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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työt-

tömyysetuuksien rahoituksesta annettua la-
kia. 

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi 
vuoden 2015 työttömyysvakuutusmaksut. 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
olisi 0,65 prosenttia palkasta ja työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia 
palkasta palkkasumman 2 025 000 euroon as-
ti ja sen ylittävältä osalta 3,15 prosenttia pal-
kasta. 

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu olisi 0,24 prosenttia 
palkasta ja yrityksen osaomistajasta makset-
tava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 
0,80 prosenttia palkasta. 

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuu-
tusmaksu olisi 0,80 prosenttia liikelaitoksen 

liiketoiminnasta maksamien palkkojen mää-
rästä palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja 
sen ylittävältä osalta 2,10 prosenttia palkasta. 

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu olisi 
0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 
2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,35 prosenttia palkasta. 

Omavastuumaksun palkkasummarajoja eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että täysimää-
räinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksil-
tä, joiden palkkasumma olisi vähintään 
32 400 000 euroa. Omavastuumaksua ei pe-
rittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi 
enintään 2 025 000 euroa.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2015. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Työttömyysturvan rahoitus 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tun lain (555/1998), jäljempänä rahoituslaki, 
mukaan työttömyysturvan rahoituksesta vas-
taavat valtio, työnantajat ja palkansaajat pa-
kollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla sekä 
työttömyyskassat jäsenmaksuilla. Palkansaa-
jien ja työnantajien työttömyysvakuutusmak-
sut tilitetään työttömyysvakuutusrahastoon, 
joka vastaa työttömyysvakuutusmaksuilla ra-
hoitettavista osuuksista ja etuuksista. Työt-
tömyyskassojen maksamista ansiosidonnai-
sista etuuksista — työttömyyspäivärahoista 
ja vuorottelukorvausten menoista valtio kus-
tantaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden. 
Valtio ei osallistu lomautusajalta, sääesteen 
ajalta eikä lisäpäiviltä maksettujen etuuksien 
rahoitukseen. Pääsäännöstä poiketen valtio 
on poikkeuksellisesti osallistunut lomau-
tusajalta maksettujen etuuksien rahoitukseen 
peruspäivärahaa vastaavalla osuudella vuosi-
na 2010, 2012 ja 2013. Työttömyyskassan 
osuus kustakin ansioon suhteutetusta päivä-
rahasta on 5,5 prosenttia. Työttömyysvakuu-
tusrahasto vastaa ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan rahoituksesta siltä osin kuin val-
tio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole 
siitä vastuussa. Korotetun ansio-osan ja muu-
tosturvan ansio-osan työttömyysvakuutusra-
hasto rahoittaa kokonaan. Työttömyysvakuu-
tusrahasto maksaa työttömyyskassoille työt-
tömyyskassalain (603/1984) 26 §:n mukaista 
hallintokuluosuutta ja työttömyyskassalain 
19 a §:n mukaista jäsenmaksujen tasausta. 

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa myös 
työntekijän eläkelain (395/2006) 182 §:ssä 
tarkoitetun vakuutusmaksun suorittamisesta 
Eläketurvakeskukselle ja valtion eläkelain 
(1295/2006) 133 §:ssä tarkoitetun maksun 
suorittamisesta valtion eläkerahastolle työt-
tömyys- ja koulutusajalta sekä palkkaturva-
lain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palk-

katurvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisen 
määrän suorittamisesta. Lisäksi työttömyys-
vakuutusrahasto rahoittaa aikuiskoulutustues-
ta annetussa laissa (1276/2000) tarkoitetun 
aikuiskoulutustuen ansio-osan ja hallintoku-
lut, Koulutusrahastosta annetussa laissa 
(1306/2002) tarkoitetut hallintokulut ja am-
mattitutkintostipendit muiden kuin valtioon 
virka- tai työsuhteessa olevien henkilöiden 
osalta. Rahoituslain 23 §:n mukaan työttö-
myysvakuutusrahasto tilittää Kansaneläkelai-
tokselle palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun kertymästä työttömyysturvan perus-
päivärahan rahoitukseen määrän, joka kes-
kimäärin vastaa työttömyyskassoihin kuulu-
mattomien palkansaajien osuutta työttö-
myysvakuutusmaksuista kertyvää määrää. 
 
