
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muut-
tamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksut. Työttö-
myysvakuutusmaksujen kokonaismäärään ei ehdoteta muutosta.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työt-
tömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työn-
antajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä. 
Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostossa palkansaajien ja työnantajien edustusta eh-
dotetaan muutettavaksi vastaamaan muuttuneita rahoitussuhteita.

Työttömyysvakuutusvakuutusrahaston suhdannepuskuria ehdotetaan korotettavaksi vuosiksi 
2017—2019 enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 
7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1 Nykyti la

1.1 Työttömyysturvan rahoitus

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998), jäljempänä rahoituslaki, mukaan 
työttömyysturvan rahoituksesta vastaavat valtio, työnantajat ja palkansaajat pakollisilla työt-
tömyysvakuutusmaksuilla sekä työttömyyskassat jäsenmaksuilla. Palkansaajien ja työnantaji-
en työttömyysvakuutusmaksut tilitetään työttömyysvakuutusrahastoon, joka vastaa työttö-
myysvakuutusmaksuilla rahoitettavista osuuksista ja etuuksista. Työttömyyskassojen maksa-
mista ansiosidonnaisista etuuksista — työttömyyspäivärahoista ja vuorottelukorvausten me-
noista valtio kustantaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden. Valtio ei osallistu lomautusajalta, 
sääesteen ajalta eikä lisäpäiviltä maksettujen etuuksien rahoitukseen. Työttömyyskassan osuus 
kustakin ansioon suhteutetusta päivärahasta on 5,5 prosenttia. Työttömyysvakuutusrahasto 
vastaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta siltä osin kuin valtio ja yksittäiset 
työttömyyskassat eivät ole siitä vastuussa. Korotetun ansio-osan työttömyysvakuutusrahasto 
rahoittaa kokonaan. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille työttömyyskas-
salain (603/1984) 26 §:n mukaista hallintokuluosuutta ja työttömyyskassalain 19 a §:n mu-
kaista jäsenmaksujen tasausta.

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa myös työntekijän eläkelain (395/2006) 182 §:ssä tarkoite-
tun vakuutusmaksun suorittamisesta Eläketurvakeskukselle ja valtion eläkelain (1295/2006) 
133 §:ssä tarkoitetun maksun suorittamisesta valtion eläkerahastolle työttömyys- ja koulu-
tusajalta sekä palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 
29 §:n mukaisen määrän suorittamisesta. Lisäksi työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa aikuis-
koulutustuesta annetussa laissa (1276/2000) tarkoitetun aikuiskoulutustuen ansio-osan ja hal-
lintokulut, Koulutusrahastosta annetussa laissa (1306/2002) tarkoitetut hallintokulut ja ammat-
titutkintostipendit muiden kuin valtioon virka- tai työsuhteessa olevien henkilöiden osalta. 
Rahoituslain 23 §:n mukaan työttömyysvakuutusrahasto tilittää Kansaneläkelaitokselle pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun kertymästä työttömyysturvan peruspäivärahan rahoi-
tukseen määrän, joka keskimäärin vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien 
osuutta työttömyysvakuutusmaksuista kertyvää määrää. Lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto 
tilittää Kansaneläkelaitokselle peruspäivärahan rahoitukseen vuosittain 50 300 000 euroa.

1.2 Suhdannepuskuri

Työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista kan-
santalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaami-
seksi rahastossa on suhdannepuskuri. Sen varojen tai velkojen enimmäismäärää koskeva en-
nuste työttömyysvakuutusmaksuja määrättäessä voi olla enintään 5,0 prosenttiyksikön työttö-
myysastetta vastaavien menojen suuruinen. Työttömyysvakuutusmaksut voidaan tasaisen 
maksukehityksen turvaamiseksi kerran kolmen vuoden aikana määrätä siten, että puskurin va-
rojen enimmäismäärä ennusteen mukaan ylittyy.

Suhdannepuskurissa arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa velkaa noin 610 miljoonaa euroa. 
Puskurin enimmäiskooksi arvioitiin työttömyysvakuutusmaksuja viimeksi vahvistettaessa 
1 653 miljoonaa euroa vuonna 2016.
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1.3 Hallintoneuvosto

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 pu-
heenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

1.4 Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusrahaston menot rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla sekä niistä saa-
tavilla sijoitustoiminnan tuotoilla ja tarvittaessa lainanotolla. Rahoituslain 2 §:n mukaan työn-
antajan on suoritettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksu, jotka maksut on määrättävä siten, että rahasto voi suoriutua sen 
vastattavana olevien työttömyysetuuksien rahoituksesta ja muista lakisääteisistä menoistaan.

