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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksi-
en rahoituksesta annettua lakia muutettavak-
si. Lakiin lisättäisiin säännökset asiakirjojen, 
tietojen ja toiminnan julkisuudesta sekä oi-
keudesta saada ja luovuttaa tietoja. 

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysva-
kuutusrahastoon, vakuutuslaitoksiin ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon sovelletaan 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia käytettäessä julkista valtaa sekä sa-
lassapitovelvollisuutta, vaitiolovelvollisuutta 
ja hyväksikäyttökieltoa myös silloin kun ky-
symys ei ole julkisen vallan käytöstä. Esitys 
sisältää säännökset työttömyysetuuksien ra-
hoituksesta annetun lain  toimeenpanoon liit-
tyvien asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta ja 
salassapidosta vakuutuslaitoksissa, Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitossa ja työttömyys-
vakuutusrahastossa. Esityksessä ehdotetaan 
säädettäväksi lisäksi työnantajan tietojenan-
tovelvollisuudesta ja työttömyysvakuutus-

maksun perintää toimeenpanevien yhteisöjen, 
perintää valvovan työttömyysvakuutusrahas-
ton sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Vakuutusvalvontaviraston oikeudesta saada 
ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja salassa-
pitosäännösten estämättä.  

Esityksessä ehdotetaan työttömyysvakuu-
tusrahastoon perustettavaksi työttömyysva-
kuutusrekisteri. Rekisteriä käytettäisiin työt-
tömyysvakuutusmaksujen perinnän valvon-
taan, ohjaukseen ja kehittämiseen, työttö-
myysvakuutusmaksujen suuruuden määrää-
miseen ja ilmoittamiseen, tilastointiin, työt-
tömyysvakuutusmaksuihin liittyvien väärin-
käytösten torjumiseen ja selvittämiseen, 
työnantajan omavastuumaksun määräämi-
seen sekä lainsäädännön valmisteluun ja seu-
rantaan.   

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 2006.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Velvollisuudesta maksaa työttömyysvakuu-
tusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksun pe-
rintämenettely  

Työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tun lain (555/1998, jäljempänä rahoituslaki) 
mukaan työttömyysvakuutusmaksuvelvolli-
sia ovat sekä työnantajat että palkansaajat. 
Työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) mukaan on velvollinen vakuut-
tamaan työntekijänsä, on velvollinen mak-
samaan työnantajan työttömyysvakuutus-
maksun. Velvollisuus työttömyysvakuutus-
maksun maksamiseen on soveltuvin osin val-
tion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion 
liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002). 
Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan 
työttömyysvakuutusmaksua rahoituslain  
12 §:n 3 momentissa säädetyissä tapauksissa.  

Työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yrityksen 
osaomistajasta maksettava työnantajan työt-
tömyysvakuutusmaksu on määrättävä siten, 
että se vastaa niiden etuuksien rahoitusta, 
joihin osaomistajat ovat oikeutettuja.  

Työ- tai virkasuhteessa tai muussa palve-
lussuhteessa olevat henkilöt, joita koskee 
työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion 
virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun 
lain (449/1990) nojalla määräytyvä tapatur-
mavakuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasuoja, 
ovat velvolliset suorittamaan palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksun. Maksuvelvolli-
sia eivät ole kuitenkaan rahoituslain 15 §:n 2 
momentissa mainitut henkilöt.  

Yrityksen osaomistajan eli työttömyystur-
valain 1 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu on määrättävä siten, 
että se vastaa niiden etuuksien rahoitusta, 
joihin osaomistajat ovat oikeutettuja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
vuosittain etukäteen työttömyysvakuutusra-
haston hakemuksesta työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksun ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun määrät. Valtion lii-

kelaitoksen ja yrityksen osaomistajan työt-
tömyysvakuutusmaksun suuruudesta sääde-
tään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksel-
la.  

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että se on suurempi 
siltä osin kuin palkkasumma ylittää 840 940 
euroa.   

Vuoden 2006 alusta voimaan tulleella lailla 
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 
lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta (1001/2005) 
vuoden 2006 palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksuksi on säädetty 0,58 prosenttia pal-
kasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmak-
su on porrastettu työnantajan maksaman 
palkkasumman mukaan siten, että vuonna 
2006 se on 0,75 % palkasta palkkasumman 
840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,95 % palkasta. Vuoden 2006 alusta voi-
maan tulleen ja vuoden 2006 loppuun voi-
massa olevan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen valtion liikelaitoksen ja yrityksen 
osaomistajan työttömyysvakuutusmaksusta 
vuonna 2006 (1183/2005) mukaan työttö-
myysturvalain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta 
yrityksen osaomistajasta maksettava työnan-
tajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 % ja 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
0,21 % osaomistajalle maksettujen työpalk-
kojen määrästä. Valtion liikelaitoksen työt-
tömyysvakuutusmaksu on 0,75 % palkkojen 
määrästä palkkasumman 840 940 euroon asti 
ja sen ylittävältä osalta 1,95 %.  

Vuoden 2006 alusta rahoituslakia 
(1181/2005) on muutettu siten, että siinä 
määritellään palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksun perusteena oleva työtulo ja työn-
antajan työttömyysvakuutusmaksun perus-
teena olevaan palkkasummaan luettavat työ-
tulot. 

Maksu peritään lakisääteisen tapaturmava-
kuutuksen vakuutusmaksun yhteydessä. Ta-
paturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut va-
kuutuslaitokset perivät työnantajalta työnan-
tajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkan-
saajan työttömyysvakuutusmaksun rahoitus-
lain 19 a §:n 1 momentin mukaisen palk-
kasumman perusteella. Työnantaja vastaa 
vakuutuslaitokselle myös palkansaajan työt-
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tömyysvakuutusmaksun suorittamisesta. 
Työnantaja pidättää palkansaajan työttö-

myysvakuutusmaksun sellaiselta työntekijäl-
tä, jota koskee lakisääteinen tapaturmavakuu-
tussuoja, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.  
Työnantajan on suoritettava työnantajan työt-
tömyysvakuutusmaksu ja perittävä ja tilitet-
tävä työntekijän palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksu.  

Työttömyysvakuutusmaksuina kertyneet 
varat viivästyskorkoineen suoritetaan työt-
tömyysvakuutusrahastolle. Varojen tilittämi-
sestä sekä työttömyysvakuutusrahaston suo-
ritettavien maksuunpano-, perimis- ja tilitys-
kulujen korvaamisperusteista on voimassa, 
mitä niistä asianomaisen ministeriön vahvis-
tamassa työttömyysvakuutusrahaston ja Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton välisessä so-
pimuksessa määrätään.  

Valtiokonttori perii valtion palveluksessa 
olevan henkilöstön palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksut ja valtion liikelaitoksilta 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksut mää-
räämällään tavalla ja välittää kertyneet varat 
edelleen työttömyysvakuutusrahastolle siten 
kuin asianomaisen ministeriön vahvistamassa 
valtiokonttorin ja työttömyysvakuutusrahas-
ton välisessä sopimuksessa määrätään.  

Vakuutuslaitoksella on oikeus vuoden alus-
sa tai sen aikana alkavalta vakuutukselta kan-
taa työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa. 
Vakuutusmaksu määrätään kalenterivuosit-
tain tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuu-
tuksen vakuutuskauden päätyttyä. Työttö-
myysvakuutusmaksujen määräämis- ja perin-
tämenettely vastaa tapaturmavakuutuksessa 
noudatettua käytäntöä. Vakuutuslaitokset pe-
rivät työttömyysvakuutusmaksut työnantajal-
ta omana erillisenä maksunaan, ja suorittavat 
kertyneet varat viivästyskorkoineen työttö-
myysvakuutusrahastolle. 

Käytännössä maksun perintä tapaturmava-
kuutusjärjestelmän yhteydessä hoidetaan si-
ten, että vakuutusmaksun muodostavat en-
nakkovakuutusmaksu ja tasoitusvakuutus-
maksu. Ennakkovakuutusmaksu on suoritet-
tava vakuutusmaksukausittain etukäteen. Jos 
vakuutuskauden lopullinen vakuutusmaksu 
ylittää tai alittaa perityn ennakkovakuutus-
maksun, vakuutuslaitos perii tai palauttaa lo-
pullisen maksun ja ennakkovakuutusmaksun 
erotuksen. Ennakkovakuutusmaksu määritel-

lään alkavalle vakuutukselle vakuutushake-
muksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. 
Jatkuvan vakuutuksen ennakkovakuutusmak-
su määrätään vakuutuslaitoksen käytettävissä 
olevien viimeisten palkkatietojen tai työnan-
tajan erikseen ilmoittamien palkkatietojen 
perusteella. Vakuutuskauden päätyttyä työn-
antaja antaa vakuutuslaitokselle palkkailmoi-
tuksen, jossa ilmoitetaan toteutuneet työpal-
kat. Palkkailmoituksen perusteella vakuutus-
laitos määrää lopullisen vakuutusmaksun.  

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 32 §:ää 
muutettiin 1 lokakuuta 2003 voimaan tulleel-
la lailla tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n 
muuttamisesta (748/2003) siten, että vakuu-
tuksenottajalla on mahdollisuus siirtää laki-
sääteinen tapaturmavakuutus vakuutuslaitok-
sesta toiseen kalenterivuosineljänneksittäin. 
Vakuutusta ei kuitenkaan voi irtisanoa päät-
tyväksi kesken ensimmäistä vakuutuskautta. 
Ennen lainmuutosta vakuutuksen siirto oli 
mahdollista vain vuoden vaihtuessa. Lain-
muutoksella pyrittiin lisäämään kilpailua la-
kisääteisessä tapaturmavakuutuksessa.  

Työttömyysvakuutusmaksuissa noudate-
taan näissä tapauksissa samaa menettelyä 
kuin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
maksuissa. Vanha yhtiö laskee oman vakuu-
tussopimuskautensa lopullisen maksun ja 
laskuttaa sen esimerkiksi 30 päivään kesä-
kuuta saakka. Uusi yhtiö perii ennakkomak-
sun uuden vakuutuskauden alkaessa esimer-
kiksi 1 päivänä heinäkuuta ja kalenterivuo-
den vaihtuessa laskee lopullisen maksun 
omalta vakuutussopimuskaudeltaan. Tällöin 
vanha yhtiö on saanut kalenterivuoden ja va-
kuutuskauden alkaessa ennakkotiedon koko 
vuoden palkkasummasta. Sen perusteella yh-
tiö on laskuttanut työnantajalta ennakkova-
kuutusmaksun. Vakuutuksen siirtyessä kes-
ken kalenterivuoden toiseen vakuutusyhti-
öön, työnantaja lähettää vakuutusyhtiölle lo-
pullisen palkkailmoituksen ja se määrää 
työnantajalle lopullisen vakuutusmaksun 
kesken vuotta päättyneen vakuutuskauden 
palkkasumman perusteella. Esimerkkitapa-
uksessa ajalta tammikuusta kesäkuun lop-
puun. Uusi yhtiö saa työnantajalta ennakko-
tiedon palkkasummasta uudelta alkavalta va-
kuutuskaudelta eli heinäkuun alusta joulu-
kuun loppuun ja laskuttaa sen perusteella va-
kuutuskauden alkaessa ennakkovakuutus-
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maksun. Lopullinen vakuutusmaksu määräy-
tyy sitten kalenterivuoden päätyttyä lopulli-
sen palkkailmoituksen perusteella.  
 
Sopimukseen sisältyvät tiedonsaantioikeutta 
koskevat maininnat 

Rahoituslain 21 §:n 3 ja 4 momenttien mu-
kaan varojen tilittämisestä sekä työttömyys-
vakuutusrahaston suoritettavien maksuunpa-
no-, perimis- ja tilityskulujen korvaamispe-
rusteista on voimassa, mitä niistä asianomai-
sen ministeriön vahvistamassa työttömyys-
vakuutusrahaston ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton välisessä sopimuksessa määrä-
tään. Sopimus sisältää mainintoja perinnästä, 
tilittämisestä, perimiskorvauksesta, ilmoitta-
misvelvollisuudesta, tiedonsaannista ja erä-
päivistä. Sopimuksessa on lisäksi sovittu va-
kuutuslaitoksen työttömyysvakuutusrahastol-
le maksamista koroista ja viivästyskoroista 
sekä vakuutuslaitoksen velvollisuudet työt-
tömyysvakuutusmaksun laiminlyöntitapauk-
sissa ja työnantajan joutuessa velkasaneera-
ukseen. 

Vuosittain uudistettavassa sopimuksessa 
työttömyysvakuutusrahasto ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitto sopivat, että vakuutus-
laitos perii työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksun ja tilittää ne sopimuksessa maini-
tuin ehdoin työttömyysvakuutusrahastolle. 
Työttömyysvakuutusrahasto maksaa vakuu-
tuslaitokselle maksuunpanosta, perinnästä ja 
tilityksestä aiheutuvista kuluista sopimuksen 
mukaiset korvaukset. Sopimuksessa on todet-
tu työttömyysvakuutusrahaston oikeudesta 
saada tietoja. Sopimuksen mukaan  työttö-
myysvakuutusrahastolla on valvontatehtäväs-
sään oikeus saada vakuutuslaitoksilta ja Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitolta niitä tietoja 
ja selvityksiä, jotka liittyvät työttömyysva-
kuutusmaksujen perintään ja tilitykseen. So-
pimuksen mukaan, jos työnantaja on ottanut 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen useam-
masta kuin yhdestä vakuutuslaitoksesta, 
työnantajan tulee nimetä se vakuutuslaitos, 
jonka myöntämän lakisääteisen tapaturmava-
kuutuksen yhteydessä 840 940 euron ylittä-
vän palkkasumman mukainen työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu peritään.  
 

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä lai-
minlyöntitapauksissa 

Rahoituslain 22 §:n 1 momentin mukaan 
työnantaja, joka on laiminlyönyt tapaturma-
vakuutuslaissa säädetyn vakuuttamisvelvolli-
suutensa, on velvollinen suorittamaan työt-
tömyysvakuutusmaksun mainitun lain 36 §:n 
nojalla maksuunpannun vakuutusmaksun li-
sämaksuna. Lisämaksun maksuunpanossa 
noudatetaan sanotun lainkohdan säännöksiä. 
Jos työnantaja on antanut virheellisiä tietoja 
tai laiminlyönyt vakuutusmaksun määräämis-
tä varten tarpeellisten tietojen antamisen, 
noudatetaan vastaavasti tapaturmavakuutus-
lain 37 §:n säännöksiä. Pykälän 2 momentin 
mukaan työttömyysvakuutusmaksulle, jota ei 
ole suoritettu määräaikana, peritään viiväs-
tysajalta korkolain (633/1982) 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen 
vuotuinen viivästyskorko. Työttömyysvakuu-
tusmaksu ja viivästyskorko saadaan ulosottaa 
ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään.  

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 36 §:n 
mukaan työnantaja, jonka työssä olevat työn-
tekijät on vakuutettava, mutta jonka on todet-
tu laiminlyöneen vakuuttamisvelvollisuuten-
sa, on velvollinen suorittamaan Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitolle maksun, joka vastaa 
kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua 
enintään nelinkertaisena siltä ajalta, jota lai-
minlyönti koskee, ei kuitenkaan pitemmältä 
ajalta kuin kulumassa olevalta ja kolmelta 
viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. Lain 
37 §:n mukaan työnantaja on velvollinen an-
tamaan vakuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen 
vuosittain vakuutuslaitokselle vakuutusmak-
sun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa var-
ten välttämättömät tiedot toimialastaan, teet-
tämänsä työn määrästä ja maksamistaan pal-
koista työn laaduittain sekä yrityksen omis-
tussuhteista. Jos vakuutuslaitos ei ole voinut 
määrätä työnantajan maksettavaksi vakuu-
tusmaksua 35 ja 35 a §:n mukaisesti tai jos 
työnantajan vakuutusmaksu on määrätty liian 
alhaiseksi sen vuoksi, että työnantaja on lai-
minlyönyt tietojen antamisen tai on antanut 
tiedot virheellisinä, vakuutuslaitoksella on 
oikeus määrätä 35 §:n säännökset huomioon 
ottaen työnantajalle arvioidun vastuun perus-
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teella kohtuullisena pidettävä vakuutusmaksu 
enintään nelinkertaisena ajalta, jota laimin-
lyönti tai virheelliset tiedot koskevat. Näin 
määrätystä vakuutusmaksusta vähennetään 
työnantajan viimeksi mainitulta ajalta aikai-
semmin suorittama vakuutusmaksu.  

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtävis-
tä säädetään tapaturmavakuutuslain 
30 a §:ssä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 
hoitaa tapaturmavakuutuslain mukaista va-
kuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten yh-
teistoimintaa edellyttäviä tehtäviä. Sen lisäk-
si, mitä tehtävistä tapaturmalaissa tai muussa 
laissa säädetään, Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto hoitaa työtapaturma- ja ammattitauti-
asioissa sosiaaliturvaa koskevasta kansainvä-
lisestä säädöksestä asuin- ja oleskelupaikan 
laitokselle johtuvia tehtäviä, toimii Suomea 
sitovissa sosiaaliturvasopimuksissa tarkoitet-
tuna yhteyselimenä työtapaturma- ja ammat-
titautiasioissa sekä osallistuu näitä sopimuk-
sia koskeviin Suomen ja muun valtion väli-
siin neuvotteluihin, antaa vakuutuslaitoksille 
tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutuk-
sen toimeenpanoa koskevia ohjeita, suorittaa 
60 §:n 6 momentissa tarkoitettujen korotus-
ten ja korvausten laskentaan, perimiseen ja 
tilittämiseen liittyvät tehtävät, huolehtii tapa-
turmalautakunnan kustannuksia varten tarvit-
tavien varojen perimisestä vakuutuslaitoksil-
ta, toimii suurvahinkojen tasoittamiseksi sitä 
haluavien vakuutuslaitosten yhteiselimenä ja 
huolehtii tapaturmavakuutuslain mukaista 
vakuutusta koskevasta tiedotustoiminnasta.  

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitto huolehtii työt-
tömyysvakuutusmaksun perinnästä niissä ta-
pauksissa kun työnantaja on laiminlyönyt ta-
paturmavakuutuslaissa säädetyn vakuutta-
misvelvollisuutensa. Tällöin työnantaja on 
velvollinen suorittamaan työttömyysvakuu-
tusmaksun tapaturmavakuutuslain nojalla 
maksuunpannun vakuutusmaksun lisämaksu-
na. Työttömyysvakuutusmaksun lisämaksun 
maksuunpanossa noudatetaan edellä mainit-
tua tapaturmavakuutuslain 36 §:n säännöstä. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voi siten 
määrätä työttömyysvakuutusmaksun enintään 
nelinkertaisena tapaturmavakuutusmaksun 
yhteydessä siltä ajalta, jota laiminlyönti kos-
kee, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin ku-
lumassa olevalta ja kolmelta viimeksi kulu-

neelta kalenterivuodelta. 
Jos työnantaja on antanut virheellisiä tieto-

ja tai laiminlyönyt vakuutusmaksun määrää-
mistä varten tarpeellisten tietojen antamisen, 
noudatetaan vastaavasti edellä mainitun tapa-
turmavakuutuslain 37 §:n säännöksiä. Sen 
mukaan jos vakuutuslaitos ei ole voinut mää-
rätä työnantajan maksettavaksi vakuutus-
maksua tapaturmavakuutuslain 35 ja 35 a §:n 
mukaisesti tai jos työnantajan vakuutusmak-
su on määrätty liian alhaiseksi sen vuoksi, et-
tä työnantaja on laiminlyönyt  säädettyjen 
tietojen antamisen tai on antanut tiedot vir-
heellisinä, vakuutuslaitoksella on oikeus 
määrätä työnantajalle arvioidun vastuun pe-
rusteella kohtuullisena pidettävä vakuutus-
maksu enintään nelinkertaisena ajalta, jota 
laiminlyönti tai virheelliset tiedot koskevat. 
Näin määrätystä vakuutusmaksusta vähenne-
tään työnantajan viimeksi mainitulta ajalta 
aikaisemmin suorittama vakuutusmaksu. Va-
kuutuslaitos voi siten määrätä työttömyysva-
kuutusmaksun enintään nelinkertaisena tapa-
turmavakuutusmaksun yhteydessä.  
 
Työttömyysturvan työnantajan omavastuu-
maksu 

Rahoituslain 8 a luku sisältää säännökset 
työnantajalle säädetystä omavastuusta, jolla 
rahoitetaan osaksi työttömyysturvan lisäpäi-
viltä maksettuja etuuksia. Rahoituslain työn-
antajan työttömyysturvan omavastuumaksua 
koskevat säännökset tulevat voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2009. Rahoituslain 24 §:n 
mukaan työttömyysturvan omavastuumaksun 
on velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitet-
tu työnantaja sekä valtion tilivirasto ja liike-
laitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen 
vuoden työttömyysvakuutusmaksun perus-
teena ollut palkkasumma tai sitä vastaava 
valtion tiliviraston tai liikelaitoksen palk-
kasumma on vähintään 1,3 miljoonaa euroa, 
jos työ- tai virkasuhteen irtisanomisesta joh-
tuva työttömyys jatkuu niin, että henkilölle 
syntyy oikeus työttömyysturvalain 6 luvun 
9 §:n 2 momentin mukaisiin lisäpäiviin tai 
jos vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneellä 
henkilöllä työ- tai virkasuhteen irtisanomi-
sesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jäl-
keen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan 
jatkuu hänen täytettyään 63 vuotta tai hän on 
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alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täy-
tettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut 
vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.  