1.2 Suhdannepuskuri 

Työttömyysvakuutusrahaston maksuval-
miuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa ole-
vista kansantalouden suhdannevaihteluista 
johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen 
muutosten tasaamiseksi rahastossa on suh-
dannepuskuri. Sen varojen tai velkojen 
enimmäismäärää koskeva ennuste työttö-
myysvakuutusmaksuja määrättäessä voi olla 
enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysas-
tetta vastaavien menojen suuruinen. Työttö-
myysvakuutusmaksut voidaan tasaisen mak-
sukehityksen turvaamiseksi kerran kolmen 
vuoden aikana määrätä siten, että puskurin 
varojen enimmäismäärä ennusteen mukaan 
ylittyy. 

Suhdannepuskurissa arvioidaan olevan 
vuoden lopussa 44 miljoonaa euroa. Puskurin 
enimmäiskooksi arvioidaan 1 551 miljoonaa 
euroa vuonna 2015. 
 
1.3 Työttömyysvakuutusmaksut 

Työttömyysvakuutusrahaston menot rahoi-
tetaan työttömyysvakuutusmaksuilla sekä 
niistä saatavilla sijoitustoiminnan tuotoilla ja 
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tarvittaessa lainanotolla. Rahoituslain 2 §:n 
mukaan työnantajan on suoritettava työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu, jot-
ka maksut on määrättävä siten, että rahasto 
voi suoriutua sen vastattavana olevien työt-
tömyysetuuksien rahoituksesta ja muista la-
kisääteisistä menoistaan. 

Rahoituslain 12 §:n 1 momentin mukaan 
työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) mukaan on velvollinen vakuut-
tamaan työntekijänsä, on velvollinen mak-
samaan työnantajan työttömyysvakuutus-
maksun. Maksuvelvollisuus on myös sovel-
tuvin osin valtion liikelaitoksella. Rahoitus-
lain 15 §:ssä säädetään palkansaajan vakuu-
tusmaksuvelvollisuudesta. Sen mukaan työ- 
tai virkasuhteessa tai muussa palvelusuhtees-
sa olevat henkilöt, joita koskee työnantajan 
järjestämä pakollinen tai valtion virkamiesten 
tapaturmakorvauksesta annetun lain 
(449/1990) nojalla määräytyvä tapaturmava-
kuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasuoja, ovat 
velvolliset suorittamaan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun. 

Rahoituslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2014 on 0,50 prosenttia palkasta. 
Lain mukaan työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on porrastettu työnantajan maksa-
man palkkasumman mukaan siten, että vuon-
na 2014 se on 0,75 prosenttia palkasta palk-
kasumman 1 990 500 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,95 prosenttia palkasta. Työn-
antajien ja palkansaajien osuus etuuksien ra-
hoituksesta on laissa määritelty siten, että 
työttömyysvakuutusmaksujen muutokset ja-
kautuvat tasan työnantajan keskimääräisen 
työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksun kesken. 

Rahoituslain 18 §:n 5 momentin mukaan 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksu por-
rastetaan siten, että siihen osaan palkkasum-
masta, joka ei ylitä 1 990 500 euroa, kohdis-
tuva maksu on neljäsosa ilmaistuna täysinä 
prosenttiyksikön sadasosina lähimpään vii-
teen sadasosaan pyöristettynä siihen palk-
kasumman osaan kohdistuvasta maksusta, 
joka ylittää 1 990 500 euroa. Palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina 
vähintään 0,10 prosenttia palkasta. Valtion 
liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 

vuonna 2014 0,75 prosenttia palkasta palk-
kasumman 1 990 500 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 1,95 prosenttia. 