Rahoituslain 12 §:n 1 momentin mukaan työnantaja ja lain 15 §:ssä tarkoitettu työntekijä on 
velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun työntekijän Suomessa tekemästä työstä. 
Maksuvelvollisuus on myös soveltuvin osin valtion liikelaitoksella.

Rahoituslain 18 §:n 1 momentin mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2016 on 1,15 prosenttia palkasta. Lain mukaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on por-
rastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2016 se on 1,00 pro-
senttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,90 prosenttia 
palkasta. Työnantajien ja palkansaajien osuus etuuksien rahoituksesta on laissa määritelty si-
ten, että työttömyysvakuutusmaksujen muutokset jakautuvat tasan työnantajan keskimääräisen 
työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken.

Rahoituslain 18 §:n 5 momentin mukaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan 
siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 044 500, kohdistuva maksu on neljäs-
osa ilmaistuna täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä 
siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 2 044 500 euroa. Palkansaa-
jan työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta. Valtion 
liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2016 1,00 prosenttia palkasta palk-
kasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,45 prosenttia.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 0,46 prosenttia 
palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
1,00 prosenttia palkasta.

Yliopistoille on vuoden 2012 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella (1332/2011) säädetty 
oma työttömyysvakuutusmaksunsa. Sitä koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi 
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 87/2011 vp) mu-
kaan yliopiston työttömyysvakuutusmaksua on esitetty yleistä työttömyysvakuutusmaksua al-
haisemmaksi, koska yliopistolain voimaanpanosta annetun lain (559/2009) 11 §:n mukaan en-
nen vuotta 1980 syntyneet työntekijät jäävät valtion eläketurvan piiriin eikä heidän osaltaan 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksua käytetä työttömyysajalta kertyvän eläkkeen rahoituk-
seen. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2016 1,00 prosenttia palkasta palk-
kasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,78 prosenttia palkasta. 
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Rahoituslain 18 §:n 6 momentin mukaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkan-
saajan työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentit vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. 
Työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä seuraavan vuoden maksuja koskeva esitys sosiaali-
ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä. 

1.5 Omavastuumaksu

Työttömyysturvan omavastuumaksun on velvollinen maksamaan työnantaja, joka on tapatur-
mavakuutuslain mukaan velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, sekä valtion tilivirasto ja lii-
kelaitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion tiliviraston tai liikelaitoksen palkkasumma on vä-
hintään 2 044 500 miljoonaa euroa.

Maksuvelvollisuus syntyy, jos työsuhteen irtisanomisesta johtuva työttömyys jatkuu niin, että 
henkilölle syntyy oikeus työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisiin lisäpäiviin tai jos vuonna 
1950 tai sen jälkeen syntyneellä henkilöllä työsuhteen irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän 
täyttämisen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu hänen täytettyään 63 vuotta 
tai hän on alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jat-
kunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan omavastuumaksua, jos työsuhde on päättynyt ennen 
kuin henkilö on täyttänyt 56 vuotta, työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta, työsuhde on irti-
sanottu työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 2 §:n perusteella tai purettu työsopimuslain 8 luvun 
1 §:n perusteella työntekijästä johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä, työntekijä on 
työsuhteen päättymisen jälkeen täyttänyt uudelleen työttömyysturvalain mukaisen työssä-
oloehdon muun kuin alun perin irtisanoneen työnantajan palveluksessa tai työntekijä on omas-
ta aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävaikutusta irtisanoutunut.

Omavastuumaksun perusteena on se etuusmenoa vastaava määrä, joka irtisanotulle työnteki-
jälle tulisi ansiopäivärahan suuruisena maksettavaksi siitä lukien, kun hänen oikeutensa lisä-
päiviin alkaa, siihen saakka, kunnes hän täyttää 63 vuotta, kuitenkin vähintään yhden vuoden 
etuusmenoa vastaava määrä.

Jos päivärahaoikeus on alkanut 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen, omavastuumaksun perus-
teena on se ansiopäivärahan suuruista etuusmenoa vastaava määrä, jolta ajalta irtisanotulle 
työntekijälle on maksettu työttömyysetuutta työsuhteen päättymisestä siihen saakka, kunnes 
hän täyttää 63 vuotta.

Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 prosenttia omavastuumaksu perusteena olevasta 
etuusmenosta. Täysimääräinen omavastuumaksu peritään, jos yrityksen palkkasumma on vä-
hintään 32 952 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä pienempi, omavastuumaksu alenee lineaa-
risesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos palkkasumma on enintään 2 044 500 euroa.

Omavastuumaksu peritään lisäpäiväoikeuden alkaessa tai irtisanotun työntekijän täytettyä 63 
vuotta.