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan 
omavastuumaksua, jos työsuhde on alkanut 
vakuutetun 50 vuoden täyttämispäivän jäl-
keen ja kestänyt alle kolme vuotta tai jos työ-
suhde on irtisanottu työsopimuslain 
(55/2001) 7 luvun 2 §:n perusteella tai puret-
tu työsopimuslain 8 luvun 1 §:n perusteella 
työntekijästä johtuvasta muusta kuin tervey-
dellisestä syystä tai jos työntekijä on omasta 
aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävai-
kutusta irtisanoutunut. Jos yrityksessä tapah-
tuneen järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on 
ollut kiertää omavastuumaksua koskevia 
säännöksiä, työttömyysvakuutusrahasto voi 
määrätä maksun ennen mainittua järjestelyä 
vallinneen tilanteen mukaan.  

Omavastuumaksun perusteena rahoituslain 
24 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamissa 
tilanteissa on se etuusmenoa vastaava määrä, 
joka irtisanotulle työntekijälle tulisi ansio-
päivärahan suuruisena maksettavaksi lisäpäi-
vien alkamisesta siihen saakka kun hän täyt-
tää 63 vuotta, kuitenkin vähintään yhden 
vuoden etuusmenoa vastaava määrä. Oma-
vastuun perusteena 24 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa on se an-
siopäivärahan suuruista etuusmenoa vastaava 
määrä, jolta ajalta irtisanotulle työntekijälle 
on maksettu työttömyysetuutta työsuhteen 
päättymisestä siihen saakka, kun hän täyttää 
63 vuotta. Täysimääräinen omavastuumaksu 
on 80 prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tusta etuusmenosta. Täysimääräinen omavas-
tuumaksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 
momentissa tarkoitettu palkkasumma on vä-
hintään 20,8 miljoonaa euroa. Jos palk-
kasumma on tätä pienempi, omavastuumaksu 
alenee lineaarisesti siten, että omavastuu-
maksua ei peritä, jos palkkasumma on enin-
tään 1,3 miljoonaa euroa.  

Omavastuumaksu peritään 24 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaisesti lisäpäiväoikeu-
den alkaessa ja 24 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaisesti irtisanotun työntekijän täytettyä 
63 vuotta. Jos työnantaja on tehnyt irtisano-
mansa lisäpäiviin oikeutetun henkilön kanssa 
toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen 
ja työntekijä on ollut sanotussa työssä vähin-
tään vuoden, työttömyysvakuutusrahasto pa-

lauttaa työnantajalle hakemuksesta sen osan 
lisäpäivien omavastuumaksusta, jota koskeva 
osa jää käyttämättä. Jos työnantaja irtisanoo 
työntekijän uudelleen, peritään omavastuu-
maksu heti työttömyyden alkaessa sen estä-
mättä, mitä 24 §:n 2 momentin 1 kohdassa 
säädetään. Työttömyysvakuutusrahasto voi 
jättää omavastuumaksun perimättä, jos määrä 
on vähäinen.  

Työttömyysvakuutusrahasto antaa omavas-
tuumaksun määrästä, palauttamisesta ja 
omavastuumaksun perimättä jättämisestä 
työnantajalle kirjallisen päätöksen. Ennen 
päätöksen antamista työttömyysvakuutusra-
haston tulee varata työnantajalle mahdolli-
suus esittää kirjallinen pyyntö omavastuu-
maksusta vapauttamiseksi sekä mahdollinen 
omavastuumaksusta vapauttamiseen liittyvä 
selvitys. Työntekijältä voidaan pyytää selvi-
tys työsuhteen päättymisen syystä, mikäli 
tämä on asian ratkaisemiseksi tarpeen. Pää-
töksen antamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin mitä hallintolaissa (434/2003) sääde-
tään.  

Päätöksellä asetettu omavastuumaksu saa-
daan ulosottaa ilman tuomiota siten kuin ve-
rojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa säädetään. Jos maksua ei 
suoriteta määräajassa, viivästymisajalta on 
suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korko-
lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korko-
kannan mukaan.  

Työttömyysvakuutusrahaston oikeudesta 
saada omavastuumaksun perinnässä tarvitta-
via tietoja on säädetty rahoituslain 24 d §:ssä.  
 
Maksuja koskeva muutoksenhaku  

Työnantajan ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun ja sen ennakon maksuun-
panosta voidaan valittaa noudattaen, mitä ta-
paturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 4 momen-
tissa sekä 53 b §:n 1 momentissa säädetään.  

Tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 3 momen-
tin mukaan asianosainen, joka katsoo, että 
tapaturmavakuutuslain perusteella määrätyn 
maksun maksuunpano on ollut lain tai sopi-
muksen vastainen, saa tehdä siitä kirjallisen 
perustevalituksen tapaturmalautakunnalle 
kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan vuo-
den alusta, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu. Jos sellainen valitus tehdään 
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ulosmittauksen johdosta, on lisäksi voimassa, 
mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosot-
totoimin annetussa laissa perustevalituksesta 
säädetään. Joka ei tyydy tapaturmalautakun-
nan 3 momentissa mainitussa asiassa anta-
maan päätökseen, saa hakea siihen muutosta 
vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella. 
Tapaturmavakuutuslain 53 b §:n 1 momentin 
mukaan vakuutusoikeuden päätökseen, mikä-
li siinä on ratkaistu kysymys siitä, oikeuttaa-
ko ruumiinvamma, sairaus tai kuolema tämän 
lain mukaiseen korvaukseen tahi siitä, kenen 
on korvaus suoritettava, sekä vakuutusoikeu-
den perustevalitukseen antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta 
valittamalla, jos korkein oikeus oikeuden-
käymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää 
valitusluvan.  

Työttömyysvakuutusrahaston työnantajan 
työttömyysturvan omavastuumaksua koske-
vaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta työttömyysturvalautakunnalta ja 
työttömyysturvalautakunnan päätökseen tyy-
tymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Muutoksenhaussa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä työttömyysturvalain 12 
luvussa säädetään.  
 
 
Rahoituslain toimeenpanossa sovellettavat 
yleiset ja erityiset tietosuojasäännökset 

Yleiset tietosuojasäännökset 
 
Perustuslain (731/1999) 10 §:n mukaan jo-

kaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on 
turvattu ja henkilötietojen suojasta säädetään 
tarkemmin lailla. Perustuslain 12 §:n 2 mo-
mentin mukaan viranomaisen hallussa olevat 
asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, 
jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien 
syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokai-
sella on myös oikeus saada tieto julkisesta 
asiakirjasta ja tallenteesta.  

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki), 
säädetään oikeudesta saada tieto viranomais-
ten asiakirjoista, viranomaisessa toimivan 
vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassa-
pidosta ja muista tiedonsaantia koskevista 
yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi 

välttämättömistä rajoituksista samoin kuin 
viranomaisten velvollisuuksista sanotun lain 
tarkoituksen toteuttamiseksi. Julkisuuslain 
4 §:ssä säädetään, mitä laissa tarkoitetaan vi-
ranomaisilla. Pykälän 1 momentin mukaan 
laissa tarkoitettuja viranomaisia ovat valtion 
hallintoviranomaisten sekä muiden valtion 
virastojen ja laitosten lisäksi muun muassa 
tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet. Vi-
ranomaisia ovat myös muun muassa Kansan-
eläkelaitos ja muut itsenäiset julkisoikeudel-
liset laitokset. Pykälän 2 momentin mukaan, 
mitä viranomaisesta säädetään, koskee myös 
lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen 
nojalla annetun säännöksen tai määräyksen 
perusteella julkista tehtävää hoitavia yhteisö-
jä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä 
niiden käyttäessä julkista valtaa. Viranomai-
sen asiakirjalla tarkoitetaan laissa kirjallisen 
ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyt-
tönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista 
merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai 
asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa 
selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn 
tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka 
muiden apuvälineiden avulla. 

Lainsäädännössä ei ole määritelty, mitä 
julkisen vallan käytöllä tarkoitetaan. Perus-
tuslakia ja julkisuuslakia koskevien hallituk-
sen esitysten (HE 1/1998 vp, HE 30/1998 vp)  
mukaan julkisen vallan käyttönä pidetään 
puuttumista yksipuolisella hallinto- tai lain-
käyttöpäätöksellä taikka tosiasiallisella toi-
mella yksityisen oikeusasemaan. Julkisen 
vallan käyttönä pidetään myös etuuksien 
myöntämistä.  

Julkisuuslain 1 §:n mukaan viranomaisen 
asiakirjat ovat julkisia, jollei mainitussa lais-
sa tai muussa laissa toisin säädetä. Viran-
omaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se 
on säädetty julkisuuslaissa tai muussa laissa 
salassa pidettäväksi tai jos viranomainen on 
lain nojalla määrännyt sen salassa pidettä-
väksi tai jos se sisältää tietoja, joista on lailla 
säädetty vaitiolovelvollisuus. Julkisuuslaissa 
säädetään lisäksi tarkemmin, mitkä ovat vi-
ranomaisen salassa pidettävät asiakirjat. 
Laissa säädetään myös viranomaisen asiakir-
jaan sisältyviä tietoja koskevasta vaitiolovel-
vollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta. Jul-
kisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada 
tieto julkisesta asiakirjasta. Jokaisella on 
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myös oikeus saada tieto hänestä itsestään vi-
ranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 
eräin poikkeuksin, jollei laissa toisin säädetä. 
Julkisuuslaissa säädetään myös asianosaisen 
oikeudesta tiedonsaantiin ja siitä koskevista 
poikkeuksista. Salassa pidettävästä viran-
omaisen asiakirjasta voidaan muutoin antaa 
tietoja vain sen suostumuksella, jonka etujen 
suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on 
säädetty taikka, jos tiedon antamisesta tai oi-
keudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen 
nimenomaisesti säädetty. Julkisuuslakiin si-
sältyvät myös säännökset salassapidon lak-
kaamisesta.  

Jollei erikseen toisin säädetä, julkisuuslain 
mukaan salassa pidettäviä viranomaisen 
asiakirjoja ovat muun muassa asiakirjat, jotka 
sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun 
julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liike- tai 
ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vas-
taavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, 
jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi maini-
tuille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille ta-
loudellista vahinkoa tai saattaisi toisen sa-
manlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa 
harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen pa-
rempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi jul-
kisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdolli-
suuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, 
rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin. Samoin 
salassa pidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka 
sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai am-
mattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vas-
taavasta yksityisen elinkeinotoimintaa kos-
kevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä 
aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudel-
lista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien 
terveyden tai ympäristön terveellisyyden suo-
jaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien 
oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä 
tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvolli-
suuksia ja niiden hoitamista koskevista tie-
doista. Salassa pidettäviä ovat myös asiakir-
jat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuositu-
loista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen 
tai etuuden perusteena olevista tuloista ja va-
rallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat 
hänen taloudellista asemaansa, sekä ulosot-

toviranomaisen asiakirjat siltä osin kuin ne 
sisältävät sellaisia tietoja, jotka ulosottorekis-
teriin merkittyinä olisivat ulosottolain 
(37/1895) mukaan salaisia, sekä tiedot luon-
nollisesta henkilöstä ulosottovelallisena ja 
ulosottoselvitys.  

Viranomainen voi antaa salassa pidettäväs-
tä viranomaisen asiakirjasta tiedon, jos tiedon 
antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen 
on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty 
tai se, jonka etujen suojaamiseksi salassapi-
tovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suos-
tumuksensa.  

Viranomainen voi antaa toiselle viranomai-
selle tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, 
jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon 
saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti 
säädetty tai se, jonka etujen suojaamiseksi 
salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa sii-
hen suostumuksensa tai asiakirja on tarpeen 
käsiteltäessä ennakkotietoa, ennakkoratkai-
sua, viranomaisen päätöksestä tehtyä muu-
toksenhakua taikka toimenpiteestä tehdyn 
kantelun tai alistusasian taikka kansainväli-
selle lainkäyttö- tai tutkintaelimelle tehdyn 
valituksen käsittelemiseksi tai tieto on tar-
peen viranomaiseen kohdistuvan yksittäisen 
valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamisek-
si. Viranomainen voi myös avata toiselle vi-
ranomaiselle teknisen käyttöyhteyden henki-
lörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka toisen 
viranomaisen on laissa erikseen säädetyn 
velvollisuuden mukaan otettava päätöksente-
ossaan huomioon. Jos henkilötiedot on sää-
detty salassa pidettäväksi, käyttöyhteyden 
avulla saa hakea tietoja vain henkilöistä, jot-
ka ovat antaneet siihen suostumuksensa,  
jollei salassa pidettävien tietojen luovuttami-
sesta erikseen nimenomaisesti säädetä toisin.  

Henkilötietolaki (523/1999) sisältää henki-
lötietojen käsittelyä koskevat yleiset sään-
nökset. Lakia sovelletaan henkilötietojen au-
tomaattisen käsittelyn lisäksi myös muuhun 
henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun ne 
muodostavat tai niiden on tarkoitus muodos-
taa henkilörekisteri tai sen osa. Henkilötie-
dolla tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henki-
löitä koskevia tietoja. Henkilötiedolla tarkoi-
tetaan kaikenlaista luonnollista henkilöä 
taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuh-
teitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan 
tunnistaa häntä koskeviksi. Henkilörekisterin 
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pitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa hen-
kilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka 
käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan tai 
jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla sää-
detty. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoite-
taan muun muassa niiden keräämistä, tallet-
tamista, käyttämistä, siirtämistä ja luovutta-
mista. 

Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asialli-
sesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan 
kanssa. Henkilötietoja saa käyttää tai muu-
toin käsitellä vain tavalla, joka ei ole yhteen 
sopimaton rekisterinpitäjän tehtävien hoidon 
tarkoituksen kanssa. Käsiteltävien henkilötie-
tojen tulee olla määritellyn henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia 
(tarpeellisuusvaatimus). Henkilötietoja saa 
henkilötietolain mukaan käsitellä paitsi rekis-
teröidyn suostumuksella, muun muassa sil-
loin, kun käsittelystä säädetään laissa tai jos 
käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa sää-
detystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä 
tai velvoitteesta. Henkilötunnuksen käsittelyn 
perusedellytyksenä on, että rekisteröidyn yk-
siselitteinen yksilöiminen on tärkeää sään-
nöksessä mainitun tehtävän suorittamiseksi. 
Henkilötietolaissa on erikseen säännökset ar-
kaluonteisten tietojen, kuten henkilön ter-
veydentilaa ja sairautta koskevien tietojen 
sekä henkilötunnuksen käsittelystä. Henkilö-
tunnusta voidaan käsitellä vain laissa sääde-
tyn tehtävän suorittamiseksi, rekisteröidyn tai 
rekisterinpitäjän oikeuksien tai velvollisuuk-
sien toteuttamiseksi sekä muun muassa luo-
tonannossa tai saatavan perimisessä, vakuu-
tustoiminnassa ja sosiaaliturvan toteuttami-
sessa. 

  
 

Rahoituslain tietosuojasäännökset ja vakuu-
tuslaitoksia koskevat tietosuojasäännökset 

 
Julkisuuslain säännöksiä sovelletaan sellai-

sinaan rahoituslain toimeenpanoon niiltä osin 
kuin toimeenpanossa käytetään julkista val-
taa. Rahoituslaissa voidaan säätää poikkeuk-
sia julkisuuslain soveltamiseen.  

Työttömyysvakuutusrahaston toiminta on  
julkisen vallan käyttöä ainakin sen määrätes-
sä työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksua. Rahoituslaissa ei ole erityissään-
nöksiä julkisuuslain soveltamisesta työttö-

myysvakuutusrahastoon sen toimeenpannes-
sa rahoituslakia.  

Rahoituslain 21 §:n mukaan tapaturmava-
kuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut vakuutuslai-
tokset perivät työnantajalta työnantajan työt-
tömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun. Valtiokonttori perii 
valtion palveluksessa olevan henkilöstön 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja 
valtion liikelaitoksilta työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksut määräämällään tavalla 
ja välittää kertyneet varat edelleen työttö-
myysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuu-
tusmaksujen perinnän toimeenpano on lailla 
yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille, Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolle ja Valtiokont-
torille säädetty julkinen tehtävä. Työttö-
myysvakuutusmaksun perinnän toimeenpa-
nosta on julkisen vallan käytön piiriin katsot-
tava kuuluvan lähtökohtaisesti ainakin va-
kuutusmaksuvelvollisuutta ja työttömyysva-
kuutusmaksun määräämistä koskeva päätök-
senteko. Rahoituslaissa ei ole erityissäännök-
siä julkisuuslain soveltamisesta vakuutuslai-
toksiin, Valtiokonttoriin ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liittoon työttömyysvakuutusmak-
sun toimeenpanoon liittyvissä asioissa. 

Rahoituslaissa ei ole myöskään työttö-
myysvakuutusmaksun perintää koskevia tar-
peellisia tiedonsaantia ja tiedon luovuttamista 
koskevia säännöksiä. 

Työttömyysvakuutusmaksua periviä ja ta-
paturmavakuutusta harjoittavia vakuutusyh-
tiöitä koskee tapaturmavakuutuslain ja va-
kuutusyhtiölain julkisuuslain soveltamista 
sekä tiedonsaantia ja luovuttamista  koskevat 
säännökset, jotka säätelevät tapaturmava-
kuuttamista ja vakuutusyhtiön toimintaa. 

Tapaturmavakuutuslain 64 h §:ssä sääde-
tään julkisuuslain soveltamisesta vakuutus-
laitoksissa ja Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tossa käsiteltäessä tapaturma-asioita. Sen 
mukaan viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annettua lakia sovelletaan vakuutuslai-
toksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
tapaturmavakuutuslain toimeenpanoon liitty-
vien asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen 
siltä osin kuin mainitun lain 4 §:n 2 momen-
tissa säädetään, jollei tapaturmalaissa tai 
muussa laissa toisin säädetä. Tapaturmava-
kuutuslain toimeenpanoon ei sovelleta va-
kuutusyhtiölain 18 luvun 6, 6 b ja 6 c §:ää 
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eikä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun 
lain 79 §:n 1 ja 4—8 momenttia sekä 80 §:ää. 
Täten vakuutusyhtiölain tietosuojasäännökset 
eivät tule sovellettavaksi lakisääteisen tapa-
turmavakuutuksen korvaus- ja vakuutusasi-
oissa. Sen sijaan vakuutusyhtiölain vaitiolo-
velvollisuutta ja tiedonantamista koskevista 
säännöksistä sovelletaan muun muassa laki-
sääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien 
vakuutuslaitosten yhtiöoikeudelliseen pää-
töksentekoon ja hallintoon. 

Tapaturmavakuutuslaissa säädettyjä tai ta-
paturmavakuutuslain toimeenpanoon liittyviä 
tehtäviä hoidettaessa saatujen ja laadittujen 
asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen sa-
lassapitovelvollisuuteen sekä näiden tehtävi-
en hoidossa saatuja tietoja koskevaan vai-
tiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon 
sovelletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 22—24 ja 35 §:ää 
myös silloin, kun kysymys ei ole mainitun 
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun julkisen 
vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää varten 
laadituista tai saaduista asiakirjoista ja tie-
doista. Tietojen luovuttamisesta on tällöin 
soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 lu-
vussa säädetään. 

Tapaturmavakuutuslain 64 h §:ssä on laa-
jennettu salassa pidettävien asiakirjojen ja 
tietojen alaa. Sen lisäksi, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 
momentin 20 kohdassa säädetään, salassa pi-
dettäviä ovat myös sellaiset tapaturmavakuu-
tuslain toimeenpanoon perustuvat asiakirjat 
ja tiedot, jotka koskevat vakuutuksenottajan 
ja työnantajan taloudellista asemaa. 

Tapaturmavakuutuslain 64 h §:llä on sel-
kiytetty julkisuuslain ja vakuutusyhtiölain 
tietojen saamista ja antamista sekä salassapi-
toa koskevien säännösten soveltamista työta-
paturmavakuutuksen toimeenpanoon liitty-
viin asiakirjoihin ja tietoihin. Työtapaturma-
vakuutuksen toimeenpano on lakiin perustu-
va julkinen tehtävä. Toimeenpano tapahtuu 
yksityisissä vakuutusyhtiöissä ja Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitossa. Työtapaturmava-
kuutusta toimeenpanevat vakuutusyhtiöt har-
joittavat tämän ohella yleensä myös muuta 
lakisääteistä vakuutusta, kuten liikenneva-
kuutusta sekä yksityistä vahinkovakuutusta. 
Näihin vakuutusyhtiöihin sovelletaan jul-

kisuuslakia sen 4 §:n 2 momentin mukaan 
silloin, kun ne tapaturmavakuutuslakia toi-
meenpannessaan käyttävät julkista valtaa. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa osin 
vastaavanlaisia tehtäviä kuin työtapaturma-
vakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö. Siksi 
myös Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
kohdalla tapaturmavakuutusalain toimeenpa-
noon liittyvien asiakirjojen julkisuus määräy-
tyy samoin perustein kuin tapaturmavakuu-
tusyhtiöissä. Julkisuuslakia sovelletaan Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon vain siltä osin 
kuin se käyttää tapaturmavakuutuslakia toi-
meenpannessaan julkista valtaa. Työtapatur-
maturvan toimeenpanoon osallistuvat myös 
tapaturmavakuutuslaissa säädetyt muutok-
senhakuelimet ja Valtiokonttori. Niiden toi-
mintaan sovelletaan julkisuuslakia sen 4 §:n 
1 momentin perusteella. 