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu vuonna 2014 0,19 
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajas-
ta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 0,75 prosenttia palkasta. 

Yliopistoille on vuoden 2012 alusta voi-
maan tulleella lainmuutoksella (1332/2011) 
säädetty oma työttömyysvakuutusmaksunsa. 
Sitä koskevan hallituksen esityksen eduskun-
nalle laiksi työttömyysetuuksien rahoitukses-
ta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 
87/2011 vp) mukaan yliopiston työttömyys-
vakuutusmaksua on esitetty yleistä työttö-
myysvakuutusmaksua alhaisemmaksi, koska 
yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 
(559/2009) 11 §:n mukaan ennen vuotta 1980 
syntyneet työntekijät jäävät valtion eläketur-
van piiriin eikä heidän osaltaan työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksua käytetä työttö-
myysajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. 
Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on 
vuonna 2014 0,75 prosenttia palkasta palk-
kasumman 1 990 500 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.  

Rahoituslain 18 §:n 6 momentin mukaan 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
maksuprosentit vahvistetaan kalenterivuo-
deksi kerrallaan. Työttömyysvakuutusrahas-
ton tulee tehdä seuraavan vuoden maksuja 
koskeva esitys sosiaali- ja terveysministeriöl-
le elokuun loppuun mennessä.  
 
 
 
1.4 Omavastuumaksu 

Työttömyysturvan omavastuumaksun on 
voi olla velvollinen maksamaan työnantaja, 
joka on tapaturmavakuutuslain mukaan vel-
vollinen vakuuttamaan työntekijänsä, sekä 
valtion tilivirasto ja liikelaitos, jonka irtisa-
nomisvuotta edeltäneen vuoden työttömyys-
vakuutusmaksun perusteena ollut palk-
kasumma tai sitä vastaava valtion tiliviraston 
tai liikelaitoksen palkkasumma on vähintään 
1 990 500 miljoonaa euroa. 

Maksuvelvollisuus syntyy, jos työsuhteen 
irtisanomisesta johtuva työttömyys jatkuu 
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niin, että henkilölle syntyy oikeus työttö-
myysturvalain (1290/2002) mukaisiin lisä-
päiviin tai jos vuonna 1950 tai sen jälkeen 
syntyneellä henkilöllä työsuhteen irtisanomi-
sesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jäl-
keen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan 
jatkuu hänen täytettyään 63 vuotta tai hän on 
alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täy-
tettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut 
vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka. 

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan 
omavastuumaksua, jos työsuhde on päättynyt 
ennen kuin henkilö on täyttänyt 56 vuotta, 
työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta, 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, työntekijä on työsuhteen 
päättymisen jälkeen täyttänyt uudelleen työt-
tömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon 
muun kuin alun perin irtisanoneen työnanta-
jan palveluksessa tai työntekijä on omasta 
aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävai-
kutusta irtisanoutunut. 

Omavastuumaksun perusteena on se 
etuusmenoa vastaava määrä, joka irtisanotul-
le työntekijälle tulisi ansiopäivärahan suurui-
sena maksettavaksi siitä lukien, kun hänen 
oikeutensa lisäpäiviin alkaa, siihen saakka, 
kunnes hän täyttää 63 vuotta, kuitenkin vä-
hintään yhden vuoden etuusmenoa vastaava 
määrä. 

Jos päivärahaoikeus on alkanut 60 vuoden 
iän täyttämisen jälkeen, omavastuumaksun 
perusteena on se ansiopäivärahan suuruista 
etuusmenoa vastaava määrä, jolta ajalta irti-
sanotulle työntekijälle on maksettu työttö-
myysetuutta työsuhteen päättymisestä siihen 
saakka, kunnes hän täyttää 63 vuotta. 

Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 
prosenttia omavastuumaksu perusteena ole-
vasta etuusmenosta. Täysimääräinen omavas-
tuumaksu peritään, jos yrityksen palk-
kasumma on vähintään 31 848 000 euroa. Jos 
palkkasumma on tätä pienempi, omavastuu-
maksu alenee lineaarisesti siten, että omavas-
tuumaksua ei peritä, jos palkkasumma on 
enintään 1 990 500 euroa. 

Omavastuumaksu peritään lisäpäiväoikeu-
den alkaessa tai irtisanotun työntekijän täy-
tettyä 63 vuotta. 

2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi 
vuoden 2015 työttömyysvakuutusmaksujen 
määrät. Palkansaajan ja työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksuja ehdotetaan korotetta-
vaksi 0,15 prosenttiyksiköllä. Työttömyys-
vakuutusmaksujen korotus on välttämätöntä 
rahaston talouden kannalta, koska Työttö-
myysvakuutusrahasto on käyttänyt suhdan-
nepuskurin varat ja esitetylläkin työttömyys-
vakuutusmaksulla Työttömyysvakuutusra-
hasto arvioi tuloksensa olevan noin 550 mil-
joonaa euroa tappiolla vuonna 2015.  

Vastaava suhteellinen korotus ehdotetaan 
tehtäväksi myös yrityksen osaomistajien ja 
valtion liikelaitosten työttömyysvakuutus-
maksujen määriin. Yliopistojen työttömyys-
vakuutusmaksun ylempi maksu ehdotetaan 
pidettäväksi ennallaan. Yliopistojen työttö-
myysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia 
palkasta palkkasumman 2 025 000 euroon as-
ti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia pal-
kasta. 

Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi 
omavastuumaksussa sovellettavat palk-
kasummarajat työttömyysvakuutusmaksun 
palkkasummarajaa vastaavasti vuoden 2014 
palkkakertoimella. Täysimääräinen omavas-
tuumaksu perittäisiin, jos yrityksen palk-
kasumma olisi vähintään 32 400 000 euroa. 
Jos palkkasumma olisi tätä pienempi, oma-
vastuumaksu alenisi lineaarisesti siten, että 
omavastuumaksua ei perittäisi, jos palk-
kasumma olisi enintään 2 025 000 euroa. 
 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Työttömyysvakuutusrahaston arvion mu-
kaan, joka on tehty valtiovarainministeriön 
talousennusteilla, työttömyysvakuutusrahas-
ton alijäämän arvioidaan olevan 405 miljoo-
naa euroa vuonna 2015. Tänä vuonna tulok-
sen arvioidaan olevan noin 620 miljoonaa eu-
roa alijäämäinen. Kun suhdannepuskurissa 
arvioidaan olevan varoja vuoden 2014 lopus-
sa 44 miljoonaa euroa, arvioidaan puskurissa 
olevan vuoden 2015 lopussa velkaa 361 mil-
joona euroa. Työttömyysvakuutusrahaston 
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oman ennusteen mukaan velkaa olisi noin 
500 miljoonaa euroa. 

Työttömyysvakuutusrahasto arvioi työnan-
tajan maksuja kertyvän 1 623 miljoonaa eu-
roa (1 540 miljoonaa euroa vuonna 2014) ja 
palkansaajan maksuja noin 496 miljoonaa 
euroa (370 miljoonaa euroa vuonna 2014). 
Työttömyysvakuutusmaksu on verotuksessa 
vähennettävä meno. Vähennyksen kasvami-
nen vähentää lisää valtion ja kuntien verotu-
loja noin 50 miljoonalla eurolla.  

Palkansaajamaksun tuotosta tilitetään Kan-
saneläkelaitokselle peruspäivärahojen rahoi-
tukseen osa, joka vastaa kassaan kuulumat-
tomien osuutta palkansaajamaksun tuotosta. 
Ehdotetulla maksulla peruspäivärahojen ra-
hoitukseen tilitetään vuonna 2015 arviolta 70 

miljoonaa euroa, joka vähentää valtionosuut-
ta peruspäivärahaan täysimääräisesti.  
 