2 Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksujen määrät.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työt-
tömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työn-
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antajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi 0,45 prosenttiyksikköä. 
Maksujen kokonaismäärään ei ehdoteta muutosta. Ehdotetulla työttömyysvakuutusmaksulla 
Työttömyysvakuutusrahasto arvioi tuloksensa olevan noin 73 miljoonaa euroa ylijäämäinen 
vuonna 2017 ja velan määrän yhteensä 567 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa.

Vastaava suhteellinen muutos ehdotetaan tehtäväksi myös yrityksen osaomistajien, valtion lii-
kelaitosten ja yliopistojen työttömyysvakuutusmaksujen määriin. Yliopistojen työttömyysva-
kuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 059 500 euroon asti ja sen ylittä-
vältä osalta 2,33 prosenttia palkasta.

Työttömyysvakuutusvakuutusrahaston suhdannepuskuria ehdotetaan korotettavaksi vuosiksi 
2017—2019 enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 
7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Tämä nostaa puskurin 
enimmäismäärän 1 609 miljoonasta eurosta 2 252 miljoonaan euroon.

Työttömyysrahaston hallintoneuvostossa palkansaajien ja työnantajien edustusta ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan muuttuneita rahoitussuhteita siten, että vuodesta 2018 alkaen työt-
tömyysvakuutusrahastossa olisi yhtä monta palkansaajia ja työnantajia edustavaa jäsentä.

Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi omavastuumaksussa sovellettavat palkkasummarajat 
työttömyysvakuutusmaksun palkkasummarajaa vastaavasti vuoden 2016 palkkakertoimella. 
Täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin, jos yrityksen palkkasumma olisi vähintään 
32 952 000 euroa. Jos palkkasumma olisi tätä pienempi, omavastuumaksu alenisi lineaarisesti 
siten, että omavastuumaksua ei perittäisi, jos palkkasumma olisi enintään 2 059 500 euroa.

3 Esityksen vaikutukset

Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan, joka on tehty valtiovarainministeriön talousen-
nusteilla, työttömyysvakuutusrahaston ylijäämän arvioidaan olevan 158 miljoonaa euroa 
vuonna 2017. Tänä vuonna tuloksen arvioidaan olevan noin 76 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 
Kun suhdannepuskurissa arvioidaan olevan velkaa vuoden 2016 lopussa 610 miljoonaa euroa, 
arvioidaan puskurissa olevan vuoden 2017 lopussa velkaa 453 miljoona euroa valtiovarainmi-
nisteriön ennusteen mukaan. 

Työttömyysvakuutusrahasto arvioi työnantajan maksuja kertyvän 1 763 miljoonaa euroa 
(2 064 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja palkansaajan maksuja noin 1 244 miljoonaa euroa 
(874 miljoonaa euroa vuonna 2016). Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun korottaminen 
0,45 prosenttiyksiköllä lisää maksutuottoa arviolta 353 miljoonalla eurolla ja työnantajan työt-
tömyysvakuutusmaksun alentaminen pienentää maksutuottoa noin 335 miljoonalla eurolla. 
Työttömyysvakuutusmaksu on palkansaajan verotuksessa vähennettävä meno. Vähennyksen 
kasvaminen vähentää verotuloja valtiolla 55 miljoonaa euroa ja kunnissa 82 miljoonaa euroa. 
Lisäksi kirkollisveron tuotto alenee 4 miljoonaa euroa. ja sairaanhoitovakuutuksen sairaanhoi-
tomaksun tuotto 6 miljoonaa euroa. Palkansaajamaksun tuotosta tilitetään Kansaneläkelaitok-
selle peruspäivärahojen rahoitukseen osa, joka vastaa kassaan kuulumattomien osuutta palkan-
saajamaksun tuotosta. Ehdotetulla maksulla peruspäivärahojen rahoitukseen tilitetään vuonna 
2017 arviolta 210 miljoonaa euroa, joka vähentää valtionosuutta peruspäivärahaan täysimää-
räisesti. 

4 Asian valmistelu

Rahoituslain 18 §:n 6 momentin mukaan työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä seuraavan 
vuoden maksuja koskeva esitys sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä. 
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Työttömyysvakuutusrahaston hallintoa, suhdannepuskuria ja palkansaajien osuuden kasvatta-
mista työttömyysvakuutusmaksuista koskevat esitykset perustuvat työmarkkinoiden keskus-
järjestöjen 29 päivänä helmikuuta sopimaan kilpailukykysopimukseen.

Esityksessä ehdotetut työttömyysvakuutusmaksut ovat työttömyysvakuutusrahaston esityksen 
mukaiset. Valtion liikelaitosten ja yliopistojen työttömyysvakuutusmaksut on valmisteltu sosi-
aali- ja terveysministeriössä.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu kes-
keisiä työmarkkinajärjestöjä ja Suomet Yrittäjät ry:tä.