Valtion ollessa korvausvelvollinen työtapa-
turman tai ammattitaudin johdosta korvauk-
sen suorittaa Valtiokonttori. Tapaturmava-
kuutuslain 30 §:n mukaan Valtiokonttorista 
on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä ta-
paturmavakuutuslaissa säädetään vakuutus-
laitoksesta. Valtiokonttoriin ei kuitenkaan 
sovelleta 29 §:n 3 momenttia, 41 b §:n 2 ja 
4—6 momenttia eikä 64 h §:n 1 ja 2 mo-
menttia. Valtiokonttoriin ei siten sovelleta 
vakuutusyhtiölakia ja ulkomaiseen vakuutus-
yhtiöön ulkomaisista vakuutusyhtiöistä an-
nettua lakia, jollei tapaturmavakuutuslaissa 
muuta johdu. Valtiokonttoriin ei sovelleta 
myöskään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
korvausvelvollisuutta koskevaa säännöstä ei-
kä julkisuuslain soveltamista vakuutusyhtiöi-
hin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon 
koskevaa tapaturmavakuutuslain 64 h §:n 1 
ja 2 momenttia. Valtiokonttoriin sovelletaan 
koko tapaturmavakuutuslain toimeenpanoon 
liittyvän toiminnan osalta julkisuuslakia. 
Myös työttömyysvakuutusmaksun perinnän 
toimeenpanon osalta Valtiokonttoriin sovel-
letaan julkisuuslakia julkisuuslain 4 §:n 1 
momentin perusteella.   

Rahoituslain mukaisiin muutoksenha-
kuelimiin julkisuuslakia sovelletaan lain 
4 §:n 1 momentin mukaisesti. 

Henkilötietolaki on yleislaki. Sitä sovelle-
taan henkilötietojen käsittelyyn, jollei muual-
la laissa toisin säädetä. Näin ollen henkilötie-
tolain säännöksiä sovelletaan myös rahoitus-
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lain toimeenpanon edellyttämään henkilötie-
tojen käsittelyyn. Rahoituslaissa ei ole sää-
detty henkilötietolaista poikkeavasti.  

 
Työttömyysvakuutusmaksujen perinnässä ja 
työnantajan omavastuumaksun määräämises-
sä tarvittavat tiedot  

Työttömyysvakuutusmaksun perinnän toi-
meenpano edellyttää vakuutusmaksuvelvolli-
sia koskevien tietojen hankkimista, talletta-
mista, luovuttamista ja muuta käsittelyä va-
kuutuslaitoksissa, Valtiokonttorissa ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitossa. Rahoituslain 
mukaista työttömyysvakuutusmaksua mää-
rättäessä tarvitaan tietoja muun muassa työn-
antajan ja palkansaajan palkkasummasta, 
työnantajista, jotka ovat ilmoittaneet palk-
kasummansa ylittävän 18 § 1 momentissa 
mainitun palkkasumman sekä rahoituslain 13 
ja 16 §:ssä tarkoitetusta osaomistajan palk-
kasummasta. Tarvittavat tiedot koskevat 
muun muassa työnantajan taloudelliseen 
asemaan liittyviä tietoja, kuten tietoja työnte-
kijöille maksetuista palkoista. Työttömyys-
vakuutusmaksun perintä ei edellytä tietojen 
antamista vakuutuslaitokselle työntekijäkoh-
taisesti.  

Työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksun periminen ja määrääminen edel-
lyttää vakuutusmaksuvelvollisia ja työnteki-
jöitä koskevien tietojen hankkimista, tallet-
tamista, luovuttamista ja muuta käsittelyä 
työttömyysvakuutusrahastossa. Omavastuu-
maksua määrättäessä tarvitaan tietoja muun 
muassa työnantajan, valtion tiliviraston tai 
liikelaitoksen y-tunnuksesta,  henkilötunnuk-
sesta tai muusta vastaavasta tunnuksesta, 
työnantajan työttömyysturvan omavastuu-
maksun perintään liittyvistä työnantajan taus-
tatiedoista,  tiedot omavastuumaksun perus-
teena olevasta palkkasummasta, työntekijän 
henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot 
työntekijän palvelussuhteesta sekä tiedot 
työnantajan työttömyysturvan omavastuu-
maksun perusteena olevista seikoista ja 
etuusmenosta.  

Rahoituslain toimeenpanossa tarvittavat 
tiedot ovat osaksi salassa pidettäviä jul-
kisuuslain 24 §:n perusteella. Rahoituslain 
toimeenpanoon liittyvän valvonnan yhtey-
dessä syntyy pykälän 1 momentin 15 kohdan 

mukaisia asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja 
viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkas-
tuksesta tai muusta valvontatoimeen liitty-
västä seikasta. Toimeenpanossa kerätään tie-
toa myös liike- tai ammattisalaisuuteen liit-
tyvistä seikoista sekä henkilön vuosituloista 
ja etuuden perusteena olevista tuloista.  Ra-
hoituslain toimeenpanossa ei käsitellä henki-
lötietolain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia 
tietoja. Sen sijaan toimeenpanossa käsitellään 
henkilötietolain 13 §:n mukaisia henkilötun-
nuksia.  
 
Työttömyysvakuutusmaksun perinnän ohjaus 
ja valvonta 

Rahoituslain 21 §:n mukaan varojen tilit-
tämisestä sekä työttömyysvakuutusrahaston 
suoritettavien maksuunpano-, perimis- ja tili-
tyskulujen korvaamisperusteista on voimas-
sa, mitä niistä asianomaisen ministeriön vah-
vistamassa työttömyysvakuutusrahaston ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisessä 
sopimuksessa määrätään. Valtiokonttori perii 
valtion palveluksessa olevan henkilöstön 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja 
valtion liikelaitoksilta työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksut määräämällään tavalla 
ja välittää kertyneet varat edelleen työttö-
myysvakuutusrahastolle siten kuin asian-
omaisen ministeriön vahvistamassa valtio-
konttorin ja työttömyysvakuutusrahaston vä-
lisessä sopimuksessa määrätään. Asianomai-
nen ministeriö antaa tarkemmat määräykset 
rahoituslain 21 §:n soveltamisesta. Työttö-
myysvakuutusrahasto on lisäksi antanut vuo-
sittain työttömyysvakuutusmaksuja koskevan 
ohjeistuksen työttömyysvakuutusmaksujen 
perintää harjoittaville vakuutusyhtiöille. 
Työttömyysvakuutusrahasto antaa myös työt-
tömyysvakuutusmaksujen perintään liittyvää 
neuvontaa ja ohjausta.  

Lailla työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta 
(917/2000) lisättiin työttömyysvakuutusra-
haston tehtäviä. Lain mukaan työttömyysva-
kuutusrahasto ohjaa, kehittää ja valvoo mak-
sujen perintämenettelyn toimeenpanoa. Työt-
tömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyn 
toimeenpanon valvonta kattaa muun muassa 
vakuutuslaitosten perintämenettelyn, vakuu-
tuslaitoksen sisäisen maksujen perinnän jär-
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jestämisen ja menettelyn maksujen tilittämi-
sessä työttömyysvakuutusrahastolle. Valvon-
ta sisältää etenkin lakien ja ohjeiden noudat-
tamisen valvonnan maksuja määrättäessä,  
vakuutuslaitosten perintäjärjestelmien asian-
mukaisen toiminnan valvonnan ja perinnän 
riittävän dokumentoinnin. Valvonnan on ol-
tava niin kattavaa, että voidaan varmistua pe-
rinnän oikeellisuudesta. 

 
Työttömyysvakuutusrahaston valvonta  

Rahoituslain 11 §:n mukaan työttömyysva-
kuutusrahaston taloudellinen valvonta ja 
työnantajan työttömyysturvan omavastuu-
maksun toimeenpanon valvonta kuuluvat 
Vakuutusvalvontavirastolle. Muilta osin työt-
tömyysvakuutusrahastolle rahoituslaissa sää-
dettyjen velvollisuuksien täyttämistä valvoo 
sosiaali- ja terveysministeriö. 

 
Nykytilan arviointi  

Työttömyysvakuutusmaksun perintä on 
hoidettu tapaturmavakuutusjärjestelmän yh-
teydessä. Tapaturmavakuutusmaksun ja työt-
tömyysvakuutusmaksun perusteet ovat olleet 
pitkään samankaltaiset, mistä syystä tapa-
turmavakuutusmaksua perittäessä on voitu 
samojen tietojen perusteella periä myös työt-
tömyysvakuutusmaksu lisämaksuna. Tapa-
turmavakuutuslaissa on säädetty tapaturma-
vakuutusta koskevista tiedonsaantioikeuksis-
ta, joiden perusteella vakuutusyhtiöt ovat 
saaneet käytännössä tiedot työttömyysvakuu-
tusmaksun määräämiseksi eikä rahoituslaissa 
ole säädetty erityisesti työttömyysvakuutus-
maksun perintää koskevista tiedonsaantioi-
keuksista. Työttömyysvakuutusmaksun ja ta-
paturmavakuutusmaksun perusteet ovat kui-
tenkin ajan kuluessa eriytyneet, koska työt-
tömyysvakuutusmaksun perusteita on kehi-
tetty vastaamaan aikaisempaa paremmin va-
kuutusperiaatetta. Vakuutusperiaatteen läh-
tökohtana on se, että vakuutusmaksua, tässä 
tapauksessa työttömyysvakuutusmaksua, 
ovat velvolliset maksamaan ne henkilöt, jot-
ka ovat oikeutettuja maksuilla rahoitettaviin 
etuuksiin. Lisäksi työttömyysvakuutusrahas-
to toimeenpanee työttömyysturvan työnanta-
jan omavastuumaksun perinnän vuoden 2009 
alusta lukien. Siitä, että maksujen perusteet 

ovat eriytyneet ja että työttömyysvakuutusra-
haston käyttää julkista valtaa omavastuumak-
sujen perinnässä, seuraa  tarve tarkistaa ra-
hoituslain toimeenpanoon liittyvien asiakirjo-
jen ja tietojen julkisuutta sekä tiedonsaantia 
ja tietojen luovuttamista koskevia säännök-
siä.  

Lakisääteisen työttömyysvakuutusmaksun 
perinnän tehokas toimeenpano ja valvonta 
edellyttää, että sitä hoitavilla tahoilla on oi-
keus saada mahdollisimman nopeasti ja jous-
tavasti kaikki ne tiedot, jotka toimeenpanossa 
ja valvonnassa on otettava huomioon. Toi-
meenpanon yhteydessä tarvitaan vakuutus-
maksuvelvollisia koskevia tietoja. Vakuu-
tusmaksuvelvollisia koskevia yksilöintitietoja 
ja muita tietoja tarvitaan myös perinnän val-
vonnassa. Nämä tiedot liittyvät osin työnan-
tajan taloudelliseen asemaan.  

Perustuslaki edellyttää, että lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista ja asioista, jotka perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Toisaal-
ta julkisuuslaki ja henkilötietolaki edellyttä-
vät tarkkaa sääntelyä käsiteltävien asiakirjo-
jen ja tietojen, niiden käyttötarkoituksen sekä 
salassapidosta poikkeamisen osalta. Rahoi-
tuslaissa ei ole erityisesti säädetty julkisuus-
lain soveltamisesta rahoituslain toimeenpa-
noon. Rahoituslaissa ei ole myöskään tar-
peellisia säännöksiä oikeudesta saada ja luo-
vuttaa perinnässä ja valvonnassa tarvittavia 
tietoja. Rahoituslain toimeenpanoa koskevia 
tarpeellisia erityisiä tietosuojasäännöksiä ei 
ole ja säännökset ovat siten perustuslain ja 
tietosuojalainsäädännön kannalta puutteelli-
set.   

Siirrettäessä työttömyysvakuutusmaksun 
perintää koskeva valvonta työttömyysvakuu-
tusrahastoon lakia koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE 151/2000 vp) korostettiin, 
että perintäjärjestelmää ja sen ohjausta tulisi 
edelleen kehittää siten, että soveltamiskäy-
tännön yhdenmukaisuus voidaan varmistaa. 
Esityksen mukaan maksujen perintäjärjes-
telmän valvonta tulisi olla järjestetty siten, 
että rahasto voi varmistua maksun asianmu-
kaisesta perinnästä ja käytöstä kaikilta osin 
sekä saada järjestelmän kehittämisessä tarvit-
tavaa informaatiota. Tämä edellyttää suunni-
telmallista valvontaa, jossa työttömyysva-
kuutusmaksujen perintäketjulle on määritelty 
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peruskontrollit ja tarkkailutavoitteet. Perintä-
järjestelmän ja sen valvonnan kehittämisessä 
on tärkeätä kiinnittää huomiota maksujen 
laiminlyöntitilanteisiin ja siten osaltaan tor-
jua harmaata taloutta. Työttömyysvakuutus-
maksun perintää harjoittavia vakuutuslaitok-
sia on 13, jotka kukin tallentavat työttö-
myysvakuutusmaksun perinnän toimeenpa-
noa koskevat tiedot omiin tietojärjestelmiin-
sä. Perinnän järjestelmällisen ja kattavan val-
vonnan luominen edellyttää rekisterin perus-
tamista, koska  työttömyysvakuutusmaksun 
perinnässä syntyy merkittävä tietomäärä. Re-
kisteriä tarvitaan tiedon hallinnointiin ja 
muokkaamiseen. 
 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on toteuttaa perustus-
lain, julkisuuslain ja henkilötietolain edellyt-
tämät muutokset rahoituslakiin. Ehdotetuissa 
säännöksissä määritellään julkisuuslain ja 
henkilötietolain soveltaminen työttömyysva-
kuutusrahastoon, vakuutuslaitoksiin ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon niiden toi-
meenpannessa rahoituslakia. Ehdotetuissa 
säännöksissä määritellään lisäksi tehtävät, 
joita varten salassa pidettäviä tietoja on oike-
us saada, luovuttaa tai muutoin käyttää. Sama 
koskee niiden tietojen määrittelyä, jotka ovat 
tehtävien toimeenpanon vuoksi välttämättö-
miä. Tyhjentävien luetteloiden käyttö ei kui-
tenkaan ole aina mahdollista muun muassa 
tietojen moninaisuudesta johtuen. Siksi sään-
nöksissä on lueteltu vain keskeisimmät niissä 
tarkoitetut tietotyypit. Erityissääntelyllä pyri-
tään selkeyttämään sekä järjestelmiä toi-
meenpanevien että vakuutusmaksuvelvollis-
ten kannalta erityisesti niiden salassa pidettä-
vien tietojen käsittelyä, jotka ovat ominaisia 
ja keskeisiä rahoituslain toimeenpanolle.  
Ehdotettavien säännösten tarkoituksena on 
ehkäistä toimeenpanolle tarpeettomien tieto-
jen hankkimista ja luovuttamista ja tehostaa 
tätä kautta vakuutusmaksuvelvollisten tieto-
jen suojaa. Toisaalta tarkoituksena on myös 
huolehtia siitä, että järjestelmää toimeenpa-
nevat tahot sekä valvontaa harjoittava työt-
tömyysvakuutusrahasto saavat toimeenpanon 

ja valvonnan edellyttämät tiedot mahdolli-
simman tehokkaasti ja joustavasti. Ehdotuk-
sen tavoitteena on säätää oikeudesta tietojen 
saantiin sekä oikeudesta ja velvollisuudesta 
tietojen antamiseen vain niissä tapauksissa, 
kun se liittyy rahoituslain toimeenpanoon tai 
valvontaan. Rahoituslaissa on tarpeen säätää 
tietosuojasta vain siltä osin kuin julkisuus- ja 
henkilötietolaki sitä edellyttävät tai on eri-
tyistä syytä tarkentaa tai poiketa niiden mää-
räyksistä. Tietojensaanti- ja tietojenanto-
oikeudesta on asianmukaista säätää järjes-
telmää koskevassa erityislainsäädännössä. 

Tämän esityksen tiedonsaantia ja luovut-
tamista sekä työttömyysvakuutusrekisteriä 
koskevilla säännöksillä mahdollistettaisiin 
asianmukainen maksujen perintäjärjestelmän 
toimeenpano ja sen valvonta. Vakuutuslai-
tokset voivat varmistua entistä paremmin sii-
tä, että maksut peritään oikein. Samoin työt-
tömyysvakuutusrahasto voi varmistua mak-
sun asianmukaisesta perinnästä ja käytöstä 
kaikilta osin sekä saada järjestelmän toimi-
vuutta koskevaa tietoa. Esityksen tavoitteena 
on erityisesti tehostaa työttömyysvakuutus-
maksuihin liittyvien väärinkäytöksien torju-
mista ja paljastamista. 

 
2.2. Keskeiset ehdotukset 

Työttömyysvakuutusrekisterin perustaminen 
 

Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän 
valvonnan tehostamiseksi ja työnantajan 
työttömyysturvan omavastuumaksun mää-
räämistä varten työttömyysvakuutusrahas-
toon ehdotetaan perustettavaksi työttömyys-
vakuutusrekisteri. Se olisi henkilötietolaissa 
tarkoitettu henkilörekisteri. Vakuutuslaitok-
set toimittaisivat työttömyysvakuutusrekiste-
riin omista atk-järjestelmistään kattavasti tie-
toja työttömyysvakuutusmaksujen perintää 
koskien. Työttömyysturvan työnantajan 
omavastuumaksun osalta taas työttömyysva-
kuutusrahasto tallettaisi keräämänsä tiedot 
rekisteriin. Tietojen siirto vakuutuslaitoksesta 
työttömyysvakuutusrahaston työttömyysva-
kuutusrekisteriin tapahtuisi teknisen yhtey-
den kautta niin, että vakuutuslaitokset siirtä-
vät tiedot rekisteriin. Työttömyysvakuutusre-
kisteriin talletettaisiin työttömyys-
vakuutusmaksun perinnän toimeenpanon 
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valvontaa ja työnantajan työttömyysturvan 
omavastuumaksun määräämistä koskevia 
tarpeellisia tietoja kuten työnantajatunnuksia 
ja palkkasummatietoja.  

Työttömyysvakuutusrekisteriä käytettäisiin 
ehdotettuun työttömyysvakuutusmaksujen 
suuruuden ilmoittamiseen vakuutuslaitoksel-
le, perinnän valvontaan sekä työnantajan  
työttömyysturvan omavastuumaksun mää-
räämiseen. Työttömyysvakuutusrekisterillä 
olisi olennainen merkitys luotaessa työttö-
myysvakuutusmaksun perinnän toimeenpa-
non valvonnalle peruskontrolleja ja tarkkailu-
tavoitteita. Työttömyysvakuutusrekisteriin 
talletettuja tietoja käytettäisiin lisäksi muun 
muassa tilastoinnissa sekä työnantajan ja 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen 
tason määräämisessä rahoituslain 18 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Maksuihin liittyvien vää-
rinkäytöksien torjumisessa ja paljastamisessa 
työttömyysvakuutusrekisterillä olisi olennai-
nen merkitys, koska rekisteri mahdollistaa eri 
vakuutuslaitoksista toimitettavien samaa 
työnantajaa koskevien tietojen yhdistämisen. 
Työttömyysvakuutusrekisterin käyttö mah-
dollistaisi sekä ennakoivan että jälkikäteisen 
valvonnan. 

 
Julkisuuslain ja henkilötietolain soveltami-
nen työttömyysvakuutusrahastoon ja työttö-
myysvakuutusmaksun perinnän toimeenpani-
joihin 

 
Työttömyysvakuutusrahaston toiminta ei 

pääsääntöisesti sisällä julkisen vallan käyt-
töä. Ainakin työnantajan työttömyysturvan  
omavastuumaksun voimaan tultua työttö-
myysvakuutusrahaston toiminta käsittää 
myös julkisen vallan käyttöä. Julkisuuslain 
lähtökohtana on asiakirjojen julkisuus. Vi-
ranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei 
mainitussa laissa tai muussa laissa erikseen 
toisin säädetä. Esityksessä ehdotetaan, että 
työttömyysvakuutusrahaston toiminnan julki-
suuteen noudatettaisiin julkisuuslakia rahas-
ton käyttäessä julkista valtaa. Myös salassa-
pitovelvoitteet määräytyisivät eräin vähäisin 
poikkeuksin julkisuuslain 6 luvun mukaan.  

Työttömyysvakuutusrahaston toiminnassa 
salassa pidettävät asiakirjat  määräytyisivät 
ehdotuksen mukaan eräin poikkeuksin jul-
kisuuslain 24 §:n mukaan. Sen 1 momentissa 

luetellaan salassa pidettävät asiakirjat.  Työt-
tömyysvakuutusrahaston toiminnassa keskei-
simpiä salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja 
ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 ja 
23 kohtiin sisältyvät tiedot. Tällaisia ovat 
muun muassa ansioita ja etuuksia koskevat 
tiedot. Julkisuuslain mukaan liike- ja ammat-
tisalaisuuksien lisäksi muut vastaavat yksi-
tyistä elinkeinotoimintaa koskevat tiedot ovat 
salassa pidettäviä vain, jos tietojen luovutta-
minen voisi aiheuttaa elinkeinonharjoittajalle 
taloudellista vahinkoa, eikä kysymys ole 
esimerkiksi elinkeinonharjoittajan velvolli-
suuksista tai niiden hoitamista koskevista 
tiedoista.  

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuteen 
tai omavastuumaksuun liittyvillä työnantajan 
taloudellista asemaa koskevilla tiedoilla ei 
ole yleistä julkisuustarvetta. Rajanveto sen 
suhteen, milloin työnantajan taloudelliseen 
asemaan liittyvää tietoa voidaan pitää liike- 
tai ammattisalaisuutena, on vaikeaa. Vakuu-
tuslaitoksen olisi myös käytännössä hyvin 
vaikeaa arvioida, milloin esimerkiksi työnan-
tajan palkkatietojen tai muiden vakuutukseen 
liittyvien tietojen luovuttaminen voisi aiheut-
taa työnantajalle konkreettista taloudellista 
vahinkoa. Siksi esityksessä ehdotetaan,  että 
myös työnantajan taloudellista asemaa kos-
kevat asiakirjat ja tiedot olisivat julkisuus-
laista poiketen aina salassa pidettäviä eikä 
vain silloin, kun tietojen luovuttaminen voisi 
aiheuttaa yksityiselle elinkeinonharjoittajalle 
taloudellista vahinkoa. 