4  Asian valmiste lu 

Rahoituslain 18 §:n 6 momentin mukaan 
työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä seu-
raavan vuoden maksuja koskeva esitys sosi-
aali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun 
mennessä. 

Esityksessä ehdotetut työttömyysvakuu-
tusmaksut ovat työttömyysvakuutusrahaston 
esityksen mukaiset. Valtion liikelaitosten ja 
yliopistojen työttömyysvakuutusmaksut on 
valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

18 §. Työttömyysvakuutusmaksujen määrä. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi vuoden 2015 työttömyysvakuutusmak-
susta ja vuonna 2015 sovellettavista palk-
kasummarajoista. Palkkasummarajojen tar-
kistamiskäytäntöä muutettiin lailla 970/2013 
siten, että laissa olevat palkkasummat muute-
taan vastaamaan edellisen vuoden palkkaker-
rointa. Vahvistettaessa vuoden 2015 maksuja 
palkkasummarajaa korotetaan vuonna 2014 
sovellettavalla palkkakertoimella. 

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksuja ehdotetaan korotettaviksi. 
Esitys merkitsee palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksun nousemista 0,5 prosentista 
0,65 prosenttiin ja työnantajan keskimääräi-
sen työttömyysvakuutusmaksun nousemista 
vastaavasti 2,19 prosentista 2,33 prosenttiin. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 
0,80 prosenttia palkkasumman 2 025 000 eu-
roon asti ja sen ylittävältä osalta 3,15 pro-
senttia. Ehdotetulla työttömyysvakuutusmak-
sulla työttömyysvakuutusrahasto arvioi vuo-
den 2015 tuloksen olevan noin 546 miljoonaa 
euroa alijäämäisen. Rahaston suhdannepus-
kurissa olisi siten vuoden 2015 lopussa vel-
kaa noin 500 miljoonaa euroa. Suhdannepus-
kurin enimmäiskoko olisi noin 1,4 miljardia 
euroa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi yrityksen osaomistajan palkansaaja-
maksusta ja yrityksen osaomistajasta makset-
tavasta työnantajan työttömyysvakuutusmak-
susta. Lain 14 ja 16 §:n mukaan osaomistaji-
en työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä 
siten, että ne vastaavat niiden etuuksien ra-
hoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettu-
ja.  Osaomistajien työttömyysvakuutusmak-
suja määrättäessä ei siten oteta huomioon sitä 
rahoitusosuutta, joka työttömyysvakuutusra-
hasto maksaa työttömyyskassoille etuuksien 
rahoitukseen, eikä myöskään eläkkeiden ra-

hoitukseen valtiokonttorille maksettavaa 
määrää. Yrityksen osaomistajan palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2015 
ehdotetaan 0,24 prosenttia palkasta ja yrityk-
sen osaomistajasta maksettavaksi työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksuksi 0,80 prosenttia 
palkasta. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi valtion liikelaitosten työttömyysva-
kuutusmaksusta. Voimassaolevan lain 12 §:n 
2 momentissa säädetään, että velvollisuus 
työttömyysvakuutusmaksun maksamiseen on 
myös valtion liikelaitoksella, johon sovelle-
taan valtion liikelaitoksista annettua lakia 
(1062/2010). Maksun määrässä otetaan huo-
mioon työttömyysvakuutusrahaston työttö-
myyskassoille ja Koulutusrahastolle maksa-
mat rahoitusosuudet sekä työttömyysvakuu-
tusrahaston hallintokulut. Valtion liikelaitok-
sen työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 
2015 ehdotetaan 0,80 prosenttia palkasta 
palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja sen 
ylittävältä osalta 2,10 prosenttia palkasta. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi yliopistojen työttömyysvakuutusmak-
susta. Yliopistolain voimaanpanosta annetun 
lain (559/2009) 11 §:n mukaan ennen vuotta 
1980 syntyneet työntekijät jäävät valtion elä-
keturvan piiriin. Heidän osaltaan työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksua ei käytetä työt-
tömyysajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. 
Tästä syystä vakuutusperiaatteen mukaisesti 
yliopistojen maksua esitetään yleistä työttö-
myysvakuutusmaksua alhaisemmaksi. Yli-
opistojen työttömyysvakuutusmaksu olisi 
vuonna 2015 0,80 prosenttia palkasta palk-
kasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. 

