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Laki
työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään työttömyyskassalakiin (603/1984) väliaikaisesti uusi 23 b, 25 c ja 26 a § seu-

raavasti:

6 luku

Rahoitus

23 b §

Lain väliaikainen soveltaminen tukikassaan ja kassan vajauksen täyttämiseen

Sen estämättä mitä 21 §:n 1 momentissa säädetään, tukikassan jäsenmaksu vuonna
2021 on nolla (0) euroa.

Täytettäessä työttömyyskassan vajausta vuodelta 2020, varojen jakamisessa ei sovelle-
ta 22 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettua käytettävien varojen enimmäismää-
rää koskevaa rajoitusta.

Täytettäessä työttömyyskassan vajausta vuodelta 2020 vajauksen täyttämiseen ei
myönnetä valtion varoista lisäosuutta. Vajaus, jota ei voida täyttää 2 momentissa maini-
tulla tavalla, siirretään kassan seuraavan vuoden tilinpäätökseen täytettäväksi kassan va-
roista.

25 c §

Väliaikainen valtion lisärahoitusosuus yrittäjän ansiopäivärahan rahoittamiseen

Sen lisäksi, mitä 25 §:ssä säädetään, valtionosuutena maksetaan yrittäjäkassan työttö-
myysturvalain 5 luvun 7 §:n nojalla maksamista päivärahoista osuus, joka vastaa 36 pro-
senttia päivärahojen ansio-osasta.

26 a §

Valtion lisärahoitus hallintokuluihin

Sen lisäksi, mitä 26 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, valtio osallistuu covid-19-epide-
mian vuoksi nousseiden vuotta 2020 koskevien hallintokulujen rahoitukseen lisärahoitus-
osuudella, jonka suuruus on 20 miljoonaa euroa.

Lisärahoitusosuuden jakamisesta työttömyyskassoille vastaa Työllisyysrahasto. Työlli-
syysrahastolla on oikeus saada Finanssivalvonnalta tarpeelliset tiedot lisärahoitusosuuden
jakamisessa huomioitavien ansiopäivärahahakemusten ja muutoksenhakukelpoisten an-
siopäivärahaa koskevien päätösten määristä viivytyksettä sen jälkeen kun työttömyyskas-
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sat ovat kyseiset tiedot Finanssivalvonnalle toimittaneet. Työllisyysrahasto jakaa lisära-
hoitusosuuden työttömyyskassoille 30 päivän kuluessa tietojen saamisesta.

Lisärahoitusosuutta laskettaessa lasketaan työttömyyskassakohtaisesti seuraavat luvut:
1) ajalla 1.4.2020–30.9.2020 vireille tulleiden ansiopäivärahahakemusten määrä, josta

on vähennetty kokonaan työttömien jatkohakemukset, vähennettynä vastaavien hakemus-
ten määrän keskiarvolla vuosilta 2018 ja 2019; ja

2) ajalla 1.4.2020–30.9.2020 annettujen muutoksenhakukelpoisten ansiopäivärahaa
koskevien päätösten määrä vähennettynä vastaavien päätösten määrän keskiarvolla vuo-
silta 2018 ja 2019.

Mikäli 3 momentin 1 tai 2 kohdassa erotus on negatiivinen, käytetään kyseisessä koh-
dassa työttömyyskassalle arvoa nolla.

Hakemusten määrään perustuva osuus valtion lisärahoituksesta lasketaan työttömyys-
kassan 3 momentin 1 kohdan mukaisena osuutena kaikkien työttömyyskassojen 3 mo-
mentin 1 kohdan mukaisten lukujen summasta.

Päätösten määrään perustuva osuus valtion lisärahoituksesta lasketaan työttömyyskas-
san 3 momentin 2 kohdan mukaisena osuutena kaikkien työttömyyskassojen 3 momentin
2 kohdan mukaisten lukujen summasta.

Työttömyyskassan lisärahoitusosuus saadaan laskemalla yhteen 40 prosenttia työttö-
myyskassan 5 momentin mukaisesta luvusta ja 60 prosenttia työttömyyskassan 6 momen-
tin mukaisesta luvusta.

Työttömyyskassan osuus lisärahoituksesta voi olla korkeintaan 5 miljoonaa euroa. Mi-
käli 7 momentin mukainen työttömyyskassan lisärahoitusosuus on yli 5 miljoonaa euroa,
jaetaan ylittävä osa muiden työttömyyskassojen kesken niiden 7 momentin mukaisten li-
särahoitusosuuksien suhteessa.

Edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen päätösten määrässä ei huomioida takaisin-
perintäpäätöksiä eikä työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta
annetulla lailla (1311/2019) kumotun aktiivimallin perusteella annettuja päätöksiä.

————
Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä lokakuuta 2020 ja se on voimassa 31 päivään jou-

lukuuta 2021 saakka.
Lain 25 c §:ää sovelletaan ansiopäivärahaan, jota maksetaan 1 päivän huhtikuuta 2020

ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseltä ajalta. Valtionosuuden tilittämiseen sovelletaan,
mitä valtionosuuksien tilittämisessä muutoin noudatetaan. Takautuvalta ajalta val-
tionosuus tilitetään työttömyyskassalle mahdollisimman pian lain tultua hyväksytyksi.
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