5 Riippuvuus muista es i tyksistä

Esitys liittyy vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

3 §. Suhdannepuskuri. Pykälän 1 momentissa säädetyn suhdannepuskurin enimmäismäärä eh-
dotetaan korotettavaksi 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 
7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Ehdotettu suhdanne-
puskurin muutos olisi voimassa vuoden 2019 loppuun.

9 §. Työttömyysvakuutusrahasto. Pykälän 1 momentissa olevaa Työttömyysvakuutusrahaston 
tarkoitusta koskevaa määritelmää ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin rahaston 
muuttuneita tehtäviä. Ehdotetussa säännöksessä mainittaisiin rahaston tärkeimmät tehtävät: 
työttömyysvakuutusmaksujen perintä ja työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavien etuuksi-
en rahoituksen järjestäminen. Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät on määritelty tarkemmin 
lain 10 §:n 1 momentissa. Lisäksi työttömyyskassalain (603/1984) 19 a §:n on säädetty jäsen-
maksun tasauksesta, jota Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille eri aloilla 
vallitsevan työttömyysrasituksen tasoittamiseksi.

Pykälän 2 momentissa säädettyä hallintoneuvoston kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että hallintoneuvostossa olisi työnantajilla ja työntekijöillä yhtä monta edustajaa. Hallin-
toneuvoston paikkajako on määräytynyt työnantajien ja palkansaajien vakuutusmaksujen kes-
kinäisen suhteen perusteella. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti kasvaa palkansaajien rahoi-
tusosuus työttömyysvakuutusmaksuista vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 0,85 prosenttiyksiköl-
lä. Vastaavasi työnantajien maksuosuus alenee 0,85 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2018 työnan-
tajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
ovat yhtä suuret. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuodesta 2018 alkaen hallintoneuvoston 
jäsenistä puolet valittaisiin työnantajien ja puolet palkansaajia edustavien keskeisten keskus-
järjestöjen ehdotuksesta. Työnantajapuolen edustavuus ratkaistaisiin jäsenten työntekijämää-
rällä.

Hallintoneuvosto valitaan kolmivuotiskaudeksi. Nykyisen hallintoneuvoston toimikausi päät-
tyy vuoden 2016 lopussa. Lain voimaantulosäännöksessä ehdotetaan, että nykyinen hallinto-
neuvosto jatkaisi vielä vuoden 2017 loppuun. Näin uusi hallintoneuvosto voitaisiin nimittää 
toimikaudeksi 2018—2020 ehdotetun säännöksen mukaisena.

18 §. Työttömyysvakuutusmaksujen määrä. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksusta ja vuonna 2017 sovellettavista palkkasummara-
joista. Palkkasummarajojen tarkistamiskäytäntöä muutettiin lailla 970/2013 siten, että laissa 
olevat palkkasummat muutetaan vastaamaan edellisen vuoden palkkakerrointa. Vahvistettaes-
sa vuoden 2017 maksuja palkkasummarajaa korotetaan vuonna 2016 sovellettavalla palkka-
kertoimella. 