Julkisuuslakia ehdotetaan sovellettavaksi 
työttömyysvakuutusrahaston toimintaan ra-
joitetusti myös silloin kun se ei käytä julkista 
valtaa. Salassapitovelvollisuutta, vaitiolovel-
vollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa koskevia  
julkisuuslain säännöksiä sovellettaisiin myös 
silloin, kun kysymys on työttömyysvakuutus-
rahaston rahoituslain toimeenpanotehtäviin 
liittyvistä asiakirjoista, joita ei ole laadittu tai 
saatu julkisenvallan käyttöön kuuluvaa tehtä-
vää varten. Tällä laajennuksella ei kuitenkaan 
ole tarkoitus ulottaa julkisuuslain mukaista 
julkisuusperiaatetta eikä myöskään mainitun 
lain säännöksiä enemmälti työttömyysvakuu-
tusrahastoon ja sen asiakirjoihin ja tietoihin. 

Työttömyysvakuutusmaksun perintää toi-
meenpaneviin vakuutuslaitoksiin ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon sovelletaan 
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tapaturmavakuutuslain mukaan eräin täs-
mennyksin tapaturmavakuutuksen toimeen-
panoon liittyvien asiakirjojen ja toiminnan 
julkisuuteen julkisuuslakia siltä osin kuin sii-
nä käytetään julkista valtaa. Julkisuuslakia 
sovelletaan tapaturmavakuutuksen toimeen-
panoon laissa säädetyin osin salassapitovel-
vollisuuden sekä vaitiolovelvollisuuden ja 
hyväksikäyttökiellon osalta myös silloin kun 
kysymys ei ole julkisen vallan käytöstä. 
Koska työttömyysvakuutusmaksu peritään 
tapaturmavakuutusmaksun lisämaksuna ja 
perinnässä tarvittavat tiedot ovat pitkälti sa-
mantyyppisiä kuin tapaturmavakuutuksessa, 
on tarkoituksenmukaista säätää julkisuuslain 
soveltamisesta vakuutuslaitoksiin ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon  mahdolli-
simman samalla tavalla niiden toimeenpan-
nessa työttömyysvakuutusmaksun perintää ja 
tapaturmavakuutuslakia.  

Esityksessä ehdotetaan, että julkisuuslain 
soveltamisesta vakuutuslaitoksen ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton rahoituslain 
toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja toi-
minnan julkisuuteen on soveltuvin osin voi-
massa, mitä tapaturmavakuutuslain 
64 h §:ssä säädetään. Julkisuuslain säännök-
siä sovellettaisiin työttömyysvakuutusmak-
sun perintää toimeenpaneviin vakuutuslai-
toksiin siltä osin kuin ne tehtäviään suoritta-
essaan käyttävät julkista valtaa. Niiden julki-
sen vallan käyttöön liittyvät asiakirjat ovat 
julkisia, jollei julkisuuslaissa tai tapaturma-
vakuutuslaissa toisin säädetä. Tältä osin ei 
ole tarvetta erityissääntelyyn. Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitto hoitaa työttömyysva-
kuutusmaksun perintää toimeenpannessaan 
osin samanlaisia tehtäviä kuin sitä toimeen-
panevat vakuutuslaitokset.  Esityksessä ehdo-
tetun mukaan julkisuuslakia sovellettaisiin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon vain sil-
tä osin kuin se tehtäviään toimeenpannessaan 
käyttää julkista valtaa. Työttömyysvakuu-
tusmaksun perinnän toimeenpanossa kuulu-
vat julkisen vallan käytön piiriin muun muas-
sa vakuuttamismaksuvelvollisuuteen ja va-
kuutusmaksuvelvollisuuden laiminlyöntiin 
liittyvät tehtävät.  

Jotta työttömyysvakuutusmaksun perinnän 
toimeenpanon tietosuojaa ja tapaturmavakuu-
tuksen toimeenpanoa koskisivat vakuutuslai-
toksissa mahdollisimman yhdenmukaiset 

säännökset, ehdotetaan julkisuuslain salassa-
pitovelvoitteita ja niiden rikkomista koskevia 
säännöksiä noudatettaviksi työttömyysvakuu-
tusmaksun toimeenpanossa myös silloin, kun 
kysymys ei ole julkisen vallan käytöstä. Sa-
ma koskee soveltuvin osin myös julkisuus-
lain salassapidosta poikkeamista koskevia 
säännöksiä. Mainittuja julkisuuslain sään-
nöksiä sovellettaisiin myös silloin, kun ky-
symys on työttömyysvakuutusmaksun perin-
nän toimeenpanotehtäviin liittyvistä asiakir-
joista, joita ei ole laadittu tai saatu julkisen 
vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää varten. 

Tapaturmavakuutuslain 64 h §:n soveltami-
sesta soveltuvin osin työttömyysvakuutus-
maksun perinnän toimeenpanoon vakuutus-
laitoksissa ja Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tossa seuraa, ettei vakuutusyhtiölain 18 luvun 
vaitiolovelvollisuutta, siitä poikkeamista ja 
sen rikkomista koskevia säännöksiä sovellet-
taisi työttömyysvakuutusmaksun perinnän 
toimeenpanoon.  

Henkilötietolain säännöksistä soveltuvat 
rahoituslain toimeenpanoon  sellaisinaan 
muun muassa säännökset tietojen käsittelyn 
suunnittelusta, käyttötarkoitussidonnaisuu-
desta, rekisteröidyn informoinnista ja oikeu-
desta tarkastaa häntä koskevat, työttömyys-
vakuutusmaksun perintää toimeenpanevien 
tahojen henkilörekistereihin sisältyvät tiedot.  
 
Työnantajan tietojenantovelvollisuus  

 
Esityksessä ehdotetaan työnantajalle vel-

vollisuutta toimittaa ilman eri pyyntöä va-
kuutuslaitokselle ja Valtiokonttorille tiedot, 
jotka ovat välttämättömiä työttömyysvakuu-
tusmaksun määräämiseksi ja perimiseksi. 
Vakuutuslaitoksella on oltava työttömyysva-
kuutusmaksujen ennakon ja lopullisen mak-
sun määräämistä varten  sekä arvio työnteki-
jöille vakuutuskauden aikana maksettavista 
palkoista että lopullinen tieto maksetuista 
työttömyysvakuutusmaksun perusteena ole-
vista palkoista. Työttömyysvakuutusmaksua 
määrättäessä ei vakuutusmaksuvelvollista 
työntekijää yksilöidä eikä vakuutusmaksun 
määrääminen muutoinkaan vaadi maksettu-
jen palkkojen yksilöimistä työntekijäkohtai-
sesti. Siksi ei edellytetä edellä mainittujen 
palkkatietojen antamista työntekijäkohtaisesti 
yksilöityinä. Tarkoitetut tiedot olisi annettava 
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vakuutussopimusta tehtäessä ja siitä lähtien 
vuosittain ilman erillistä pyyntöä. Työnanta-
jan olisi annettava uudelle vakuutuslaitoksel-
le tarpeelliset tiedot myös edellisestä vakuu-
tuksestaan silloin, kun työnantaja siirtää va-
kuutuksen kesken kalenterivuoden toiseen 
vakuutuslaitokseen.  

Rahoituslain 18 §:n mukaan työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu 
työnantajan palkkasumman mukaan siten, et-
tä se kasvaa palkkasumman ylittäessä 
840 940 euroa. Esityksessä ehdotetaan työn-
antajalle velvollisuutta ilmoittaa vakuutuslai-
tokselle vakuutusta tehtäessä vakuutusten ja-
kamisesta eri vakuutuslaitoksiin, jos palk-
kasumma ylittää edellä mainitun rajan. Ilmoi-
tuksen perusteella vakuutuslaitos ryhtyisi 
toimiin, joilla varmistetaan työnantajan työt-
tömyysvakuutusmaksun periminen oikein.  

Vakuutuslaitoksen periessä työttömyysva-
kuutusmaksua asianosaisen oikeus tietojen-
saantiin määräytyisi työttömyysvakuutus-
maksun perintää koskevassa asiassa jul-
kisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevien 
säännösten mukaan. Asianosaisen oikeudesta 
saada tieto viranomaisen asiakirjasta sääde-
tään julkisuuslain 11 §:ssä. Julkisuuslain mu-
kaan asianosaisella tarkoitetaan hakijaa, va-
littajaa sekä muuta, jonka oikeutta, etua tai 
velvollisuutta asia koskee. Asianosainen ei 
saa ilmaista sivullisille asianosaisasemansa 
perusteella saamiansa salassa pidettäviä tieto-
ja, jotka koskevat muita kuin häntä itseään. 
Asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin 
kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai 
on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsitte-
lyyn. Asianosainen saa myös käyttää muita 
kuin häntä itseään koskevia tietoja, kun ky-
symys on sen oikeuden, edun tai velvollisuu-
den hoitamista koskevasta asiasta, johon asi-
anosaisen tietojensaantioikeus on perustunut. 
Mainitun lain 16 §:n mukaan tieto asiakirjan 
sisällöstä on annettava suullisesti tai antamal-
la asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja 
jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai anta-
malla siitä kopio tai tuloste. Asianosaisen oi-
keutta tiedonsaantiin on kuitenkin rajoitettu 
11 §:n 2 momentissa muun muassa silloin, 
kun tiedon antaminen olisi vastoin erittäin 
tärkeätä yleistä tai yksityistä etua. Rekiste-
röidyn oikeudesta tarkastaa häntä koskevat, 
henkilörekisteriin merkityt tiedot säädetään 

puolestaan henkilötietolain 26 §:ssä ja tarkas-
tusoikeuden toteuttamisesta saman lain 
28 §:ssä. Rekisterinpitäjän on annettava il-
man aiheetonta viivytystä rekisteröidylle ti-
laisuus tutustua rekisteriin merkittyihin tie-
toihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjal-
lisessa muodossa.  
 
Oikeus tarkastaa tiedot 

 
Esityksessä ehdotetaan, että vakuutuslai-

toksella, Valtiokonttorilla ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolla olisi oikeus tarkastaa 
työnantajan asiakirjoista tämän antamien tie-
tojen oikeellisuus. Työnantajan asiakirjan kä-
site olisi tulkittava laajasti kuten julkisuus-
laissa. Asiakirjalla tarkoitettaisiin sekä perin-
teisiä asiakirjoja että sähköisiä asiakirjoja ja 
muita apuvälineillä selville saatavissa olevia 
asiakirjoja. Säännös on tarpeen muun muassa 
siksi, että työttömyysvakuutusmaksun perus-
teena olevien tietojen oikeellisuus voidaan 
tarvittaessa varmistaa. Laissa säädettäisiin 
tarkastusoikeuden toteuttamiseksi vakuutus-
laitokselle, Valtiokonttorille ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolle oikeus saada poliisilta 
ja muilta viranomaisilta virka-apua tieto-
jenantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tieto-
jen tarkastamiseksi ja saamiseksi työnantajal-
ta. 

 
 

Oikeus saada ja luovuttaa tietoja sekä tarkas-
taa toimintaa 

 
Esityksessä   ehdotetaan  sosiaali-  ja   ter-

veysministeriölle ja Vakuutusvalvontaviras-
tolle oikeus saada tietoja  työttömyysvakuu-
tusrahastolta. Sosiaali- ja terveysministeriöllä 
ja Vakuutusvalvontavirastolla  olisi oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada 
maksutta työttömyysvakuutusrahastolta tie-
dot, jotka ovat tarpeen valvontaa varten. Mi-
nisteriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla olisi 
oikeus lisäksi muullakin tavoin tarkastaa ra-
haston toimintaa. Työttömyysvakuutusrahas-
tolla olisi lisäksi velvollisuus toimittaa vuo-
sittain määräajassa sosiaali- ja terveysminis-
teriölle kertomus toiminnastaan ja tilastaan 
sekä selvitys valvontatoimistaan. Vakuutus-
valvontavirastolle rahaston olisi toimitettava 
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määräajassa tilinpäätös ja tilintarkastajan lau-
sunto. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työt-
tömyysvakuutusrahaston oikeudesta tietojen 
saamiseen.   Työttömyysvakuutusrahastolle 
säädettäisiin oikeus saada maksutta vakuu-
tuslaitokselta, Valtiokonttorilta ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolta työttömyysva-
kuutusmaksujen perintämenettelyn toimeen-
panon ohjaamista, kehittämistä ja valvontaa 
varten välttämättömät tiedot. Tiedonsaantioi-
keuden piiriin kuuluvat tiedot todettaisiin 
säännöksessä. Kaikkien välttämättömien tie-
tojen kuvaaminen ei ole kuitenkaan mahdol-
lista. Tämän johdosta on tarpeen, että työt-
tömyysvakuutusrahastolla on oikeus pyyn-
nöstä saada erikseen mainittujen tietojen li-
säksi vakuutuslaitokselta, Valtiokonttorilta ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta muitakin 
perintämenettelyn toimeenpanon ohjaamista, 
kehittämistä ja valvontaa varten välttämättö-
mistä seikoista.  

Koska palkkasummatiedot perustuvat 
työnantajilta saatuihin ja vakuutuslaitoksilta 
kerättyihin tietoihin, on tärkeää, että työttö-
myysvakuutusrahaston on mahdollista saada 
tietoja myös perintämenettelyn ulkopuolisilta 
tahoilta kuten verottajalta. Työttömyysva-
kuutusmaksun perinnän toimeenpanon pe-
rusvalvonnan oleellinen osa olisi jatkossa 
vakuutuslaitoksilta saatujen tietojen vertaa-
minen muilta sosiaalivakuutuksen toimijoilta 
ja verottajalta saatuihin valvonnan kannalta 
tarpeellisiin tietoihin kuten palkkasummatie-
toihin. Näiden tietojen perusteella voitaisiin 
suorittaa sekä vakuutuslaitosten välisiä että 
koko järjestelmää koskevia valvontaan liitty-
viä vertailuja. Vertailu antaa valvonnan kan-
nalta tarpeellista tietoa koko työttömyysva-
kuutusmaksujen perintämenettelyn toimeen-
panosta ja sen toimivuudesta. Tietojensaanti-
oikeudella voidaan varmistaa valvottavilta 
saatujen tietojen oikeellisuus. Perusvalvon-
nan tuottamien vertailutietojen perusteella 
voidaan asettaa perintämenettelyn toimeen-
panon valvonnan tarkkailutavoitteita. Edellä 
esitetyn perusteella ehdotetaan, että työttö-
myysvakuutusrahastolla on tehtäviensä toi-
meenpanoa varten oikeus saada tietoja myös 
eläkelaitokselta ja  Eläketurvakeskukselta, 
veroviranomaisilta ja viranomaiselta ja muul-
ta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan. 

Tietoja ei ole tarpeellista saada henkilötasol-
la.  

Vakuutuslaitos, Valtiokonttori, Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto ja rahoituslain mu-
kainen  muutoksenhakuelin tarvitsevat työt-
tömyysvakuutusmaksujen määräämiseksi ja 
käsiteltävinä olevien asioiden ratkaisemista 
varten tarpeelliset tiedot. Työnantajan tie-
donantovelvollisuutensa nojalla antamien tie-
tojen tarpeellista tarkistamista ja täydentä-
mistä varten niillä on oltava mahdollisuus 
saada  kyseisiä tietoja muilta viranomaisilta. 
Esityksessä ehdotetaan lakiin otettavaksi tätä 
vastaava säännös.  

Työttömyysvakuutusmaksun perintä edel-
lyttää myös työttömyysvakuutusmaksun pe-
rusteena olevien tarpeellisten tietojen siirtä-
mistä uuteen vakuutusyhtiöön työnantajan 
siirtäessä tapaturmavakuutuslain mukaisen 
vakuutuksensa vakuutusyhtiöstä toiseen. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että vakuutuslaitoksen 
ja Valtiokonttorin on annettava tapaturmava-
kuutuksen siirtyessä vakuutuslaitoksesta toi-
seen tälle vakuutuslaitokselle tämän lain mu-
kaista perintätehtävää ja maksujen määrää-
mistä varten välttämättömät tiedot työnanta-
jan ja palkansaajan palkkasummista. 
 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
määrääminen silloin kun työnantaja on jaka-
nut vakuutuksensa  

 
Rahoituslain 18 §:n mukaan työnantajan 

työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu 
työnantajan palkkasumman mukaan siten, et-
tä se kasvaa palkkasumman ylittäessä 
840 940 euroa. Esityksessä on edellä ehdotet-
tu työnantajalle velvollisuutta ilmoittaa va-
kuutuslaitokselle vakuutusta tehtäessä  va-
kuutusten jakamisesta, jos palkkasumma ylit-
tää edellä mainitun palkkasumman. Ilmoituk-
sen perusteella vakuutuslaitos ryhtyy toimiin, 
joilla varmistetaan työnantajan työttömyys-
vakuutusmaksun periminen oikein.  

Vakuutuslaitoksen pyynnöstä työttömyys-
vakuutusrahasto ilmoittaisi työttömyysva-
kuutusrekisteriä hyväksi käyttäen perittävät 
työttömyysvakuutusmaksut silloin, kun työn-
antaja on jakanut tapaturmavakuutuslain mu-
kaiset vakuutuksensa eri vakuutuslaitoksiin. 
Vakuutuslaitoksen olisi pyydettävä ilmoitus 
jos  työnantaja on ilmoittanut jakaneensa va-
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kuutuksensa. Työttömyysvakuutusrahasto 
voi ehdotettua työttömyysvakuutusrekisteriä 
hyväksi käyttäen yhdistää työnantajan tiedot 
ja määrätä eri vakuutuslaitoksille perittävän 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ta-
son niin, että vain yksi vakuutuslaitos perii 
pienemmän maksun osuuden. Menettelyllä 
varmistettaisiin työttömyysvakuutusmaksu-
jen perinnän oikeellisuus. 
 
Rangaistussäännös 
 

Työttömyysvakuutusmaksun lainmukaisen 
perinnän varmistamiseksi on tärkeää säätää 
väärien tietojen antamisesta rangaistus. Ra-
hoituslakiin ehdotetaan siksi lisättäväksi ran-
gaistussäännös. Työnantajalle ja tämän edus-
tajalle säädettäisiin rangaistusuhka tahallises-
ta tai huolimattomuudesta johtuvasta rahoi-
tuslain mukaisen tietojenantovelvollisuuden 
rikkomisesta.  
 
 
3.  Esityksen vaikutukset   

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Työttömyysvakuutusrahastoon ehdotetaan 
perustettavaksi työttömyysvakuutusrekisteri. 
Tiedot työttömyysvakuutusrekisteriin luovu-
tetaan avaamalla tekninen yhteys vakuutus-
laitoksista työttömyysvakuutusrekisteriin. 
Työttömyysvakuutusrekisterin perustaminen 
työmääränä vaatisi noin 2,5 henkilötyö-
vuotta ja rekisterin ylläpito ja käyttö kaksi  
henkilötyövuotta. Työttömyysvakuutusrekis-
teristä arvioidaan aiheutuvan noin 220 000 
euron perustamiskustannukset ja noin 30 000 
euron vuotuiset ylläpitokustannukset. Edellä 
mainituista kustannuksista vastaisi työttö-
myysvakuutusrahasto. 

Työttömyysvakuutusrekisterin perustami-
nen aiheuttaa kustannuksia myös vakuutus-
laitoksille. Tiedonsiirto ja teknisen yhteys 
työttömyysvakuutusrekisteriin aiheuttavat 
vakuutuslaitoksille perustamis- ja tiedonsiir-
tokustannuksia.  

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään varmis-

tamaan työttömyysvakuutusmaksun oikea 
perintä. Työttömyysvakuutusmaksun perin-
nän toimeenpanon valvonnan tehostuminen 
lisäisi todennäköisesti työttömyysvakuutus-
maksun kertymää.  
 
3.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotetuilla säännöksillä saatettaisiin ra-
hoituslain tietosuojaa koskeva erityislainsää-
däntö vastaamaan perustuslain, henkilötieto-
lain ja julkisuuslain vaatimuksia. Ehdotuk-
sessa on otettu huomioon rahoituslain toi-
meenpanoon liittyvät erityispiirteet ja tiedon-
saantitarpeet. Esitetyt tarkemmat ja yksityis-
kohtaisemmat säännökset salassa pidettävien 
tietojen luovutusperusteista ja luovutuksen 
kohteena olevista tiedoista helpottavat tieto-
turvasäännösten soveltamista käytännön toi-
minnan tasolla. Ne selkeyttävät myös henki-
lötietolain ja julkisuuslain periaatteiden so-
veltamista rahoituslain toimeenpanossa. Eh-
dotetut säännökset antavat myös työttömyys-
vakuutusmaksuvelvollisille nykyistä selke-
ämmän käsityksen siitä, minkälaista heitä 
koskevien tietojen käsittelyä rahoituslain 
toimeenpano edellyttää.  
 
4.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä työttömyysvakuu-
tusrahaston ja vakuutuslaitosten edustajien 
kanssa. Esityksen valmistelun yhteydessä on 
kuultu oikeusministeriötä, valtiovarainminis-
teriötä, Vakuutusvalvontavirastoa, Tapatur-
mavakuutuslaitosten liittoa,  Valtiokonttoria, 
Eläketurvakeskusta ja keskeisiä työmarkki-
najärjestöjä. 

Henkilötietolain 41 §:n mukaan asianomai-
sen viranomaisen on varattava tietosuojaval-
tuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi valmistel-
taessa lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia uu-
distuksia, jotka koskevat henkilöiden oikeuk-
sien ja vapauksien suojaamista henkilötieto-
jen käsittelyssä. Tietosuojavaltuutettu on an-
tanut esityksen johdosta lausuntonsa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

19 a §. Työnantajan työttömyysvakuutus-
maksun peruste. Palkkaturvasaatava makse-
taan palkansaajan työttömyysvakuutusmak-
sulla vähennettynä. Palkkaturvaviranomainen 
ei tilitä vähennettyjä maksuja eteenpäin, vaan 
vakuutuslaitokset perivät maksut työnantajal-
ta tai konkurssipesältä. Työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksun perusteena on sama 
palkka, joka on palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksun perusteena myös silloin kun 
maksaja on palkkaturvalaissa tarkoitettu vi-
ranomainen. Työnantajan palkkasummaan 
luetaan siis kaikissa tapauksissa myös sijais-
maksajan maksamat palkat. 
 