Pykälän 5 momentin palkkasummarajoja 
ehdotetaan korotettaviksi vuonna 2014 sovel-
lettavalla palkkakertoimella. Muutoin sään-
nös vastaa voimassa olevaa lakia. 

24 §. Maksuvelvollisuus. Pykälän 1 mo-
mentin johtolauseessa mainittu palkkasum-
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maraja muutettaisiin vastaamaan vuonna 
2014 sovellettavaa palkkakerrointa. 

Pykälän 1 ja 2 kohta vastaavat voimassa 
olevaa lakia. 

24 a §. Omavastuumaksun määrä. Pykälän 
3 momentissa säädetyt palkkasummarajat 
ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan vuonna 
2014 sovellettavaa palkkakerrointa. 

2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2015. 
 

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 annetun lain (555/1998) 18 §:n 1—5 moment-

ti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 18 §:n 1—4 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti 

laissa 970/2013 sekä 18 §:n 5 momentti laissa 626/2012 seuraavasti: 
 

18 § 

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2015 on 0,65 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2015 
se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 
2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
3,15 prosenttia palkasta. 

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu vuonna 2015 on 0,24 
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajas-
ta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta. 

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuu-
tusmaksu vuonna 2015 on 0,80 prosenttia lii-
kelaitoksen liiketoiminnasta maksamien 
palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 
2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,10 prosenttia palkasta. 

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun 
yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2015 on 0,80 prosenttia palkasta palk-
kasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. 

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksujen muutosten on jakauduttava 
tasan työnantajan keskimääräisen työttö-
myysvakuutusmaksun ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan 
keskimääräisessä maksussa otetaan huomi-
oon myös omavastuumaksu. Työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, 
että siihen osaan palkkasummasta, joka ei 

ylitä 2 025 000 euroa, kohdistuva maksu on 
neljäsosa siihen palkkasumman osaan koh-
distuvasta maksusta, joka ylittää 2 025 000 
euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan 
täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähim-
pään viiteen sadasosaan pyöristettynä. Pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kui-
tenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkas-
ta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 § 

Maksuvelvollisuus 

Työttömyysturvan omavastuumaksun on 
velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu 
työnantaja sekä valtion tilivirasto ja liikelai-
tos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuo-
den työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion 
tiliviraston tai liikelaitoksen palkkasumma on 
vähintään 2 025 000 euroa, jos: 

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

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

Omavastuumaksun määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 

prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta 
etuusmenosta. Täysimääräinen omavastuu-
maksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettu palkkasumma on vähin-
tään 32 400 000 euroa. Jos palkkasumma on 
tätä pienempi, omavastuumaksu alenee line-
aarisesti siten, että omavastuumaksua ei peri-
tä, jos palkkasumma on enintään 2 025 000 
euroa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2015. 
 

————— 
 

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2014 

 
 
 
 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1—5 moment-

ti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 18 §:n 1—4 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti 

laissa 970/2013 sekä 18 §:n 5 momentti laissa 626/2012 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 § 

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2014 on 0,50 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2014 se 
on 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman 
1 990 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,95 prosenttia palkasta. 

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu vuonna 2014 on 0,19 
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajas-
ta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 0,75 prosenttia palkasta. 