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua korotetaan 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti 
työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua lasketaan 0,45 prosenttiyksikköä. Esi-
tys merkitsee palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun nousemista 1,15 prosentista 1,60 pro-
senttiin ja työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun laskemista vastaavasti 2,85 
prosentista 2,40 prosenttiin. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia 
palkkasumman 2 059 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,30 prosenttia. Työttömyysva-
kuutusmaksun kokonaismäärää pysyisi vuoden 2016 tasolla. Ehdotetulla työttömyysvakuu-
tusmaksulla työttömyysvakuutusrahasto arvioi, että valtiovarainministeriön talousennusteen 
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mukaan vuoden 2017 tulos olisi noin 158 miljoonaa euroa ylijäämäisen. Rahaston suhdanne-
puskurissa olisi siten vuoden 2017 lopussa velkaa noin 453 miljoonaa euroa. Suhdannepusku-
rin enimmäiskoko olisi noin 2 270 miljoonaa euroa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi yrityksen osaomistajan palkansaajamaksusta 
ja yrityksen osaomistajasta maksettavasta työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta. Lain 14 
ja 16 §:n mukaan osaomistajien työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä siten, että ne vas-
taavat niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja. Osaomistajien työt-
tömyysvakuutusmaksuja määrättäessä ei siten oteta huomioon sitä rahoitusosuutta, joka työt-
tömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille etuuksien rahoitukseen, eikä myöskään 
eläkkeiden rahoitukseen valtiokonttorille maksettavaa määrää. Yrityksen osaomistajan palkan-
saajan työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2017 ehdotetaan 0,70 prosenttia palkasta ja yri-
tyksen osaomistajasta maksettavaksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,80 prosenttia 
palkasta.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi valtion liikelaitosten työttömyysvakuutus-
maksusta. Voimassaolevan lain 12 §:n 2 momentissa säädetään, että velvollisuus työttömyys-
vakuutusmaksun maksamiseen on myös valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion lii-
kelaitoksista annettua lakia (1062/2010). Maksun määrässä otetaan huomioon työttömyysva-
kuutusrahaston työttömyyskassoille ja Koulutusrahastolle maksamat rahoitusosuudet sekä 
työttömyysvakuutusrahaston hallintokulut. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksuk-
si vuonna 2015 ehdotetaan 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 059 500 euroon asti ja 
sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi yliopistojen työttömyysvakuutusmaksusta. 
Yliopistolain voimaanpanosta annetun lain (559/2009) 11 §:n mukaan ennen vuotta 1980 syn-
tyneet työntekijät jäävät valtion eläketurvan piiriin. Heidän osaltaan työnantajan työttömyys-
vakuutusmaksua ei käytetä työttömyysajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Tästä syystä va-
kuutusperiaatteen mukaisesti yliopistojen maksua esitetään yleistä työttömyysvakuutusmaksua 
alhaisemmaksi. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu olisi vuonna 2017 0,80 prosenttia 
palkasta palkkasumman 2 059 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,33 prosenttia palkasta.

Pykälän 5 momentin palkkasummarajoja ehdotetaan korotettaviksi vuonna 2016 sovellettaval-
la palkkakertoimella. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi sääntö, jonka mukaan palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ovat yh-
tä suuret. Sääntö tulisi sovellettavaksi, kun työttömyysvakuutusmaksu säädetään vuodelle 
2018. Lisäksi momentista ehdotetaan poistettavaksi säännös palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksun vähimmäismäärästä. Koska vuodesta 2018 alkaen palkansaajan vakuutusmaksu on 
yhtä suuri kuin työnantajan keskimääräinen maksu, säännös on tarpeeton. Muutoin säännös 
vastaa voimassa olevaa lakia.

21 k §. Koron laskeminen työttömyysvakuutusmaksun määrän muuttuessa. Lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 21 k §. Koron perimisestä on säädetty 21 e §:ssä. Mainittu säännös ei toimi 
tarkoituksenmukaisella tavalla tilanteissa, joissa työnantajalle määrättyyn lopulliseen maksuun 
tehdään muutoksia. Säännös johtaa siihen, että korkoa maksetaan sellaisistakin työttömyysva-
kuutusmaksuista, jotka on jo oikaistu aiemmilla päätöksillä. Useimmiten tämä johtuu siitä, et-
tä vakuutusvuodelta määrätty maksua oikaistaan työnantajan toimitettua korjatun palkkasum-
mailmoituksen vasta sen jälkeen, kun maksu vakuutusvuodelta on jo määrätty. Myös Työttö-
myysvakuutusrahasto voi jälkikäteisessä valvontamenettelyssä oikaista virheelliseksi havait-
semaansa maksupäätöstä.
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin koron laskemisesta tasausmaksun tai arviomaksun määrän 
noustessa. Säännöksen mukaan tasausmaksun korko laskettaisiin muutoksesta johtuvalle mak-
sulle vuoden alusta tasausmaksulle määrättävään eräpäivään. Muutoksesta johtuvalle maksulle 
annettaisiin uusi lasku maksuaikoineen, ja tälle maksulle alkaisi kertyä viivästyskorkoa uuden 
laskun erääntyessä.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ainoastaan niistä tilanteista, joissa tasaus- tai arviomaksun 
määrä nousee. Tasaus- tai arviomaksun määrän laskiessa sovellettaisiin edelleen rahoituslain 
21 e §:ää, jonka 2 momentin perusteella tasausmaksun korko lasketaan vakuutusvuotta seu-
raavan vuoden alusta tasausmaksun eräpäivään. Mikäli oikaistu tasausmaksu on jo maksettu, 
työnantajalle palautetaan tämän liikaa maksama tasausmaksu sekä liikaa maksetut tasausmak-
sun korot.

24 §. Maksuvelvollisuus. Pykälän 1 momentin johtolauseessa mainittu palkkasummaraja muu-
tettaisiin vastaamaan vuonna 2016 sovellettavaa palkkakerrointa.

Pykälän 1 ja 2 kohta vastaavat voimassa olevaa lakia.

24 a §. Omavastuumaksun määrä. Pykälän 3 momentissa säädetyt palkkasummarajat ehdote-
taan muutettaviksi vastaamaan vuonna 2016 sovellettavaa palkkakerrointa.