7 luku. Maksu- ja perintämenettely 

21 §. Maksujen perintä ja tilitys. Pykälässä 
säädetään työttömyysvakuutusmaksujen pe-
rintä- ja tilitysmenettelystä. Esityksessä eh-
dotetaan muutettavaksi pykälän 2 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyis-
tä voimassa olevaa momenttia vastaavasti, et-
tä vakuutuslaitoksella on oikeus vuoden alus-
sa tai sen aikana alkavalta vakuutukselta kan-
taa työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa.  
Lopullinen vakuutusmaksu määrättäisiin 
edelleen kalenterivuosittain. Momenttia muu-
tettaisiin niin, että tapaturmavakuutuslain 
mukaisen vakuutuksen vakuutuskauden päät-
tyessä kesken kalenterivuoden, vakuutuslai-
tos määrää vakuutusmaksun  kuluneelta ka-
lenterivuoden ajalta. Vakuutuksen vakuutus-
kausi voi päättyä kesken kalenterivuoden, jos 
vakuutus lakkaa tai vakuutus siirtyy toiseen 
vakuutuslaitokseen. Esityksessä ehdotetusta 
22 c §:n 2 momentista seuraisi, että vakuu-
tuslaitos tai Valtiokonttori ilmoittaisi uudelle 
vakuutuslaitokselle tiedot työttömyysvakuu-
tusmaksun perusteena olevista palkkasum-
mista. Uusi vakuutuslaitos määräisi kalente-
rivuoden lopullisen maksun ottaen huomioon 
edelliseltä vakuutuslaitokselta saamansa 
palkkasummatiedot.   

Momentissa säädettäisiin myös vakuutus-

laitoksen velvollisuudesta pyytää ilmoitus 
työttömyysvakuutusrahastolta maksujen ta-
sosta. Vakuutuslaitoksella olisi velvollisuus 
pyytää ilmoitus työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun tasosta, jos työnantaja on teh-
nyt ehdotetun 22 d §:n 2 momentin mukaisen 
ilmoituksen. Vakuutuslaitoksella olisi siten 
velvollisuus pyytää työttömyysvakuutusra-
hastolta ilmoitusta jos työnantaja on ilmoit-
tanut jakaneensa tapaturmavakuutuksensa eri 
vakuutuslaitoksiin ja työnantajan yhteenlas-
kettu palkkasumma ylittää säädetyn rajan. 
Työttömyysvakuutusrahasto ilmoittaisi täl-
löin työttömyysvakuutusmaksujen tasot niille 
vakuutuslaitoksille, joissa työnantajan tapa-
turmalain mukaiset vakuutukset ovat. Vakuu-
tuslaitokset saisivat näin tietoonsa työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksun prosentuaali-
sen suuruuden, jonka perusteella ne määräi-
sivät maksun rahamääräisen suuruuden. 

Vakuutuslaitos voisi muulloinkin pyytää 
työttömyysvakuutusrahastolta ilmoitusta 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ta-
sosta, jos se on tarpeellista maksujen perimi-
seksi oikein. Vakuutuslaitoksen olisi tarkoi-
tuksenmukaista pyytää ilmoitus silloin kun 
havaitaan maksua perityn virheellisesti siitä 
syystä, että työnantaja on antanut virheellisiä 
tietoja tai työnantaja on laiminlyönyt vakuu-
tusmaksun määräämistä varten tarpeellisten 
tietojen antamisen. Ilmoitusta ei olisi tarpeel-
lista pyytää, jos vakuutuslaitos voi  päätellä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, että 
se perii työnantajan työttömyysvakuutus-
maksun oikein.  

Työttömyysvakuutusrahasto selvittäisi eh-
dotetusta työttömyysvakuutusrekisteristä saa-
tavien tietojen perusteella  maksujen määrät  
ja ilmoittaisi maksun tason pyynnön tehneel-
le vakuutuslaitokselle ja tarvittaessa muille 
vakuutuslaitoksille, joissa työnantajan vakuu-
tukset ovat. Työttömyysvakuutusrahaston il-
moittaessa työnantajan työttömyysvakuutus-
maksun vakuutuslaitokselle periaatteena olisi 
se, että se vakuutuslaitos, jonka vakuutuksen 
palkkasumma jää alle 840 940 euron rajan tai 
on pienin, perisi pienemmän työnantajan 
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työttömyysvakuutusmaksun osuuden ja muut 
vakuutuslaitokset suurempaa ellei olisi eri-
tyistä syytä toimia toisin. Vakuutuslaitokset 
toimeenpanisivat työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun perinnän ilmoituksen perus-
teella ja työnantajalla olisi mahdollisuus va-
littaa maksuunpanosta rahoituslaissa sääde-
tyllä tavalla.   

22 a §. Ministeriön ja Vakuutusvalvontavi-
raston oikeus saada tietoja ja tarkastaa toi-
mintaa. Pykälä on uusi. Pykälässä säädetään 
sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutus-
valvontaviraston oikeudesta saada tietoja 
työttömyysvakuutusrahastolta, työttömyys-
vakuutusrahaston tietojenantovelvollisuudes-
ta ja tarkastusoikeudesta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin sosiaa-
li- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvon-
taviraston  oikeudesta saada maksutta työt-
tömyysvakuutusrahastolta rahoituslaissa sää-
dettyä valvontaa varten tarpeelliset tiedot. 
Tiedot olisi myös niitä pyydettäessä yksilöi-
tävä, jotta ei kerättäisi tarpeetonta tietoa. Py-
kälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ja Va-
kuutusvalvontaviraston oikeudesta muullakin 
tavoin tarkastaa rahaston toimintaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston oikeudesta saada rahas-
tolta 8 a luvussa tarkoitetun omavastuumak-
sun toimeenpanon valvontaa varten 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot siten, että niistä 
käy ilmi työntekijän henkilötunnus ja muut 
yksilöintitiedot. Työttömyysvakuutusrahasto 
aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2009 lukien 
työnantajan omavastuumaksun toimeenpa-
non. Vakuutusvalvontaviraston tulee muun 
muassa valvoa, että työttömyysvakuutusra-
haston hallinnolliset menettelytavat vastaavat 
laissa edellytettyä. Tämä voidaan toteuttaa 
esimerkiksi yksittäisten kansalaisten tai työn-
antajien tekemien kantelujen tai muiden yh-
teydenottojen perusteella. Jotta Vakuutusval-
vontavirasto voisi tutkia, onko rahaston me-
nettely täyttänyt laissa säädetyt edellytykset, 
se tarvitsee tässä toiminnassaan myös henki-
lötason tietoja. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin työt-
tömyysvakuutusrahaston velvollisuudesta  
oma-aloitteisesti toimittaa määräajassa sosi-
aali- ja terveysministeriölle tietyt laissa sää-
dettyä valvontaa varten tarpeelliset tiedot. 

Työttömyysvakuutusrahaston olisi toimitet-
tava vuosittain kahden kuukauden kuluessa  
tilinpäätöksen vahvistamisesta sosiaali- ja 
terveysministeriölle kertomus toiminnastaan 
ja tilastaan. Työttömyysvakuutusrahaston 
olisi lisäksi annettava samassa määräajassa 
selvitys työttömyysvakuutusmaksujen perin-
nän valvonnasta, valvonnassa esiin tulleista 
seikoista ja toimenpiteistä, joihin havaintojen 
johdosta on ryhdytty. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi työttömyysvakuutusrahaston velvolli-
suudesta toimittaa talouden valvontaa varten 
Vakuutusvalvontavirastolle tilinpäätöksensä 
ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta seuraa-
van kesäkuun loppuun mennessä. 

22 b §. Työttömyysvakuutusrahaston oike-
us tietojen saamiseen. Pykälä on uusi. Se si-
sältää yleiset säännökset työttömyysvakuu-
tusrahaston oikeudesta saada ja käyttää tar-
vitsemiaan tietoja salassapitosäännösten ja 
muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten 
estämättä.  

Työttömyysvakuutusrahasto tarvitsee ra-
hoituslain mukaisten tehtäviensä hoitamista 
varten tietoja työttömyysvakuutusmaksun pe-
rintää toimeenpanevilta vakuutuslaitoksilta, 
Valtiokonttorilta ja Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitolta. Siksi on välttämä-
töntä, että työttömyysvakuutusrahastolla on 
oikeus saada tarvitsemansa salassa pidettä-
väksi säädetyt tiedot. Pykälässä määriteltäi-
siin tehtävät, joita varten tiedot voidaan saa-
da sekä tahot, joilta tietoja voidaan saada sa-
moin kuin tietojensaantioikeuden käsittämät 
tiedot. Koska  työttömyysvakuutusrahaston 
tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemia tietoja ei 
ole mahdollista  luetella tyhjentävästi, mo-
mentissa todettaisiin, että työttömyysvakuu-
tusrahastolla olisi vielä oikeus saada tietoja 
myös muista mainittujen tehtävien  hoitamis-
ta varten välttämättömistä seikoista. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa mainittua 
henkilötunnusta tarvitaan henkilötyönantajan 
yksilöimiseksi. Pykälän 1 momentin 2, 3 ja 5 
kohdissa todetaan tiedot, joita työttömyysva-
kuutusrahasto tarvitsee kuukausittain. Näitä 
tietoja ovat tiedot työnantajan ja palkansaa-
jan työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevasta työnantajakohtaisesta palkkasum-
masta, perityistä työttömyysvakuutusmak-
suista, 13 ja 16 §:ssä tarkoitetun osaomista-
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jan palkkasummasta ja työnantajille makse-
tuista työttömyysvakuutusmaksun palautuk-
sista ja vakuutuslaitoksen sekä Valtiokontto-
rin työttömyysvakuutusrahastolta perimistä 
perimiskorvauksista. Kohdassa 6 mainittuja 
työttömyysvakuutusmaksun perintämenette-
lyyn liittyviä seikkoja ovat muun muassa 
erääntyneiden maksujen perintätilannetta 
koskevat tiedot ja tiedot vakuutusten siirrois-
ta tapaturmavakuutusyhtiöstä toiseen sekä 
siirtojen määrä.  

Pykälän 2 momentin mukaan työttömyys-
vakuutusrahastolla olisi oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä saada eläkelaitoksel-
ta, Eläketurvakeskukselta, veroviranomaisilta 
sekä viranomaiselta ja muulta taholta, johon 
sovelletaan julkisuuslakia, työnantajakohtai-
sesti tiedot maksetuista palkoista sekä muista 
seikoista, jotka ovat välttämättömiä työttö-
myysvakuutusmaksun perinnän valvontaa 
varten. Työttömyysvakuutusrahastolla olisi 
oikeus saada tämän momentin mukaan kysei-
siltä tahoilta  ainoastaan valvonnassa välttä-
mättömiä tietoja. Keskeisin työttömyysva-
kuutusrahaston tarvitsema tieto on työnanta-
jan maksama palkkasumma. Eläkelaitoksilla 
ja Eläketurvakeskuksella sekä veroviran-
omaisilla on tietoja työnantajien ilmoittamis-
ta palkoista. Koska työttömyysvakuutusmak-
sun perinnän yhteydessä vakuutuslaitosten 
työttömyysvakuutusrahastolle ilmoittamat 
palkkasummatiedot perustuvat työnantajien 
ilmoituksiin, työttömyysvakuutusrahastolla 
on valvonnan toteuttamiseksi oltava mahdol-
lisuus saada vertailutietoja ilmoitettujen tie-
tojen oikeellisuuden tarkistamiseksi. Vertai-
lujen perusteella voidaan puuttua  mahdolli-
siin väärinkäytöksiin. Lisäksi vertailut ovat 
avuksi perinnän peruskontrollien ja tarkkailu-
tavoitteiden asettamisessa. Valvonnan sisältö 
huomioon ottaen tietoja ei tarvita henkilöta-
solla. Tiedot olisi myös niitä pyydettäessä 
yksilöitävä, jotta ei kerättäisi tarpeetonta tie-
toa. 

Momentissa selvennettäisiin vielä työttö-
myysvakuutusrahaston tietojensaantioikeutta 
veronviranomaisten osalta. Mahdollista lai-
minlyöntitapauksissa on, että työnantajat 
ovat hoitaneet verotukseen liittyvät velvolli-
suutensa, mutta eivät työttömyysvakuutus-
maksuvelvollisuuttaan. Sen vuoksi moment-

tiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan 
työttömyysvakuutusrahastolla olisi lisäksi 
oikeus saada veroviranomaiselta joukkotie-
toina palkkaa tai muuta vastiketta työnteki-
jöille maksaneiden työantajien nimet, yritys- 
ja yhteisötunnukset tai henkilötunnukset, yh-
teystiedot ja vuosi-ilmoitukset tai vuosi-
ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä 
tiedot näiden työnantajien maksamista vas-
tikkeista ja niihin liittyvistä työnantajasuori-
tuksista.  

Ehdotetun 3 momentin mukaan työttö-
myysvakuutusrahastolla olisi oikeus saada 
tiedot joukkotietona tilanteessa, jossa valvon-
ta ei olisi vielä vireilläkään. Tällainen tieto-
jensaantioikeus on välttämätön tehokkaan 
valvonnan aikaansaamiseksi, koska millään 
muulla tavoin ei ole saatavissa tietoa niistä 
työnantajista, jotka ovat maksaneet palkkoja, 
mutta laiminlyöneet työttömyysvakuutus-
maksuvelvollisuutensa. Yksittäisiä työnanta-
jia koskevia valvontakäsittelyjä voi tulla vi-
reille vasta, kun on verrattu työnantajien ve-
roviranomaisille ilmoittamia palkanmaksu- ja 
työnantajasuoritustietoja  vakuutuslaitoksille 
ilmoitettuihin tietoihin. Näin  saadaan lisäksi 
tehokkaalla ja kustannuksia säästävällä taval-
la selville laiminlyönnit varsinaista valvonta-
käsittelyä varten. Momentissa säädettäisiin 
oikeudesta yhdistää ja käsitellä 2 momentissa 
tarkoitettuja henkilötietoja ja tietoja, yhdis-
tettyjen tietojen säilytysajasta ja kiellosta 
luovuttaa yhdistettyjä edelleen. 

Pykälän 4 momentin mukaan työttömyys-
vakuutusrahastolla olisi oikeus saada maksut-
ta 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Jos 
tiedot kuitenkin tarvitaan määrätyssä muo-
dossa ja siitä aiheutuisi tietojen luovuttajalle 
olennaisia lisäkustannuksia, nämä kustan-
nukset olisi kuitenkin korvattava. Maksutto-
muus koskisi tavanomaista, kohtuudella edel-
lytettävää tietojen luovutustapaa. Tällaisena 
voidaan pitää esimerkiksi työnantajakohtaista 
palkkasummatietojen lähettämistä paperilla. 
Jos 1 ja 2 momenteissa tarkoitetut tiedot tar-
vitaan määrätyssä muodossa ja siitä aiheutuu 
tietojen luovuttajalle olennaisia lisäkustan-
nuksia, kustannukset olisi kuitenkin korvat-
tava. Vakuutuslaitosten tiedot toimitettaisiin 
käytännössä massaluovutuksena sähköisessä 
muodossa ehdotettuun työttömyysvakuutus-
rekisteriin. Tätä tietojen toimittamistapaa 
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voidaan lähtökohtaisesti pitää olennaisia li-
säkustannuksia aiheuttavana. 

22 c §. Oikeus tietojen saamiseen ja luovut-
tamiseen. Pykälä on uusi. Ehdotettu pykälä 
sisältää yleiset säännökset vakuutuslaitoksen, 
Valtiokonttorin ja Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton sekä rahoituslain mukaisen muu-
toksenhakuelimen oikeudesta saada ja luo-
vuttaa tarvitsemiaan tietoja salassapitosään-
nösten ja muiden tiedonsaantia koskevien ra-
joitusten estämättä. 

Pykälän 1 momentin mukaan Vakuutuslai-
toksella, Valtiokonttorilla ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolla ja rahoituslain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä olisi oikeus sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä saada laki-
sääteistä vakuutusta toimeenpanevalta eläke-
laitokselta, Eläketurvakeskukselta, verovi-
ranomaisilta sekä viranomaiselta ja muulta 
taholta, johon viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia sovelletaan, työnan-
tajakohtaisesti tiedot maksetuista palkoista 
sekä muista seikoista, jotka ovat välttämät-
tömiä työttömyysvakuutusmaksun määrää-
miseksi ja perimiseksi. Ehdotetun 22 d §:n 
mukaan työnantajalla olisi velvollisuus antaa 
työttömyysvakuutusmaksun määräämiseksi 
ja perimiseksi tarpeelliset tiedot. Tähän tieto-
jenantovelvollisuuteen liittyen vakuutuslai-
toksella, Valtiokonttorilla ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolla ja rahoituslain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä olisi mahdolli-
suus  tarkastaa tietojen paikkansapitävyys. 
Niillä olisi lisäksi erityisesti maksujen lai-
minlyöntitilanteessa mahdollisuus hankkia 
omatoimisesti maksujen määräämiseksi tar-
vittavia tietoja, jos tietoja ei saada työnanta-
jalta.   

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuslai-
toksen ja Valtiokonttorin olisi annettava il-
man eri pyyntöä tapaturmavakuutuksen siir-
tyessä kesken kalenterivuoden toiseen vakuu-
tuslaitokseen tälle vakuutuslaitokselle mak-
sutta salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
antamista koskevien rajoitusten estämättä 
tämän lain mukaista perintätehtävää ja mak-
sujen määräämistä varten välttämättömät tie-
dot. Näitä tietoja olisivat  työnantajan ja pal-
kansaajan  sekä osaomistajan työnantajakoh-
taiset palkkasummat ajalta, jonka vakuutus 
on ollut voimassa tietojenantovelvollisessa 

vakuutuslaitoksessa tai Valtiokonttorissa. 
Vakuutuslaitos, johon vakuutus on siirtynyt, 
ottaa palkkasummatiedot huomioon määrä-
tessään työttömyysvakuutusmaksut kalente-
rivuoden jäljellä olevalta ajalta.  

Pykälän 3 momentin mukaan vakuutuslai-
tos ja Valtiokonttori eivät saisi käyttää muus-
sa toiminnassaan hyväkseen tämän lain toi-
meenpanoon perustuvia, salassapitosäännös-
ten tai muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten alaisia tietoja, jollei siitä lailla erikseen 
säädetä. Tällaisia tietoja ei saa antaa myös-
kään vakuutuslaitoksen yhtiökokoukselle, 
edustajistolle eikä osakkaalle.  

Työttömyysvakuutusmaksun perintää toi-
meenpanevat vakuutuslaitokset ja Valtio-
konttori harjoittavat perinnän lisäksi muuta-
kin toimintaa. Työttömyysvakuutusmaksun 
perinnän toimeenpanoon liittyviä salassa pi-
dettäviä tietoja ei ole tarpeen luovuttaa va-
kuutuslaitosten ja Valtiokonttorin muuta toi-
mintaa varten, koska niillä ei ole vaikutusta 
harjoitetussa muussa toiminnassa. Pykälän 3 
momentin säännöksillä kielletään työttö-
myysvakuutusmaksuja perivää vakuutuslai-
tosta ja Valtiokonttoria käyttämästä hyväksi 
muussa toiminnassaan tämän lain toimeen-
panoon perustuvia, salassapitosäännösten tai 
muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten 
alaisia tietoja, jollei siitä lailla erikseen sää-
detä tai käyttöön saadaan suostumus.  

Pykälän 4 momentin mukaan vakuutuslai-
toksella, Valtiokonttorilla ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolla ja rahoituslain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä olisi oikeus 
saada maksutta 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot. Jos tiedot tarvitaan määrätyssä muodossa 
ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olen-
naisia lisäkustannuksia, ne on kuitenkin kor-
vattava. Maksuttomuus koskee tavanomaista, 
kohtuudella edellytettävää tietojen luovutus-
tapaa. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi 
työnantajakohtaista palkkasummatietojen lä-
hettämistä. Olennaisia lisäkustannuksia aihe-
uttavana voidaan pitää lähtökohtaisesti esi-
merkiksi massaluovutuksena toteutettua 
palkkasummatietojen toimittamista määrä-
tyssä muodossa niin, että siitä aiheutuu  tieto-
jen luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia.  

22 d §. Työnantajan velvollisuus tietojen 
antamiseen. Pykälä on uusi. Pykälässä sää-
dettäisiin työnantajan tietojenantovelvolli-
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suudesta tarpeellisten tietojen saamiseksi 
työttömyysvakuutusmaksun määräämistä 
varten.  