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuu-
tusmaksu vuonna 2014 on 0,75 prosenttia lii-
kelaitoksen liiketoiminnasta maksamien 
palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 
1 990 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
1,95 prosenttia palkasta. 

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun 
yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2014 on 0,75 prosenttia palkasta palkkasum-
man 1 990 500 euroon asti ja sen ylittävältä 
osalta 2,35  

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksujen muutosten on jakauduttava 
tasan työnantajan keskimääräisen työttö-
myysvakuutusmaksun ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan 
keskimääräisessä maksussa otetaan huomioon 
myös omavastuumaksu. Työnantajan työttö-

18 § 

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2015 on 0,65 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2015 
se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 
2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
3,15 prosenttia palkasta. 

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu vuonna 2015 on 0,24 
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajas-
ta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta. 

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuu-
tusmaksu vuonna 2015 on 0,80 prosenttia lii-
kelaitoksen liiketoiminnasta maksamien 
palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 
2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,10 prosenttia palkasta. 

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun 
yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2015 on 0,80 prosenttia palkasta palk-
kasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. 

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksujen muutosten on jakauduttava 
tasan työnantajan keskimääräisen työttö-
myysvakuutusmaksun ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan 
keskimääräisessä maksussa otetaan huomi-
oon myös omavastuumaksu. Työnantajan 
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myysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että 
siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 
1 990 500 euroa, kohdistuva maksu on nel-
jäsosa siihen palkkasumman osaan kohdistu-
vasta maksusta, joka ylittää 1 990 500 euroa. 
Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan täysinä 
prosenttiyksikön sadasosina lähimpään vii-
teen sadasosaan pyöristettynä. Palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina 
vähintään 0,10 prosenttia palkasta. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, 
että siihen osaan palkkasummasta, joka ei 
ylitä 2 025 000 euroa, kohdistuva maksu on 
neljäsosa siihen palkkasumman osaan koh-
distuvasta maksusta, joka ylittää 2 025 000 
euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan 
täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähim-
pään viiteen sadasosaan pyöristettynä. Pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kui-
tenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkas-
ta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
24 § 

Maksuvelvollisuus 

Työttömyysturvan omavastuumaksun on 
velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu 
työnantaja sekä valtion kirjanpitoyksikkö ja 
liikelaitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen 
vuoden työttömyysvakuutusmaksun perus-
teena ollut palkkasumma tai sitä vastaava val-
tion kirjanpitoyksikkö tai liikelaitoksen palk-
kasumma on vähintään 1 990 500 euroa, jos: 

1) työsuhteen irtisanomisesta tai työntekijän 
lomauttamisesta johtuva työttömyys jatkuu 
niin, että henkilölle syntyy oikeus työttö-
myysturvalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mu-
kaisiin lisäpäiviin; tai 

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

24 § 

Maksuvelvollisuus 

Työttömyysturvan omavastuumaksun on 
velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu 
työnantaja sekä valtion tilivirasto ja liikelai-
tos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuo-
den työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion 
tiliviraston tai liikelaitoksen palkkasumma on 
vähintään 2 025 000 euroa, jos: 

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

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

 
24 a § 

Omavastuumaksun määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 

prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta 
etuusmenosta. Täysimääräinen omavastuu-
maksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu palkkasumma on vähin-
tään 31 848 000 euroa. Jos palkkasumma on 

24 a §

Omavastuumaksun määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 

prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta 
etuusmenosta. Täysimääräinen omavastuu-
maksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu palkkasumma on vähin-
tään 32 400 000 euroa. Jos palkkasumma on 
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tätä pienempi, omavastuumaksu alenee line-
aarisesti siten, että omavastuumaksua ei peri-
tä, jos palkkasumma on enintään 1 990 500 
euroa. 
 

tätä pienempi, omavastuumaksu alenee line-
aarisesti siten, että omavastuumaksua ei peri-
tä, jos palkkasumma on enintään 2 025 000 
euroa. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. 
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