2 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lain 9 § ehdotetaan tulemaan 
voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä tammikuuta 2018. Lain 3 §:n 1 momentti olisi voimassa 
vuoden 2019 loppuun.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Lakiehdotus

Laki

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttami-
sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 3 §:n 1 momentti, 

9 §, 18 §:n 1—5 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti laissa 1026/2010 ja 18 §:n 1—5 momentti, 

24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti laissa 1413/2015, sekä 
lisätään lakiin uusi 21 k § seuraavasti:

3 §

Suhdannepuskuri

Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista 
kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten ta-
saamiseksi rahaston varojen ja velkojen erotuksena muodostuva suhdannepuskuri, jonka varo-
jen tai velkojen enimmäismäärää koskeva ennuste työttömyysvakuutusmaksuja määrättäessä 
voi olla enintään 7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruinen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 §

Työttömyysvakuutusrahasto

Työttömyysvakuutusmaksujen perintää ja työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavien 
etuuksien rahoituksen järjestämistä varten on työttömyysvakuutusrahasto.

Työttömyysvakuutusrahaston ohjesääntö annetaan valtioneuvoston asetuksella. Rahaston 
hallintoneuvoston jäsenet nimittää valtioneuvosto työnantajien ja työntekijöiden edustavimpi-
en keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Hallintoneuvostossa on vähintään 10 ja enintään 18 jäsentä. 
Jäsenistä puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen 
työntekijöitä edustavia jäseniä siten, että puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja 
työntekijöiden edustajilla.

18 §

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 on 1,60 prosenttia palkasta. Työnan-
tajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan 
siten, että vuonna 2017 se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 059 500 euroon asti ja 
sen ylittävältä osalta 3,30 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 on 0,70 pro-
senttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 
on 0,80 prosenttia palkasta.
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Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 on 0,80 prosenttia liikelai-
toksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 2 059 500 eu-
roon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2017 on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 059 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,33 prosenttia palkasta.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuu-
tusmaksu ovat yhtä suuret. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutok-
set jakautuvat tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksun kesken.  Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huomi-
oon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että 
siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 059 500 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa 
siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 2 059 500 euroa. Edellä mai-
nittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan 
pyöristettynä.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

21 k §

Koron laskeminen työttömyysvakuutusmaksun määrän muuttuessa

Jos tasausmaksun tai arviomaksun määrä nousee, muutoksen johdosta perittävälle maksulle 
lasketaan 21 e §:n 1 momentissa tarkoitettu korko vakuutusvuotta seuraavan tammikuun 
1 päivästä muutoksesta johtuvalle maksulle määrättävään eräpäivään. 

Työttömyysvakuutusmaksun muutoksen johdosta palautettavalle ennakonpalautukselle las-
ketaan 21 e §:n 1 momentissa tarkoitettu korko vakuutusvuotta seuraavan tammikuun 1 päi-
västä ennakonpalautuksen palautuskuukautta edeltävän kuukauden loppuun. 

24 §

Maksuvelvollisuus

Työttömyysturvan omavastuumaksun on velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu työn-
antaja sekä valtion tilivirasto ja liikelaitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työttö-
myysvakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion tiliviraston tai 
liikelaitoksen palkkasumma on vähintään 2 059 500 euroa, jos:

1) työsuhteen irtisanomisesta tai työntekijän lomauttamisesta johtuva työttömyys jatkuu 
niin, että henkilölle syntyy oikeus työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaisiin li-
säpäiviin; tai

2) henkilöllä työsuhteen irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut 
oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu hänen täytettyään 63 vuotta tai hän on alkanut saada 
vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle 
siirtymiseen saakka.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

24 a §

Omavastuumaksun määrä

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta etuus-

menosta. Täysimääräinen omavastuumaksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 momentissa tar-
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koitettu palkkasumma on vähintään 32 952 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä pienempi, 
omavastuumaksu alenee lineaarisesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos palkkasumma 
on enintään 2 059 500 euroa.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Sen 9 § tulee kuitenkin voimaan vasta 

1 päivänä tammikuuta 2018. Lain 3 §:n 1 momentti on voimassa vuoden 2019 loppuun.
Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenet, jotka olivat tehtävässä tämän lain 

tullessa voimaan, jatkavat tehtävässä vuoden 2017 loppuun.
Lain 18 §:n 5 momentissa olevaa säännöstä, jonka mukaan palkansaajan työttömyysvakuu-

tusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ovat yhtä suuret, sovelle-
taan ensimmäisen kerran 1 päivästä tammikuuta 2018.