Pykälän 1 momentissa säädetään työnanta-
jan velvollisuudesta toimittaa ilman eri pyyn-
töä vakuutuslaitokselle ja Valtiokonttorille 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä työttömyys-
vakuutusmaksun määräämistä ja muuta pe-
rinnän hoitoa varten. Rahoituslaissa on sää-
detty työnantajan ja palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksuvelvollisuudesta ja tilan-
teista, joissa peritään pienempää maksua. 
Rahoituslaissa on lisäksi säädetty tilanteista, 
joissa työnantaja tai palkansaaja ei ole vel-
vollinen maksamaan työttömyysvakuutus-
maksua. Työttömyysvakuutusmaksun mää-
räämiseksi tarvitaan myös esimerkiksi tieto 
yrityksen nimen ja yhteystietojen muutoksis-
ta. Työttömyysvakuutusmaksua määrättäessä 
ja perittäessä ei työntekijää yksilöidä eikä 
työttömyysvakuutusmaksun määrääminen 
muutoinkaan vaadi maksettujen palkkojen 
yksilöimistä työntekijäkohtaisesti. Siksi 
säännös ei edellytä edellä mainittujen palkka 
ja muiden tietojen antamista työntekijäkoh-
taisesti yksilöityinä. Ehdotetussa 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot on annettava tapatur-
mavakuutuslain mukaista vakuutussopimusta 
tehtäessä ja sen jälkeen vuosittain vakuutus-
laitokselle ilman erillistä pyyntöä. Työnanta-
ja olisi lisäksi velvollinen antamaan vakuu-
tuslaitokselle, Valtiokonttorille, Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitolle ja muutoksenha-
kuelimelle niiden vaatimat selvitykset, jotka 
ovat tarpeen työttömyysvakuutusmaksua 
koskevan asian käsittelemiseksi. Erillisten 
selvitysten saaminen on välttämätöntä muun 
muassa työttömyysvakuutusmaksujen laimin-
lyöntitilanteissa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään työnanta-
jan velvollisuudesta ilmoittaa vakuutuslai-
tokselle siitä, että työnantajan palkkasumma 
ylittää rahoituslain 18 §:n 1 momentissa tar-
koitetun palkkasumman. Työnantajalla olisi 
asiaa koskeva ilmoitusvelvollisuus tehdes-
sään tapaturmavakuutuslain mukaista vakuu-
tusta. Ilmoitusvelvollisuus koskisi työnanta-
jia, jotka ovat jakaneet tapaturmavakuutus-
lain mukaiset vakuutukset eri vakuutuslaitok-
siin. Vakuutuslaitos ryhtyisi ilmoituksen saa-
tuaan toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, 
että työttömyysvakuutusmaksu peritään oi-

kein. 
22 e §.  Työttömyysvakuutusmaksujen pe-

rintään liittyvä tarkastusoikeus. Pykälä on 
uusi. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi oi-
keudesta tarkastaa työnantajan antamien tie-
tojen oikeellisuus.   

Pykälän mukaan vakuutuslaitoksella, Val-
tiokonttorilla ja Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolla olisi oikeus tarkastaa työnantajan 
asiakirjoista tämän antamien tietojen oikeel-
lisuus. Työnantajan asiakirjan käsite olisi 
tulkittava laajasti. Asiakirjalla tarkoitettaisiin 
sekä perinteisiä asiakirjoja että sähköisiä 
asiakirjoja ja muita apuvälineillä selville saa-
tavissa olevia asiakirjoja. Säännös on tarpeen 
siksi, että työttömyysvakuutusmaksuvelvolli-
suuden perusteena olevien tietojen oikeelli-
suus voidaan tarvittaessa varmistaa. Momen-
tissa säädetään lisäksi vakuutuslaitokselle, 
Valtiokonttorille ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolle myös oikeus saada poliisilta ja 
muilta viranomaisilta virka-apua tietojenan-
tovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen 
tarkastamiseksi ja saamiseksi työnantajalta. 

22 f §. Asiakirjojen ja toiminnan julkisuus. 
Pykälä on uusi. Pykälässä ehdotetaan säädet-
täväksi julkisuuslain soveltamisesta työttö-
myysvakuutusrahastoon sekä vakuutuslaitok-
siin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon 
niiden toimeenpannessa rahoituslakia. Pykä-
län 1 ja 2 momenteissa selkeytetään jul-
kisuuslain tietojen saamista ja antamista sekä 
salassapitoa koskevien säännösten sovelta-
mista työttömyysvakuutusrahaston toimin-
taan liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Pykä-
län 3 momentissa selkeytetään julkisuuslain 
ja vakuutusyhtiölain tietojen saamista ja an-
tamista sekä salassapitoa koskevien säännös-
ten soveltamista työttömyysvakuutusmaksun 
perinnän toimeenpanoon liittyviin asiakirjoi-
hin ja tietoihin. Pykälän 4 momentissa laa-
jennettaisiin salassa pidettävien asiakirjojen  
ja tietojen alaa.   

Pykälän 1 momentin mukaan julkisuuslakia 
sovellettaisiin työttömyysvakuutusrahaston 
rahoituslain toimeenpanoon liittyvien asiakir-
jojen ja toiminnan julkisuuteen siltä osin kuin 
mainitun lain 4 §:n 2 momentissa säädetään. 
Työttömyysvakuutusrahastoon sovellettaisiin 
julkisuuslakia silloin, kun se rahoituslakia 
toimeenpannessaan käyttää julkista valtaa. 
Työttömyysvakuutusrahaston toiminta on 
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julkisen vallan käyttöä ainakin sen määrätes-
sä työttömyysturvan työnantajan omavas-
tuumaksua.  

Pykälän 2 momentilla selkiytettäisiin jul-
kisuuslain soveltamista työttömyysvakuutus-
rahaston toimintaan liittyvien asiakirjojen ja 
toiminnan julkisuuteen silloin kun asiakirjoi-
hin tai toimintaan ei liity julkisen vallan 
käyttöä. Rahoituslaissa säädettyjä tai rahoi-
tuslain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoi-
dettaessa saatujen ja laadittujen asiakirjojen 
ja niihin sisältyvien tietojen salassapitovel-
vollisuuteen sekä näiden tehtävien hoidossa 
saatuja tietoja koskevaan vaitiolovelvollisuu-
teen ja hyväksikäyttökieltoon sovellettaisiin 
työttömyysvakuutusrahastossa julkisuuslain 
22—24 ja 35 §:ää myös silloin, kun kysymys 
ei ole mainitun lain 4 §:n 2 momentissa tar-
koitetun julkisen vallan käyttöön kuuluvaa 
tehtävää varten laadituista tai saaduista asia-
kirjoista ja tiedoista. Tietojen luovuttamisesta 
on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä jul-
kisuuslain 7 luvussa säädetään. 

Pykälän 2 momentilla saatetaan julkisuus-
lain mukaiset salassapito- ja vaitiolovelvoit-
teet sekä hyväksikäyttökielto koskemaan yh-
denmukaisuuden vuoksi myös sellaisia rahoi-
tuslakia toimeenpantaessa saatuja ja laadittu-
ja asiakirjoja ja tietoja, jotka eivät ole julki-
sen vallan käytön piiriin kuuluvaa tehtävää 
varten laadittuja tai saatuja ja jotka eivät siksi 
kuulu julkisuuslain soveltamispiiriin. Määrä-
ys on tarpeen, koska näitä asiakirjoja ja tieto-
ja eivät koske vaitiolovelvollisuuteen liittyvät 
säännökset. Momentin määräyksillä ulote-
taan vastaavasti myös julkisuuslain mukais-
ten salassapitovelvoitteiden rikkomista kos-
kevat rangaistussäännökset koskemaan mo-
mentissa säädetyn salassapito- ja vaitiolovel-
vollisuuden sekä hyväksikäyttökiellon rik-
komista. Lisäksi myös julkisuuslain 7 luvun 
määräykset salassapidosta poikkeamisesta 
saatetaan koskemaan soveltuvin osin mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja. Tämä merkitsee 
sitä, että mainittuja tietoja voidaan luovuttaa 
vain sen suostumuksella, jonka etujen suo-
jaamiseksi salassapitovelvollisuudesta on 
säädetty taikka jos tiedon antamisesta tai oi-
keudesta tiedon saamiseen on tässä tai muus-
sa laissa nimenomaisesti säädetty. Momentin 
määräyksillä yhdenmukaistetaan rahoituslain 
toimeenpanoon liittyvät salassapitovelvoit-

teet ja niiden rikkomista koskevat säännök-
set. Ehdotetulla 2 momentilla ei ole kuiten-
kaan tarkoitus muutoin laajentaa julkisuus-
lain soveltamista työttömyysvakuutusrahas-
tossa.  

Pykälän 3 momentin mukaan julkisuuslain 
soveltamisesta vakuutuslaitoksen ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton rahoituslain 
toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja toi-
minnan julkisuuteen olisi soveltuvin osin 
voimassa, mitä tapaturmavakuutuslain 64 h 
§:ssä säädetään. Tapaturmavakuutuslain 64 h 
§:n mukaan julkisuuslakia sovelletaan vakuu-
tuslaitoksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton tapaturmavakuutuslain toimeenpanoon 
liittyvien asiakirjojen ja toiminnan julkisuu-
teen siltä osin kuin mainitun lain 4 §:n 2 
momentissa säädetään, jollei tapaturmava-
kuutuslaissa  tai muussa laissa toisin säädetä. 
Tapaturmavakuutuslain toimeenpanoon ei 
sovelleta vakuutusyhtiölain 18 luvun 6, 6 b ja 
6 c §:ää eikä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 
annetun lain 79 §:n 1 ja 4—8 momenttia sekä 
80 §:ää. Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6, 6 b ja 
6 c §:n säännökset ja niitä vastaavat ulkomai-
sia vakuutusyhtiöitä koskevat säännökset ei-
vät sovellu työtapaturmavakuutuksen toi-
meenpanoon. Siksi 64 h §:ssä säädetään, ettei 
vakuutusyhtiölain ja ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain viimeksi mainittuja 
säännöksiä sovellettaisi vakuutusyhtiöissä 
tapaturmavakuutuslakia täytäntöön pantaes-
sa. Siltä osin kuin kysymys on julkisen vallan 
käytöstä, tapaturmavakuutuslain toimeenpa-
noon liittyvien asiakirjojen ja tietojen julki-
suus määräytyy vakuutuslaitoksessa ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitossa momentin 
mukaan julkisuuslain säännösten mukaan, 
jollei tapaturmavakuutuslaissa tai muussa 
laissa erikseen toisin säädetä. 

Työttömyysvakuutusmaksun perinnän toi-
meenpano on lakiin perustuva julkinen tehtä-
vä. Toimeenpano tapahtuu yksityisissä va-
kuutusyhtiöissä, Valtiokonttorissa ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitossa. Työttömyys-
vakuutusmaksu peritään tapaturmavakuu-
tusmaksun yhteydessä lisämaksuna. Työttö-
myysvakuutusmaksun perintää toimeenpane-
vat vakuutuslaitokset harjoittavat tämän ohel-
la  myös muuta lakisääteistä vakuutusta, ku-
ten tapaturmavakuutusta, liikennevakuutusta 
sekä yksityistä vahinkovakuutusta. Koska 
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työttömyysvakuutusmaksun perintä tapahtuu 
tapaturmavakuutuksen yhteydessä, on tarkoi-
tuksenmukaista säätää julkisuuslain sovelta-
misesta vakuutuslaitoksissa mahdollisimman 
yhdenmukaisesti tapaturmavakuutuslain 
kanssa. Näihin vakuutuslaitoksiin  sovellet-
taisiin julkisuuslakia sen 4 §:n 2 momentin 
mukaan silloin, kun ne rahoituslakia toi-
meenpannessaan käyttävät julkista valtaa. 
Rahoituslain täytäntöönpanoon liittyvistä 
tehtävistä julkisen vallan käytön piiriin kuu-
luvat vakuutusmaksujen määräämiseen ja pe-
rimiseen liittyvät tehtävät. Julkisen vallan 
käyttöön eivät kuulu esimerkiksi työttö-
myysvakuutusmaksun perintää toimeenpane-
van vakuutusyhtiön yhtiöoikeudelliseen pää-
töksentekoon ja hallintoon liittyvät tehtävät.  
Niistä säädetään vakuutusyhtiölaissa. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa 
muun toimintansa ohella myös työttömyys-
vakuutusmaksun perinnän toimeenpanoa tie-
tyissä tilanteissa. Siksi on perusteltua, että 
myös Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
kohdalla työttömyysvakuutusmaksun perin-
nän toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen 
julkisuus määräytyisi samoin perustein kuin 
vakuutuslaitoksissa. Julkisuuslakia sovellet-
taisiin Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon 
näin ollen vain siltä osin kuin se käyttää työt-
tömyysvakuutusmaksun perintää toimeen-
pannessaan julkista valtaa.  

Työttömyysvakuutusmaksun perinnän toi-
meenpanoon osallistuvat myös Valtiokonttori 
ja rahoituslaissa säädetyt muutoksenha-
kuelimet. Niiden toimintaan sovelletaan jul-
kisuuslakia sen 4 §:n 1 momentin perusteella. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin osin 
laajemmasta asiakirjan salassapidosta kuin 
julkisuuslaissa. Sen lisäksi, mitä julkisuuslain 
24 §:n 1 momentin 20 kohdassa säädetään, 
salassa pidettäviä olisivat myös sellaiset tä-
män lain toimeenpanoon liittyvät asiakirjat ja 
tiedot, jotka koskevat työnantajan taloudellis-
ta asemaa. Julkisuuslaissa säädetään salassa 
pidettäviksi yksityisen liike- ja ammattisalai-
suuden sisältävät asiakirjat. Niiden lisäksi sa-
lassa pidettäviksi säädetään sellaiset asiakir-
jat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta 
yksityistä elinkeinotoiminta koskevasta sei-
kasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi 
elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahin-
koa ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden 

tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi 
tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien 
valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai 
elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja nii-
den hoitamista koskevista tiedoista. Jul-
kisuuslain perustelujen mukaan liike- ja am-
mattisalaisuuden käsite on varsin suppea. 
Muut kuin sellaisiksi katsottavat, yksityistä 
elinkeinotoiminta koskevat, työttömyysva-
kuutusrahaston, vakuutuslaitoksen ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton julkisen vallan 
käyttöön liittyvät tiedot olisivat siten lähtö-
kohtaisesti julkisia, jos tietojen luovuttami-
nen niistä ei aiheuttaisi elinkeinonharjoitta-
jalle konkreettista taloudellista vahinkoa.  

Rahoituslain toimeenpanon yhteydessä saa-
tujen, työnantajan taloudellista asemaa ku-
vaavien tietojen kohdalla ei ole kuitenkaan 
yleistä julkisuustarvetta. Työnantajan talou-
delliseen asemaa kuvaavia tietoja tarvitaan 
perusteena työttömyysvakuutusmaksua tai 
työttömyysturvan työnantajan omavastuu-
maksua määrättäessä. Siksi julkisuuslain 
mukaista salassapitovelvollisuutta laajennet-
taisiin pykälän 4 momentissa. Työnantajan 
taloudellista asemaa koskevalla tiedolla tar-
koitetaan esimerkiksi tietoa työttömyysva-
kuutusmaksun perusteena käytetystä, työnte-
kijöille maksetusta palkkasummasta. Ehdo-
tettua poikkeusta lukuun ottamatta rahoitus-
lain toimeenpanossa salassa pidettävät asia-
kirjat ja tiedot määräytyvät julkisuuslain 
24 §:n mukaan. 

22 g §. Tekninen käyttöyhteys. Pykälä on 
uusi. Siinä säädetään tietojen antamisesta 
teknisen käyttöyhteyden avulla. Pykälässä 
laajennettaisiin julkisuuslain 29 §:n 3 mo-
mentin mukaista oikeutta tietojen toimittami-
seen teknisen käyttöyhteyden avulla.  

Työttömyysvakuutusrahasto käyttää vakuu-
tuslaitoksilta, Valtiokonttorilta ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolta sekä 22 b §:n 2 
momentin mukaisilta tietojenantovelvollisilta 
saamiaan tietoja muun muassa työttömyys-
vakuutusmaksujen perinnän toimeenpanoa 
valvoessaan ja työttömyysturvan työnantajan 
omavastuumaksua määrätessään. Tietojen 
runsaslukuisuus edellyttää, että tiedot, jotka 
työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus lain 
perusteella saada, voivat liikkua mahdolli-
simman nopeasti ja joustavasti ilman asian-
omaisen suostumusta silloinkin, kun tiedot 



 HE 17/2006 vp 
  

 

27

ovat salassa pidettäviä. Työttömyysvakuutus-
rahaston tehtävät huomioon ottaen oikeutta 
tietojen toimittamiseen teknisen käyttöyhtey-
den avulla ei ole perusteltua rajoittaa vain 
päätöksentekoa varten tarvittaviin tietoihin 
niin kuin julkisuuslain 29 §:n 3 momentissa. 

Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädetään 
edellytyksistä, joilla vakuutuslaitos, Valtio-
konttori ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 
sekä 22 b §:n 2 momentissa mainitut voivat 
avata teknisen käyttöyhteyden. Momentin 1 
kohdan mukaan vakuutuslaitos, Valtiokontto-
ri ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto sekä 
22 b §:n 2 momentissa mainitut voivat antaa 
teknisen käyttöyhteyden avulla työttömyys-
vakuutusrahastolle henkilörekisterinsä sellai-
sia tietoja, jotka työttömyysvakuutusrahastol-
la on oikeus saada rahoituslain nojalla.  

Pykälän 2 momentissa säädetään oikeudes-
ta antaa teknisen käyttöyhteyden avulla sa-
lassa pidettäviä tietoja myös ilman sen suos-
tumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pidosta on säädetty. 

Pykälän 3 momentin mukaan ennen tekni-
sen käyttöyhteyden avaamista tietojen pyytä-
jän on esitettävä käyttöyhteyden avaajalle 
selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huo-
lehditaan asianmukaisesti. 

Teknisen käyttöyhteyden saajan on jul-
kisuuslain 13 §:n 2 momentin ja hyvää tie-
donhallintatapaa koskevan 18 §:n perusteella 
annettava ennen käyttöyhteyden avaamista 
sen avaajalle selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 
Henkilötietolain 32 §:n perusteella rekiste-
rinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset 
ja organisatoriset toimenpiteet henkilötieto-
jen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tie-
toihin tai muulta laittomalta käsittelyltä myös 
silloin, kun kysymys on teknisestä käyttöyh-
teydestä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on 
otettava huomioon muun muassa käytettävis-
sä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpi-
teiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävi-
en tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käyttöyh-
teyden merkitys yksityisyyden suojan kan-
nalta. Teknisen käyttöyhteyden avaajan on 
myös omalta osaltaan varmistettava tietojen 
suojaus. Teknisen käyttöyhteyden avaamises-
ta sovittaessa olisi määriteltävä käyttöyhtey-
den voimassaoloaika, henkilöt, jotka saavat 
yhteyttä käyttää, vastuukysymykset ja muut 

käyttöedellytykset. Tämän lisäksi sopimuk-
sessa tulisi määritellä, miten tietojen suojaa-
minen ja salassapito toteutetaan, miten seu-
ranta järjestetään sekä väärinkäytösten seu-
raamukset.  

25 §. Muutoksenhaku. Tapaturmavakutuus-
lain 53 a §:ää on muutettu vuoden 2006 alus-
ta voimaan tulleella lailla tapaturmavakuu-
tuslain muuttamisesta (681/2005). Sen joh-
dosta rahoituslain säädösviittausta tapatur-
mavakuutuslain 53 a §:ään ehdotetaan tarkis-
tettavaksi voimassa olevaa lakia vastaavaksi. 

26 a §. Työttömyysvakuutusrekisteri. Pykä-
lä on uusi. Pykälässä ehdotetaan säädettäväk-
si työttömyysvakuutusrekisteristä, joka olisi 
henkilötietolaissa tarkoitettu henkilörekisteri. 

Pykälän 1 momentin mukaan työttömyys-
vakuutusrekisteri on työttömyysvakuutus-
maksuja ja työnantajan työttömyysturvan 
omavastuumaksua koskeva henkilörekisteri.  
Työttömyysvakuutusrekisteri jakaantuisi 
työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan 
työttömyysturvan omavastuumaksua koske-
viin osarekistereihin. Työttömyysvakuutus-
rahasto toimisi henkilötietolaissa (523/1999) 
tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.  

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään työt-
tömyysvakuutusrekisterin käyttötarkoituksis-
ta. Työttömyysvakuutusrekisterin osarekiste-
reihin kerättyjä ja talletettuja tietoja saa käyt-
tää työttömyysvakuutusmaksujen perinnän 
valvontaan, ohjaukseen ja kehittämiseen, 
työttömyysvakuutusmaksujen suuruuden 
määräämiseen ja ilmoittamiseen,  työnanta-
jan työttömyysturvan omavastuumaksun pe-
rusteena olevan palkkasumman määrittämi-
seen, tilastointiin, työttömyysvakuutusmak-
suihin liittyvien väärinkäytösten torjumiseen 
ja selvittämiseen,  työnantajan työttömyys-
turvan omavastuumaksun määräämiseen sekä 
lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan. 

Pykälän 4 momentissa on luettelo niistä 
välttämättömistä tiedoista, jotka rekisteriin 
on oikeus kerätä ja tallettaa työttömyysva-
kuutusmaksun perinnän valvomiseksi, oh-
jaamiseksi, kehittämiseksi ja työttömyysva-
kuutusmaksujen suuruuden määräämiseksi ja 
ilmoittamiseksi. Momentin 3 kohdassa tar-
koitettuja tarpeellisia tietoja ovat muun mu-
assa työnantajan nimi, yhteystiedot, toimiala 
ja mahdolliset yhtiömuodon muutokset. 

Pykälän 5 momentissa ovat säännökset 
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niistä tiedoista, jotka rekisteriin on oikeus ke-
rätä ja tallettaa työnantajan työttömyysturvan 
omavastuumaksun perimiseksi ja määräämi-
seksi. Momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tie-
toja ovat muun muassa työnantajan nimi ja 
yhteystiedot. 

Pykälän 6 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi, että henkilötietojen salassapitoon 
ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä 
muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilö-
tietolakia jollei rahoituslaissa toisin säädetä. 
Siinä säädettäisiin myös tietojen säilytysajas-
ta työttömyysvakuutusrekisterissä. Tiedot 
olisi säilytettävä 20 vuoden ajan siitä, kun ne 
on merkitty rekisteriin. Ehdotettu säilytysai-
ka perustuu siihen, kuinka pitkään tietoja 
voidaan arvioida tarvittavan 2 ja 3 momentis-
sa säädettyihin käyttötarkoituksiin. 

26 b §. Rangaistussäännös. Pykälä on uusi. 
Pykälässä säädetään tietojenantovelvollisuu-
den rikkomisesta seuraavasta rangaistuksesta.  

