
luettelosta.
Hallituksen esityksen (HE 38/1984 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole tarkennettu,
mitä olennaisella palkkatason muutoksella tarkoitetaan. Asiaa käsiteltiin vuoden 1984 valtiopäivillä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa,
jonka antaman lausunnon perusteella sosiaalivaliokunta muutti hallituksen ehdottamaa säännöstä niin, että työttömyysturvan markkamääriä

oli tarkistettava aina, kun palkkatasossa tapahtui olennainen muutos ja että muutoksen oli
oltava palkkatason muutosta vastaava. Kumpikaan valiokunta ei tuolloin ottanut kantaa sanan
"olennainen" sisältöön.
Nykyisten työttömyysturvaetuuksien indeksitarkistusten epäkohtana on se,
-että laissa ei ole säädetty vuosittaista työttömyysturvan tarkistusta pakolliseksi,
- että laissa ei ole säädetty, kuinka suuri
muutos palkkatasossa on niin olennainen, että
korotukseen ryhdyttäisiin.
Siirtyminen työttömyysturvajärjestelmässä
TEL-indeksiin on yhdenmukaista työeläkkeiden
ja sairausvakuutuspäivärahojen korotusten
kanssa. Myös ansioon suhteutetun päivärahan
perusteena oleva palkka tulisi ottaa indeksisidonnaisuuden piiriin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
työttömyysturvalain 25 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 25 §,
sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), seuraavasti:
25 §

Etuuksien korotus
Tämän lain 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 19 §:n
1 momentissa, 21 §:n 2 momentissa sekä 22 ja
24 §:ssä säädetyt markkamäärät sekä ansioon
suhteutetun päivärahan perusteena olevan palkan määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

sen palkkaindeksin mukaan, joka vuosittain
vahvistetaan työntekijän eläkelain (395/61) 9 §:n
soveltamista varten. Maksettavien etuuksien
markkamäärät pyöristetään lähinnä ylimpään
täyden markan määrään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.
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