—————

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2016

Pääministeri

Juha Sipilä

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttami-
sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 3 §:n 1 momentti, 

9 §, 18 §:n 1—5 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti laissa 1026/2010 ja 18 §:n 1—5 momentti, 

24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti laissa 1413/2015, sekä 
lisätään lakiin uusi 21 k § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Suhdannepuskuri

Työttömyysvakuutusrahastolla on maksu-
valmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa 
olevista kansantalouden suhdannevaihteluista 
johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen 
muutosten tasaamiseksi rahaston varojen ja 
velkojen erotuksena muodostuva suhdanne-
puskuri, jonka varojen tai velkojen enim-
mäismäärää koskeva ennuste työttömyysva-
kuutusmaksuja määrättäessä voi olla enintään 
5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vas-
taavien menojen suuruinen.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Suhdannepuskuri

Työttömyysvakuutusrahastolla on maksu-
valmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa 
olevista kansantalouden suhdannevaihteluista 
johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen 
muutosten tasaamiseksi rahaston varojen ja 
velkojen erotuksena muodostuva suhdanne-
puskuri, jonka varojen tai velkojen enim-
mäismäärää koskeva ennuste työttömyysva-
kuutusmaksuja määrättäessä voi olla enintään 
7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vas-
taavien menojen suuruinen.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Työttömyysvakuutusrahasto

Työnantajan ja palkansaajan rahoitus-
osuuksien järjestämiseksi ja työttömyyskas-
sojen tukemiseksi on työttömyysvakuutusra-
hasto.

Työttömyysvakuutusrahaston ohjesääntö 
annetaan asetuksella. Rahaston hallintoneu-
voston jäsenet nimittää valtioneuvosto työn-
antajien ja työntekijöiden edustavimpien 
keskusjärjestöjen, kunnallisen työmarkkina-
laitoksen ja evankelis-luterilaisen kirkon so-
pimusvaltuuskunnan ehdotuksesta. Hallinto-
neuvostossa on vähintään yhdeksän ja enin-

9 §

Työttömyysvakuutusrahasto

Työttömyysvakuutusmaksujen perintää ja 
työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavien 
etuuksien rahoituksen järjestämistä varten on 
työttömyysvakuutusrahasto.

Työttömyysvakuutusrahaston ohjesääntö 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. Rahas-
ton hallintoneuvoston jäsenet nimittää valtio-
neuvosto työnantajien ja työntekijöiden edus-
tavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. 
Hallintoneuvostossa on vähintään 10 ja enin-
tään 18 jäsentä. Jäsenistä puolet edustaa 
työnantajia ja puolet työntekijöitä. Hallinto-
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tään 18 jäsentä. Jäsenistä kahden kolmasosan 
tulee edustaa työnantajia ja kolmasosan työn-
tekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja 
toisen työntekijöitä edustavia jäseniä siten, 
että puheenjohtajuus on vuorovuosin työnan-
tajien ja työntekijöiden edustajilla.

neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tu-
lee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä 
edustavia jäseniä siten, että puheenjohtajuus 
on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöi-
den edustajilla.

18 §

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2016 on 1,15 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2016 
se on 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 
2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
3,90 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 0,46 
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajas-
ta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuu-
tusmaksu vuonna 2016 on 1,00 prosenttia lii-
kelaitoksen liiketoiminnasta maksamien 
palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 
2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,45 prosenttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun 
yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2016 on 1,00 prosenttia palkasta palk-
kasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,78 prosenttia palkasta.

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksujen muutosten on jakauduttava
tasan työnantajan keskimääräisen työttö-
myysvakuutusmaksun ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun kesken. Työn-
antajan keskimääräisessä maksussa otetaan 
huomioon myös omavastuumaksu. Työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan 
siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka 
ei ylitä 2 044 500 euroa, kohdistuva maksu 
on neljäsosa siihen palkkasumman osaan 
kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 
2 044 500 euroa. Edellä mainittu neljäsosa 
ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosi-

18 §

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2017 on 1,60 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2017
se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 
2 059 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
3,30 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 on 0,70
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajas-
ta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuu-
tusmaksu vuonna 2017 on 0,80 prosenttia lii-
kelaitoksen liiketoiminnasta maksamien 
palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 
2 059 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,05 prosenttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun 
yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2017 on 0,80 prosenttia palkasta palk-
kasumman 2 059 500 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,33 prosenttia palkasta.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja 
työnantajan keskimääräinen työttömyysva-
kuutusmaksu ovat yhtä suuret. Palkansaajan 
ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen 
muutokset jakautuvat tasan työnantajan kes-
kimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
kesken. Työnantajan keskimääräisessä mak-
sussa otetaan huomioon myös omavastuu-
maksu. Työnantajan työttömyysvakuutus-
maksu porrastetaan siten, että siihen osaan 
palkkasummasta, joka ei ylitä 2 059 500 eu-
roa, kohdistuva maksu on neljäsosa siihen 
palkkasumman osaan kohdistuvasta maksus-
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na lähimpään viiteen sadasosaan pyöristetty-
nä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
on kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia 
palkasta.
— — — — — — — — — — — — — —

ta, joka ylittää 2 059 500 euroa. Edellä mai-
nittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosent-
tiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sa-
dasosaan pyöristettynä.
— — — — — — — — — — — — — —