Pykälän 1 momentti sisältää rahoituslakiin 
perustuvan tietojenantovelvollisuuden rik-
komista koskevan rangaistussäännöksen. 
Työnantajan tietojenantovelvollisuutta kos-
keva yleissäännös sisältyy ehdotettavaan 22 
d §:ään. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi rangaistus työnantajalle tai tä-
män edustajalle tahallisesta tai huolimatto-
muudesta johtuvasta rahoituslain 22 d §:ään 
perustuvan tietojenantovelvollisuuden lai-
minlyönnistä. Sama koskee tietojenantovel-
vollisuuden piiriin kuuluvan tiedon antamista 
tahallaan tai huolimattomuudesta johtuen 
virheellisenä. Rangaistukseksi rahoituslain 
mukaisen tietojenantovelvollisuuden rikko-
misesta säädetään sakkorangaistus, jollei te-
ko huomioon ottaen sen haitallisuus ja va-
hingollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat 
ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen 
taikka teosta ole muualla laissa säädetty an-
karampaa rangaistusta. Tahallinen virheelli-
sen tiedon antaminen tai tahallinen tieto-
jenantovelvollisuuden laiminlyönti hyötymis-
tarkoituksessa saattaa tulla rangaistavaksi 
myös rikoslain 36 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoi-
tettuna petosrikoksena. Rangaistussäännös ei 
koske työntekijää. 

Rangaistussäännöksen tarkoituksena on 
varmistaa, että vakuutuslaitokset saavat työt-
tömyysvakuutusmaksun määräämiseksi tar-

vittavat tiedot ja että tiedot ovat oikein ja ett-
ei työttömyysvakuutusmaksun keinotekoinen 
alentaminen ilmoittamalla liian pieni palk-
kasumma tai ylemmän maksun maksamisen 
välttäminen jakamalla vakuutukset eri vakuu-
tuslaitoksiin olisi mahdollista. Säännöksen 
merkityksen ja toimivuuden varmistamiseksi 
ja koska tahallisuus saattaisi olla hankalaa 
näyttää toteen, on tarkoituksenmukaista sää-
tää tahallisuuden lisäksi myös huolimatto-
muudesta johtuva laiminlyönti rangaistavak-
si. Tietojenantovelvollisuuden rikkominen 
voi koskea sekä työantajan antamia ennakko- 
että lopullisia tietoja. 

Ehdotettavan 22 d §:n mukaan työnantajan 
tulisi antaa vakuutuslaitokselle tiedot vakuu-
tussopimusta tehtäessä vuosittain ilman eri-
tyistä pyyntöä. Jos työnantaja tahallaan tai 
huolimattomuudesta laiminlöisi tietojenanto-
velvollisuutensa, se olisi rangaistavaa, jollei 
tekoa ole pidettävä kokonaisuudessaan vä-
häisenä. Jos työnantaja olisi laiminlyönyt tie-
tojen antamisen, mutta antaisi ne viipymättä 
vakuutuslaitoksen niitä pyydettyä, laimin-
lyönti jäisi rangaistavuuden ulkopuolelle. 
Myöskään esimerkiksi pelkkä muuttuneiden 
yhteystietojen ilmoittamatta jättäminen ei 
vähäisyydestään johtuen vielä aiheuttaisi ri-
kosoikeudellista vastuuta.  

Pykälän 2 momentissa määritellään, mitä 
pykälän 1 momenttia sovellettaessa tarkoite-
taan työnantajalla ja tämän edustajalla. 
Työnantajalla tarkoitettaisiin sitä, joka työ-
suhteessa taikka virka- tai siihen rinnastetta-
vassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
teettää työtä sekä sitä, joka tosiasiallisesti 
käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa. 
Työnantajan edustajalla tarkoitettaisiin työn-
antajana olevan oikeushenkilön lakimääräi-
sen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä 
sitä, joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo 
työtä. Momentti vastaa sisällöltään työrikok-
sia koskevan rikoslain 47 luvun 8 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohtaa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään vastuun 
kohdentumisesta, kun kysymys on työnanta-
jan tai tämän edustajan menettelystä. Mo-
mentti vastaa rikoslain 47 luvun 7 §:ää. Py-
kälässä rangaistavaksi säädetty rikos on vi-
rallisen syytteen alainen. Vakuutuslaitoksen 
tai Valtiokonttorin harkintaan jää kuitenkin 
se, milloin asiasta tehdään ilmoitus poliisille. 
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2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä kesäkuuta 2006. Lain 19 a §:n 1 mo-
menttia ja 25 §:n 1 momenttia sovelletaan 
kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2006. 

Ennen lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. Tämän lain säännöksiä oikeudesta 
saada ja luovuttaa tietoja sovelletaan myös 
tietoihin, jotka ovat ajalta ennen tämän lain 
voimaantuloa. 
 
3.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 10 §:ssä säädetään yksityis-
elämän suojasta. Sen 1 momentin mukaan 
jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha 
on turvattu. Henkilötietojen suojasta sääde-
tään tarkemmin lailla. Eduskunnan perustus-
lakivaliokunta on arvioidessaan kyseisen 
säännöksen merkitystä korostanut lain yksi-
tyiskohtaisten säännösten täsmällisyyden tär-
keyttä. Lisäksi uuden henkilörekisterin pe-
rustamisen tulisi olla tärkeän yhteiskunnalli-
sen tarpeen sanelema. Esityksessä ehdote-
taan, että rahoituslakiin lisätään uusi 26 a §, 
jossa säädettäisiin työttömyysvakuutusrahas-
toon perustettavasta työttömyysvakuutusre-
kisteristä. Ehdotetun pykälän mukaan rekis-
terin käyttötarkoitus on sidottu työttömyys-
vakuutusrahastolle laissa säädettyjen työttö-
myysvakuutusmaksun perinnän toimeenpa-

non valvontaan, ohjaamiseen,  kehittämiseen 
ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
ilmoittamiseen sekä työttömyysturvan työn-
antajan omavastuumaksun perimiseen ja 
määräämiseen liittyvien tehtävien hoitami-
seen. Ehdotetussa pykälässä on lisäksi täs-
mällisesti määritelty rekisterin tietosisältö ja 
tietojen säilytysaika sekä säädetty siitä, että 
rekisteröidyn tarkastusoikeuden sekä tietojen 
luovuttamisen ja muun käsittelyn osalta nou-
datettaisiin henkilötietolain säännöksiä. Hen-
kilötietojen suoja on siten lailla turvattu pe-
rustuslain edellyttämällä tavalla. Ehdotetuis-
sa tietojen saantia, luovuttamista ja salassapi-
toa koskevissa säännöksissä on otettu huo-
mioon, mitä yksityiselämän suojasta on sää-
detty perustuslain 10 §:ssä. Yksityiselämän 
suojaan puuttumisen sallivuutta on arvioitu 
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 
valossa. Erityisesti on otettu huomioon lailla 
säätämisen vaatimus. Ehdotetussa laissa on 
otettu huomioon myös perustuslain 80 §. Esi-
tyksessä on otettu huomioon tietosuojaval-
tuutetun tietosuojaan liittyvät kannanotot. 
Esitys ei muutoinkaan sisällä sellaisia muu-
toksia, joilla puututtaisiin yksilön perustus-
lain mukaisiin oikeuksiin. Esitykseen sisälty-
vät lakiehdotukset voitaneen siten käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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       Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 

(555/1998) 19 a §:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentti ja 25 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 19 a §:n 1 momentti laissa 1181/2005 ja 
lisätään lakiin uusi 22 a – 22 g § , 26 a §  ja 26 b § seuraavasti: 
 

19 a §  

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun pe-
ruste 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
perusteena on se yhteenlaskettu palkkasum-
ma, joka muodostuu työnantajan ja sijais-
maksajan maksamista, 19 §:ssä tarkoitetuista 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun pe-
rusteena olevista tuloeristä, ellei 12 §:stä 
muuta johdu. 
 
 

7 luku 

Maksu- ja perintämenettely 

21 § 

Maksujen perintä ja tilitys  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutuslaitoksella on oikeus vuoden alus-

sa tai sen aikana alkavalta vakuutukselta kan-
taa työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa. 
Lopullinen vakuutusmaksu määrätään kalen-
terivuosittain. Vakuutuslaitos määrää vakuu-
tusmaksun kuluneen kalenterivuoden ajalta, 
jos tapaturmavakuutuslain mukainen vakuu-
tus päättyy kesken kalenterivuoden. Jos 

työnantaja on tehnyt 22 d §:n 2 momentin 
mukaisen ilmoituksen, vakuutuslaitoksen on 
pyydettävä työttömyysvakuutusrahastolta il-
moitus työnantajan työttömyysvakuutusmak-
sun tasosta. Työttömyysvakuutusrahasto il-
moittaa tällöin työttömyysvakuutusmaksujen 
tasot pyynnön esittäneelle vakuutuslaitoksel-
le ja tarvittaessa muille vakuutuslaitoksille, 
joissa työnantajan tapaturmavakuutuslain 
mukaiset vakuutukset ovat. Vakuutuslaitos 
voi muulloinkin pyytää työttömyysvakuutus-
rahastolta ilmoituksen työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksun tasosta, jos se on tar-
peellista maksujen perimiseksi lain mukai-
sesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
22 a §  

Ministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston oi-
keus saada tietoja ja tarkastaa toimintaa 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Vakuu-
tusvalvontavirastolla on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koskevi-
en rajoitusten estämättä saada maksutta työt-
tömyysvakuutusrahastolta 11 §:ssä säädettyä 
valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Ministe-
riöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla on oike-
us muullakin tavoin tarkastaa rahaston toi-
mintaa. 
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Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus saa-
da 8 a luvussa tarkoitetun omavastuumaksun 
toimeenpanon valvontaa varten 1 momentis-
sa tarkoitetut tiedot siten, että niistä käy ilmi 
työntekijän henkilötunnus ja muut yksilöinti-
tiedot. 

Työttömyysvakuutusrahaston on toimitet-
tava vuosittain kahden kuukauden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamisesta sosiaali- ja 
terveysministeriölle kertomus toiminnastaan 
ja tilastaan. Työttömyysvakuutusrahaston on 
toimitettava lisäksi edellä mainitussa määrä-
ajassa selvitys työttömyysvakuutusmaksujen 
perinnän valvonnasta, valvonnassa esiin tul-
leista seikoista ja toimenpiteistä, joihin ha-
vaintojen johdosta on ryhdytty. 

Työttömyysvakuutusrahaston on toimitet-
tava Vakuutusvalvontavirastolle tilinpäätök-
sensä ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta 
seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. 

 
 

22 b § 

Työttömyysvakuutusrahaston oikeus tietojen 
saamiseen  

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada va-
kuutuslaitokselta, Valtiokonttorilta ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolta työttömyys-
vakuutusmaksujen perinnän ohjaamista, ke-
hittämistä ja valvontaa varten välttämättömät 
tiedot: 

1) työnantajan yksilöimiseksi kuten työn-
antajan y-tunnus, henkilötunnus tai muu vas-
taava tunnus; 

2) työnantajan ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun perusteena olevasta työnan-
tajakohtaisesta palkkasummasta; 

3) perityistä työttömyysvakuutusmaksuista, 
työnantajille maksetuista työttömyysvakuu-
tusmaksun palautuksista ja työttömyysvakuu-
tusrahastolta perityistä perimiskorvauksista 
ja muista tilittämiseen sekä perintään liitty-
vistä seikoista; 

4) työnantajista, jotka ovat ilmoittaneet 
palkkasummansa ylittävän 18 §:n 1 momen-
tissa säädetyn palkkasumman; 

5) 13 ja 16 §:ssä tarkoitetun osaomistajan 
palkkasummasta; 

6) työttömyysvakuutusmaksun perintäme-
nettelyyn liittyvistä seikoista;  

7) muista mainittujen tehtävien hoitamista 
varten välttämättömistä seikoista.    

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada elä-
kelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, verovi-
ranomaisilta sekä viranomaiselta ja muulta 
taholta, johon viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia (621/1999) sovelle-
taan, työnantajakohtaisesti tiedot maksetuista 
palkoista sekä muista seikoista, jotka ovat 
välttämättömiä 10 §:n 1 momentissa sääde-
tyn työttömyysvakuutusmaksun perinnän 
valvontaa varten. Työttömyysvakuutusrahas-
tolla on lisäksi oikeus saada mainittua tarkoi-
tusta varten veroviranomaisilta joukkotietoi-
na palkkaa tai muuta vastiketta työntekijöille 
maksaneiden työnantajien nimet, yritys- ja 
yhteisötunnukset tai henkilötunnukset, yh-
teystiedot,  vuosi-ilmoitukset tai vuosi-
ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä  
tiedot näiden työnantajien työstä maksamista 
vastikkeista ja niihin liittyvistä työnantaja-
suorituksista. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
saada 2 momentissa tarkoitetut tiedot, vaikka 
se ei olisi joukkotietopyynnössään yksilöinyt  
valvottavia työnantajia tai vaikka valvonta ei 
olisi vielä vireillä. Työttömyysvakuutusra-
hastolla on oikeus yhdistää ja käsitellä 2 
momentissa tarkoitettuja henkilötietoja ja ja 
tietoja 10 §:n 1 momentissa ja 8 a luvussa 
säädettyjä tehtäviään varten. Yhdistettyjä tie-
toja voidaan säilyttää siihen asti, kunnes  
työttömyysvakuutusrahaston edellä mainitut 
tehtävät on suoritettu. Yhdistettyjä tietoja ei 
saa luovuttaa edelleen. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
saada maksutta 1 ja 2 momentissa tarkoitetut 
tiedot. Jos tiedot tarvitaan määrätyssä muo-
dossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle 
olennaisia lisäkustannuksia, ne on kuitenkin 
korvattava. 
 
 

22 c § 

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen 

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Ta-
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paturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän 
lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on 
oikeus salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada lakisääteistä vakuutusta toimeenpane-
valta eläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, 
veroviranomaisilta sekä viranomaiselta ja 
muulta taholta, johon viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan, 
työnantajakohtaisesti tiedot maksetuista pal-
koista sekä muista seikoista, jotka ovat vält-
tämättömiä työttömyysvakuutusmaksua kos-
kevan asian käsittelemiseksi sekä työttö-
myysvakuutusmaksun määräämiseksi ja pe-
rimiseksi. 

Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin on 
annettava tapaturmavakuutuksen siirtyessä 
kesken kalenterivuoden toiseen vakuutuslai-
tokseen tälle vakuutuslaitokselle maksutta sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon anta-
mista koskevien rajoitusten estämättä tämän 
lain mukaista perintätehtävää ja maksujen 
määräämistä varten välttämättömät tiedot 
työnantajan ja palkansaajan sekä osaomista-
jan työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
olevasta työnantajakohtaisesta palkkasum-
masta. 

Vakuutuslaitos ja Valtiokonttori eivät saa 
käyttää muussa toiminnassaan hyväkseen 
tämän lain toimeenpanoon perustuvia, salas-
sapitosäännösten tai muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten alaisia tietoja, jollei sii-
tä lailla erikseen säädetä. Tällaisia tietoja ei 
saa antaa myöskään vakuutuslaitoksen yhtiö-
kokoukselle, edustajistolle eikä osakkaalle.  

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän 
lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on 
oikeus saada maksutta 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot. Jos tiedot tarvitaan määrätyssä 
muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovutta-
jalle olennaisia lisäkustannuksia, ne on kui-
tenkin korvattava. 
 
 
 

22 d §  

Työnantajan velvollisuus tietojen antamiseen 

Työnantaja on velvollinen antamaan tapa-
turmavakuutuslain mukaista vakuutusta teh-

täessä sekä sen jälkeen vuosittain vakuutus-
laitokselle ja Valtiokonttorille työttömyysva-
kuutusmaksun määräämiseksi ja perimiseksi 
tarvittavat tiedot maksamistaan palkoista se-
kä muut tarvittavat tiedot. Tietoja ei tarvitse 
antaa työntekijäkohtaisesti yksilöitynä. 
Työnantaja on lisäksi velvollinen antamaan 
vakuutuslaitokselle, Valtiokonttorille, Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolle ja tämän lain 
mukaiselle muutoksenhakuelimelle niiden 
vaatimat selvitykset, jotka ovat tarpeen työt-
tömyysvakuutusmaksua koskevan asian kä-
sittelemiseksi. 

Työnantajan on ilmoitettava vakuutuslai-
tokselle tapaturmavakuutuslain mukaista va-
kuutusta tehtäessä vakuutusten jakamisesta 
eri vakuutuslaitoksiin, jos työnantajan mak-
sama palkkasumma ylittää 18 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun palkkasumman. 
 
 
 

22 e § 

Työttömyysvakuutusmaksujen perintään liit-
tyvä tarkastusoikeus 

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oike-
us tarkastaa työnantajan asiakirjoista työnan-
tajan 22 d §:n mukaisen tietojenantovelvolli-
suuden piiriin kuuluvien tietojen oikeelli-
suus. Niillä on  oikeus saada poliisilta ja 
muilta viranomaisilta virka-apua edellä tar-
koitettujen tietojen saamiseksi. 
 
 
 

22 f § 

Asiakirjojen ja toiminnan julkisuus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettua lakia sovelletaan työttömyysvakuutus-
rahaston tämän lain toimeenpanoon liittyvien 
asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen siltä 
osin kuin mainitun lain 4 §:n 2 momentissa 
säädetään.  

Tässä laissa säädettyjä tai tämän lain toi-
meenpanoon liittyviä tehtäviä hoidettaessa 
saatujen ja laadittujen asiakirjojen ja niihin 
sisältyvien tietojen salassapitovelvollisuuteen 
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sekä näiden tehtävien hoidossa saatuja tietoja 
koskevaan vaitiolovelvollisuuteen ja hyväk-
sikäyttökieltoon sovelletaan työttömyysva-
kuutusrahastossa viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 22—24 ja 35 §:ää 
myös silloin, kun kysymys ei ole mainitun 
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun julkisen 
vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää varten 
laadituista tai saaduista asiakirjoista ja tie-
doista. Tietojen luovuttamisesta on tällöin 
soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 lu-
vussa säädetään. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain soveltamisesta vakuutuslaitoksen 
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän 
lain toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja 
toiminnan julkisuuteen on soveltuvin osin 
voimassa, mitä tapaturmavakuutuslain 
64 h §:ssä säädetään.  

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 
20 kohdassa säädetään, salassa pidettäviä 
ovat myös sellaiset tämän lain toimeenpa-
noon liittyvät asiakirjat ja tiedot, jotka kos-
kevat työnantajan taloudellista asemaa. 
 
 
 
 

22 g § 

Tekninen käyttöyhteys 

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla sekä 
22 b §:n 2 momentissa mainituilla on sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 29 §:n 3 momentissa 
säädetään, oikeus antaa työttömyysvakuutus-
rahastolle teknisen käyttöyhteyden avulla 
tiedot, jotka sillä on tämän lain nojalla oikeus 
saada.  

Tässä pykälässä tarkoitetun teknisen käyt-
töyhteyden avulla saa antaa myös salassa pi-
dettäviä tietoja ilman sen suostumusta, jonka 
etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus 
on säädetty. 

Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista 
tietojen pyytäjän on esitettävä käyttöyhtey-
den avaajalle selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

25 § 

Muutoksenhaku 

Työnantajan ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun ja sen ennakon maksuun-
panosta voidaan valittaa noudattaen, mitä ta-
paturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 11 mo-
mentissa sekä 53 b §:n 1 momentissa sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

26 a § 

Työttömyysvakuutusrekisteri  

Työttömyysvakuutusrekisteri on työttö-
myysvakuutusmaksuja ja työnantajan työt-
tömyysturvan omavastuumaksua koskeva 
henkilörekisteri. Työttömyysvakuutusrekiste-
ri jakaantuu työttömyysvakuutusmaksua ja 
työnantajan työttömyysturvan omavastuu-
maksua koskeviin osarekistereihin. Työttö-
myysvakuutusrekisterin henkilötietolaissa 
(523/1999) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä 
toimii työttömyysvakuutusrahasto. 

Työttömyysvakuutusmaksua koskevaan 
osarekisteriin kerättyjä ja talletettuja tietoja 
saa käyttää: 

1) työttömyysvakuutusmaksujen perinnän 
valvontaan, ohjaukseen ja kehittämiseen;  

2) työttömyysvakuutusmaksujen suuruuden 
määräämiseen ja  työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun ilmoittamiseen; 

3) työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksun perusteena olevan palkkasumman 
määrittämiseen; 

4) tilastointiin;  
5) työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien 

väärinkäytösten torjumiseen ja selvittämi-
seen;  

6) lainsäädännön valmisteluun ja seuran-
taan. 

Työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksua koskevaan osarekisteriin kerättyjä 
ja talletettuja tietoja saa käyttää: 

1) työantajan omavastuumaksun määräämi-
seen; 

2) tilastointiin; 
3) lainsäädännön valmisteluun ja seuran-

taan. 
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Työttömyysvakuutusmaksua koskevaan 
osarekisteriin on oikeus kerätä ja tallettaa 
työttömyysvakuutusmaksun perinnän valvo-
miseksi, ohjaamiseksi, kehittämiseksi ja työt-
tömyysvakuutusmaksujen suuruuden mää-
räämiseksi sekä työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun ilmoittamiseksi välttämättö-
miä tietoja, joita ovat:  

1) työnantajan y-tunnus, henkilötunnus tai 
muu vastaava tunnus; 

2) vakuutussopimusta koskevat tiedot; 
3) työttömyysvakuutusmaksun perintään 

liittyvät tarpeelliset työnantajaa koskevat 
taustatiedot;  

4) tiedot työnantajan ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta 
työnantajakohtaisesta palkkasummasta;  

5) tiedot 13 ja 16 §:ssä tarkoitetusta osa-
omistajan palkkasummasta; 

6) tiedot työttömyysvakuutusmaksukerty-
mistä, työnantajille maksetuista työttömyys-
vakuutusmaksun palautuksista, perityistä pe-
rimiskorvauksista ja muista tilittämiseen sekä 
perintään liittyvistä seikoista; 

7) tiedot 21 §:n 2 momentin mukaisista il-
moituksista vakuutuslaitoksille; 

8) muut mainittujen tehtävien hoitamista 
varten välttämättömät tiedot.  

Työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksua koskevaan osarekisteriin on oike-
us kerätä ja tallettaa työnantajan työttömyys-
turvan omavastuumaksun perimiseksi ja 
määräämiseksi tarpeellisia tietoja, joita ovat:  

1) työnantajan, valtion tiliviraston tai liike-
laitoksen y-tunnus,  henkilötunnus tai muu 
vastaava tunnus; 

2) työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksun perintään liittyvät tarpeelliset 
työnantajan taustatiedot;  

3) tiedot omavastuumaksun perusteena 
olevasta palkkasummasta; 

4) työntekijän henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot; 

5) tiedot työntekijän palvelussuhteesta; 
6) tiedot työnantajan työttömyysturvan 

omavastuumaksun perusteena olevista sei-
koista ja etuusmenosta; 

7) tiedot perityistä ja palautetuista työnan-
tajan työttömyysturvan omavastuumaksuista;  

8) tiedot työttömyysvakuutusrahaston an-
tamista päätöksistä ja maksujen käsittelystä.  

Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötie-

tojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovel-
letaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia sekä muuhun henkilötietojen 
käsittelyyn henkilötietolakia. Työttömyysva-
kuutusrekisteriin merkityt tiedot on säilytet-
tävä 20 vuoden ajan siitä, kun ne on merkitty 
rekisteriin. 
 
 

26 b § 

Rangaistussäännös 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta laiminlyö 
22 d §:n mukaisen tietojenantovelvollisuu-
tensa tai antaa sen piiriin kuuluvan tiedon 
virheellisenä, on tuomittava, jollei teko, 
huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingol-
lisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat, ole 
kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai teos-
ta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain mukaisen tietojenantovelvolli-
suuden rikkomisesta sakkoon. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetaan 
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa 

taikka virka- tai siihen rinnastettavassa jul-
kisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää 
työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää 
työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa; 

2) työnantajan edustajalla työnantajana 
olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai 
muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka 
työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä. 

Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetystä 
työnantajan tai tämän edustajan menettelystä 
tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvolli-
suuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. 
Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asi-
anomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toi-
mivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muu-
tenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan 
syntyyn ja jatkumiseen. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2006. Lain 19 a §:n 1 momenttia ja 
25 §:n  1  momenttia  sovelletaan  kuitenkin 
1 päivästä tammikuuta 2006. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
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lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

Tämän lain säännöksiä oikeudesta saada ja 

luovuttaa tietoja sovelletaan myös tietoihin, 
jotka ovat ajalta ennen tämän lain voimaantu-
loa.

————— 

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 

(555/1998) 19 a §:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentti ja 25 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 19 a §:n 1 momentti laissa 1181/2005 ja 
lisätään lakiin uusi 22 a – 22 g § , 26 a §  ja 26 b § seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 a §  

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
peruste 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
perusteena on se yhteenlaskettu palk-
kasumma, joka muodostuu työnantajan 
taikka muun sijaismaksajan kuin palkkatur-
valaissa tarkoitetun palkkaturvasta huoleh-
tivan viranomaisen maksamista, 19 §:ssä 
tarkoitetuista palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksun perusteena olevista tuloeris-
tä, ellei 12 §:stä muuta johdu. 

19 a §  

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
peruste 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
perusteena on se yhteenlaskettu palk-
kasumma, joka muodostuu työnantajan ja 
sijaismaksajan maksamista, 19 §:ssä tarkoi-
tetuista palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun perusteena olevista tuloeristä, ellei 
12 §:stä muuta johdu. 
 

 
7 luku 

Maksu- ja perintämenettely 

21 § 

Maksujen perintä ja tilitys  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutuslaitoksella on oikeus vuoden 

alussa tai sen aikana alkavalta vakuutuksel-
ta kantaa työttömyysvakuutusmaksun en-
nakkoa. Vakuutusmaksu määrätään kalente-
rivuosittain tapaturmavakuutuslain mukai-
sen vakuutuksen vakuutuskauden päätyttyä. 

 
 
 

7 luku 

Maksu- ja perintämenettely 

21 § 

Maksujen perintä ja tilitys  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutuslaitoksella on oikeus vuoden 

alussa tai sen aikana alkavalta vakuutuksel-
ta kantaa työttömyysvakuutusmaksun en-
nakkoa. Lopullinen vakuutusmaksu määrä-
tään kalenterivuosittain. Vakuutuslaitos 
määrää vakuutusmaksun kuluneen kalente-
rivuoden ajalta, jos tapaturmavakuutuslain 
mukainen vakuutus päättyy kesken kalente-
rivuoden. Jos työnantaja on tehnyt 22 d §:n 
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— — — — — — — — — — — — — —  

2 momentin mukaisen ilmoituksen, vakuu-
tuslaitoksen on pyydettävä työttömyysva-
kuutusrahastolta ilmoitus työnantajan työt-
tömyysvakuutusmaksun tasosta. Työttö-
myysvakuutusrahasto ilmoittaa tällöin työt-
tömyysvakuutusmaksujen tasot pyynnön 
esittäneelle vakuutuslaitokselle ja tarvitta-
essa muille vakuutuslaitoksille, joissa työn-
antajan tapaturmavakuutuslain mukaiset 
vakuutukset ovat. Vakuutuslaitos voi muul-
loinkin pyytää työttömyysvakuutusrahastol-
ta ilmoituksen työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun tasosta, jos se on tarpeellista 
maksujen perimiseksi lain mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 22 a §  

Ministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston 
oikeus saada tietoja ja tarkastaa toimintaa 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Vakuu-
tusvalvontavirastolla on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada maksutta 
työttömyysvakuutusrahastolta 11 §:ssä sää-
dettyä valvontaa varten tarpeelliset tiedot. 
Ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla 
on oikeus muullakin tavoin tarkastaa rahas-
ton toimintaa. 

Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus 
saada 8 a luvussa tarkoitetun omavastuu-
maksun toimeenpanon valvontaa varten 1 
momentissa tarkoitetut tiedot siten, että 
niistä käy ilmi työntekijän henkilötunnus ja 
muut yksilöintitiedot. 

Työttömyysvakuutusrahaston on toimitet-
tava vuosittain kahden kuukauden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamisesta sosiaali- ja 
terveysministeriölle kertomus toiminnas-
taan ja tilastaan. Työttömyysvakuutusra-
haston on toimitettava lisäksi edellä maini-
tussa määräajassa selvitys työttömyysva-
kuutusmaksujen perinnän valvonnasta, val-
vonnassa esiin tulleista seikoista ja toimen-
piteistä, joihin havaintojen johdosta on 
ryhdytty. 

Työttömyysvakuutusrahaston on toimitet-
tava Vakuutusvalvontavirastolle tilinpää-
töksensä ja tilintarkastajan lausunto tili-
vuotta seuraavan kesäkuun loppuun men-
nessä. 
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 22 b § 

Työttömyysvakuutusrahaston oikeus tieto-
jen saamiseen  

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada vakuutuslaitokselta, Valtiokonttorilta 
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta työt-
tömyysvakuutusmaksujen perinnän ohjaa-
mista, kehittämistä ja valvontaa varten vält-
tämättömät tiedot: 

1) työnantajan yksilöimiseksi kuten työn-
antajan y-tunnus, henkilötunnus tai muu 
vastaava tunnus; 

2) työnantajan ja palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksun perusteena olevasta 
työnantajakohtaisesta palkkasummasta; 

3) perityistä työttömyysvakuutusmaksuis-
ta, työnantajille maksetuista työttömyysva-
kuutusmaksun palautuksista ja työttömyys-
vakuutusrahastolta perityistä perimiskorva-
uksista ja muista tilittämiseen sekä perin-
tään liittyvistä seikoista; 

4) työnantajista, jotka ovat ilmoittaneet 
palkkasummansa ylittävän 18 §:n 1 momen-
tissa säädetyn palkkasumman; 

5) 13 ja 16 §:ssä tarkoitetun osaomistajan 
palkkasummasta; 

6) työttömyysvakuutusmaksun perintäme-
nettelyyn liittyvistä seikoista;  

7) muista mainittujen tehtävien hoitamista 
varten välttämättömistä seikoista.    

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada eläkelaitokselta, Eläketurvakeskuk-
selta, veroviranomaisilta sekä viranomai-
selta ja muulta taholta, johon viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999) sovelletaan, työnantajakohtai-
sesti tiedot maksetuista palkoista sekä muis-
ta seikoista, jotka ovat välttämättömiä 
10 §:n 1 momentissa säädetyn työttömyys-
vakuutusmaksun perinnän valvontaa varten. 
Työttömyysvakuutusrahastolla on lisäksi 
oikeus saada mainittua tarkoitusta varten 
veroviranomaisilta joukkotietoina palkkaa 
tai muuta vastiketta työntekijöille maksa-
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neiden työnantajien nimet, yritys- ja yhtei-
sötunnukset tai henkilötunnukset, yhteystie-
dot, vuosi-ilmoitukset tai vuosi-ilmoituksia 
vastaavat tiedot, toimialat sekä  tiedot näi-
den työnantajien työstä maksamista vastik-
keista ja niihin liittyvistä työnantajasuori-
tuksista. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
saada 2 momentissa tarkoitetut tiedot, vaik-
ka se ei olisi joukkotietopyynnössään yksi-
löinyt  valvottavia työnantajia tai vaikka 
valvonta ei olisi vielä vireillä. Työttömyys-
vakuutusrahastolla on oikeus yhdistää ja 
käsitellä 2 momentissa tarkoitettuja henki-
lötietoja ja tietoja 10 §:n 1 momentissa ja 8 
a luvussa säädettyjä tehtäviään varten. Yh-
distettyjä tietoja voidaan säilyttää siihen 
asti, kunnes  työttömyysvakuutusrahaston 
edellä mainitut tehtävät on suoritettu. Yh-
distettyjä tietoja ei saa luovuttaa edelleen. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
saada maksutta 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tut tiedot. Jos tiedot tarvitaan määrätyssä 
muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovut-
tajalle olennaisia lisäkustannuksia, ne on 
kuitenkin korvattava. 

 
 

 
 22 c § 

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttami-
seen 

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tä-
män lain mukaisella muutoksenhakuelimel-
lä on oikeus salassapitosäännösten ja mui-
den tiedon saantia koskevien rajoitusten es-
tämättä saada lakisääteistä vakuutusta toi-
meenpanevalta eläkelaitokselta, Eläketur-
vakeskukselta, veroviranomaisilta sekä vi-
ranomaiselta ja muulta taholta, johon vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia sovelletaan, työnantajakohtaisesti 
tiedot maksetuista palkoista sekä muista 
seikoista, jotka ovat välttämättömiä työttö-
myysvakuutusmaksua koskevan asian käsit-
telemiseksi sekä työttömyysvakuutusmaksun 
määräämiseksi ja perimiseksi. 

Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin on 
annettava tapaturmavakuutuksen siirtyessä 
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kesken kalenterivuoden toiseen vakuutuslai-
tokseen tälle vakuutuslaitokselle maksutta 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon an-
tamista koskevien rajoitusten estämättä tä-
män lain mukaista perintätehtävää ja mak-
sujen määräämistä varten välttämättömät 
tiedot työnantajan ja palkansaajan sekä 
osaomistajan työttömyysvakuutusmaksun 
perusteena olevasta työnantajakohtaisesta 
palkkasummasta. 

Vakuutuslaitos ja Valtiokonttori eivät saa 
käyttää muussa toiminnassaan hyväkseen 
tämän lain toimeenpanoon perustuvia, sa-
lassapitosäännösten tai muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten alaisia tietoja, 
jollei siitä lailla erikseen säädetä. Tällaisia 
tietoja ei saa antaa myöskään vakuutuslai-
toksen yhtiökokoukselle, edustajistolle eikä 
osakkaalle.  

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tä-
män lain mukaisella muutoksenhakuelimel-
lä on oikeus saada maksutta 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot. Jos tiedot tarvitaan mää-
rätyssä muodossa ja siitä aiheutuu tietojen 
luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia, 
ne on kuitenkin korvattava. 
 

 
 22 d § 

Työnantajan velvollisuus tietojen antami-
seen 

Työnantaja on velvollinen antamaan ta-
paturmavakuutuslain mukaista vakuutusta 
tehtäessä sekä sen jälkeen vuosittain vakuu-
tuslaitokselle ja Valtiokonttorille työttö-
myysvakuutusmaksun määräämiseksi ja pe-
rimiseksi tarvittavat tiedot maksamistaan 
palkoista sekä muut tarvittavat tiedot. Tie-
toja ei tarvitse antaa työntekijäkohtaisesti 
yksilöitynä. Työnantaja on lisäksi velvolli-
nen antamaan vakuutuslaitokselle, Valtio-
konttorille, Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolle ja tämän lain mukaiselle muutoksen-
hakuelimelle niiden vaatimat selvitykset, 
jotka ovat tarpeen työttömyysvakuutusmak-
sua koskevan asian käsittelemiseksi. 

Työnantajan on ilmoitettava vakuutuslai-
tokselle tapaturmavakuutuslain mukaista 
vakuutusta tehtäessä vakuutusten jakami-
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sesta eri vakuutuslaitoksiin, jos työnantajan 
maksama palkkasumma ylittää 18 §:n 1 
momentissa tarkoitetun palkkasumman. 
 

 
 22 e § 

Työttömyysvakuutusmaksujen perintään 
liittyvä tarkastusoikeus 

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oi-
keus tarkastaa työnantajan asiakirjoista 
työnantajan 22 d §:n mukaisen tietojenan-
tovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen 
oikeellisuus. Niillä on  oikeus saada polii-
silta ja muilta viranomaisilta virka-apua 
edellä tarkoitettujen tietojen saamiseksi. 
 

 
 22 f §

Asiakirjojen ja toiminnan julkisuus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia sovelletaan työttömyysva-
kuutusrahaston tämän lain toimeenpanoon 
liittyvien asiakirjojen ja toiminnan julkisuu-
teen siltä osin kuin mainitun lain 4 §:n 2 
momentissa säädetään.  

Tässä laissa säädettyjä tai tämän lain 
toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoidettaes-
sa saatujen ja laadittujen asiakirjojen ja 
niihin sisältyvien tietojen salassapitovelvol-
lisuuteen sekä näiden tehtävien hoidossa 
saatuja tietoja koskevaan vaitiolovelvolli-
suuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelle-
taan työttömyysvakuutusrahastossa viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 22—24 ja 35 §:ää myös silloin, kun ky-
symys ei ole mainitun lain 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun julkisen vallan käyttöön 
kuuluvaa tehtävää varten laadituista tai 
saaduista asiakirjoista ja tiedoista. Tietojen 
luovuttamisesta on tällöin soveltuvin osin 
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 7 luvussa sääde-
tään. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain soveltamisesta vakuutuslaitok-
sen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
tämän lain toimeenpanoon liittyvien asia-
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kirjojen ja toiminnan julkisuuteen on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuu-
tuslain 64 h §:ssä säädetään.  

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momen-
tin 20 kohdassa säädetään, salassa pidettä-
viä ovat myös sellaiset tämän lain toimeen-
panoon liittyvät asiakirjat ja tiedot, jotka 
koskevat työnantajan taloudellista asemaa. 
 

 
 22 g § 

Tekninen käyttöyhteys 

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla sekä 
22 b §:n 2 momentissa mainituilla on sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 29 §:n 3 momentissa 
säädetään, oikeus antaa työttömyysvakuu-
tusrahastolle teknisen käyttöyhteyden avul-
la tiedot, jotka sillä on tämän lain nojalla 
oikeus saada.   

Tässä pykälässä tarkoitetun teknisen käyt-
töyhteyden avulla saa antaa myös salassa 
pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovel-
vollisuus on säädetty. 

Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista 
tietojen pyytäjän on esitettävä käyttöyhtey-
den avaajalle selvitys siitä, että tietojen 
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 
 

 
 
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Työnantajan ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun ja sen ennakon maksuun-
panosta voidaan valittaa noudattaen, mitä 
tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 4 mo-
mentissa sekä 53 b §:n 1 momentissa sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Työnantajan ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun ja sen ennakon maksuun-
panosta voidaan valittaa noudattaen, mitä 
tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 11 
momentissa sekä 53 b §:n 1 momentissa 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 26 a §

Työttömyysvakuutusrekisteri  

Työttömyysvakuutusrekisteri on työttö-
myysvakuutusmaksuja ja työnantajan työt-
tömyysturvan omavastuumaksua koskeva 
henkilörekisteri. Työttömyysvakuutusrekis-
teri jakaantuu työttömyysvakuutusmaksua 
ja työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksua koskeviin osarekistereihin. Työt-
tömyysvakuutusrekisterin henkilötietolaissa 
(523/1999) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä 
toimii työttömyysvakuutusrahasto. 

Työttömyysvakuutusmaksua koskevaan 
osarekisteriin kerättyjä ja talletettuja tietoja 
saa käyttää: 

1) työttömyysvakuutusmaksujen perinnän 
valvontaan, ohjaukseen ja kehittämiseen;  

2) työttömyysvakuutusmaksujen suuruu-
den määräämiseen ja  työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksun ilmoittamiseen; 

3) työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksun perusteena olevan palkkasum-
man määrittämiseen; 

4) tilastointiin;  
5) työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien 

väärinkäytösten torjumiseen ja selvittämi-
seen;  

6) lainsäädännön valmisteluun ja seuran-
taan. 

Työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksua koskevaan osarekisteriin kerät-
tyjä ja talletettuja tietoja saa käyttää: 

1) työantajan omavastuumaksun mää-
räämiseen; 

2) tilastointiin; 
3) lainsäädännön valmisteluun ja seuran-

taan. 
Työttömyysvakuutusmaksua koskevaan 

osarekisteriin on oikeus kerätä ja tallettaa 
työttömyysvakuutusmaksun perinnän val-
vomiseksi, ohjaamiseksi, kehittämiseksi ja 
työttömyysvakuutusmaksujen suuruuden 
määräämiseksi sekä työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksun ilmoittamiseksi vält-
tämättömiä tietoja, joita ovat:  

1) työnantajan y-tunnus, henkilötunnus 
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tai muu vastaava tunnus;
2) vakuutussopimusta koskevat tiedot; 
3) työttömyysvakuutusmaksun perintään 

liittyvät tarpeelliset työnantajaa koskevat 
taustatiedot;  

4) tiedot työnantajan ja palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksun perusteena ole-
vasta työnantajakohtaisesta palkkasummas-
ta;  

5) tiedot 13 ja 16 §:ssä tarkoitetusta osa-
omistajan palkkasummasta; 

6) tiedot työttömyysvakuutusmaksukerty-
mistä, työnantajille maksetuista työttömyys-
vakuutusmaksun palautuksista, perityistä 
perimiskorvauksista ja muista tilittämiseen 
sekä perintään liittyvistä seikoista; 

7) tiedot 21 §:n 2 momentin mukaisista 
ilmoituksista vakuutuslaitoksille; 

8) muut mainittujen tehtävien hoitamista 
varten välttämättömät tiedot.  

Työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksua koskevaan osarekisteriin on oi-
keus kerätä ja tallettaa työnantajan työttö-
myysturvan omavastuumaksun perimiseksi 
ja määräämiseksi tarpeellisia tietoja, joita 
ovat:  

1) työnantajan, valtion tiliviraston tai lii-
kelaitoksen y-tunnus,  henkilötunnus tai 
muu vastaava tunnus; 

2) työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksun perintään liittyvät tarpeelliset 
työnantajan taustatiedot;  

3) tiedot omavastuumaksun perusteena 
olevasta palkkasummasta; 

4) työntekijän henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot; 

5) tiedot työntekijän palvelussuhteesta; 
6) tiedot työnantajan työttömyysturvan 

omavastuumaksun perusteena olevista sei-
koista ja etuusmenosta; 

7) tiedot perityistä ja palautetuista työn-
antajan työttömyysturvan omavastuumak-
suista;  

8) tiedot työttömyysvakuutusrahaston an-
tamista päätöksistä ja maksujen käsittelys-
tä.  

Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilö-
tietojen salassapitoon ja luovuttamiseen so-
velletaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia sekä muuhun hen-
kilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia. 
Työttömyysvakuutusrekisteriin merkityt tie-
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dot on säilytettävä 20 vuoden ajan siitä, kun 
ne on merkitty rekisteriin. 
 

 
 
 
 
 
 26 b §

Rangaistussäännös 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 
22 d §:n mukaisen tietojenantovelvollisuu-
tensa tai antaa sen piiriin kuuluvan tiedon 
virheellisenä, on tuomittava, jollei teko, 
huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahin-
gollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat, 
ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, työttömyysetuuksien rahoituk-
sesta annetun lain mukaisen tietojenanto-
velvollisuuden rikkomisesta sakkoon. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetaan 
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa 

taikka virka- tai siihen rinnastettavassa jul-
kisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää 
työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää 
työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa; 

2) työnantajan edustajalla työnantajana 
olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai 
muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, 
joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo 
työtä. 

Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetys-
tä työnantajan tai tämän edustajan menette-
lystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka 
velvollisuuksien vastainen teko tai laimin-
lyönti on. Tätä arvioitaessa on otettava 
huomioon asianomaisen asema, hänen teh-
täviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laa-
juus sekä muutenkin hänen osuutensa lain-
vastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2006. Lain 19 a §:n 1 momenttia ja  
25 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 
päivästä tammikuuta 2006. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
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lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

Tämän lain säännöksiä oikeudesta saada 
ja luovuttaa tietoja sovelletaan myös tietoi-
hin, jotka ovat ajalta ennen tämän lain voi-
maantuloa. 
 

 
 