21 k §

Koron laskeminen työttömyysvakuutusmak-
sun määrän muuttuessa 

Jos tasausmaksun tai arviomaksun määrä 
nousee, muutoksen johdosta perittävälle 
maksulle lasketaan 21 e §:n 1 momentissa 
tarkoitettu korko vakuutusvuotta seuraavan 
tammikuun 1 päivästä muutoksesta johtuvalle 
maksulle määrättävään eräpäivään. 

Työttömyysvakuutusmaksun muutoksen 
johdosta palautettavalle ennakonpalautuksel-
le lasketaan 21 e §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu korko vakuutusvuotta seuraavan tammi-
kuun 1 päivästä ennakonpalautuksen palau-
tuskuukautta edeltävän kuukauden loppuun.

24 §

Maksuvelvollisuus

Työttömyysturvan omavastuumaksun on 
velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu 
työnantaja sekä valtion tilivirasto ja liikelai-
tos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuo-
den työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion 
tiliviraston tai liikelaitoksen palkkasumma on 
vähintään 2 044 500 euroa, jos:

1) työsuhteen irtisanomisesta tai työnteki-
jän lomauttamisesta johtuva työttömyys jat-
kuu niin, että henkilölle syntyy oikeus työt-
tömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin 
mukaisiin lisäpäiviin; tai

2) henkilöllä työsuhteen irtisanomisesta 
johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen 
alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu 
hänen täytettyään 63 vuotta tai hän on alka-
nut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytetty-
ään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut van-
huuseläkkeelle siirtymiseen saakka.
— — — — — — — — — — — — — —

24 §

Maksuvelvollisuus

Työttömyysturvan omavastuumaksun on 
velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu 
työnantaja sekä valtion tilivirasto ja liikelai-
tos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuo-
den työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion 
tiliviraston tai liikelaitoksen palkkasumma on 
vähintään 2 059 500 euroa, jos:

1) työsuhteen irtisanomisesta tai työnteki-
jän lomauttamisesta johtuva työttömyys jat-
kuu niin, että henkilölle syntyy oikeus työt-
tömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin 
mukaisiin lisäpäiviin; tai

2) henkilöllä työsuhteen irtisanomisesta 
johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen 
alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu 
hänen täytettyään 63 vuotta tai hän on alka-
nut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytetty-
ään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut van-
huuseläkkeelle siirtymiseen saakka.
— — — — — — — — — — — — — —
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24 a §

Omavastuumaksun määrä

— — — — — — — — — — — — — —
Täysimääräinen omavastuumaksu on 

90 prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta 
etuusmenosta. Täysimääräinen omavastuu-
maksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu palkkasumma on vähin-
tään 32 712 000 euroa. Jos palkkasumma on 
tätä pienempi, omavastuumaksu alenee line-
aarisesti siten, että omavastuumaksua ei peri-
tä, jos palkkasumma on enintään 2 044 500 
euroa.

24 a §

Omavastuumaksun määrä

— — — — — — — — — — — — — —
Täysimääräinen omavastuumaksu on 

90 prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta 
etuus-menosta. Täysimääräinen omavastuu-
maksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu palkkasumma on vähin-
tään 32 952 000 euroa. Jos palkkasumma on 
tätä pienempi, omavastuumaksu alenee line-
aarisesti siten, että omavastuumaksua ei peri-
tä, jos palkkasumma on enintään 2 059 500
euroa.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2017. Sen 9 § tulee kuitenkin voimaan 
vasta 1 päivänä tammikuuta 2018. Lain 3 §:n 
1 momentti on voimassa vuoden 2019 lop-
puun.

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneu-
voston jäsenet, jotka olivat tehtävässä tämän 
lain tullessa voimaan, jatkavat tehtävässä 
vuoden 2017 loppuun.

Lain 18 §:n 5 momentissa olevaa säännös-
tä, jonka mukaan palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräi-
nen työttömyysvakuutusmaksu ovat yhtä suu-
ret, sovelletaan ensimmäisen kerran 
1 päivästä tammikuuta 2018.
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