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työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §, sellaisena kuin

se on laeissa 1332/2011 ja 542/2012, seuraavasti:

18 §

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
vuonna 2013 on 0,60 prosenttia palkasta.
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on
porrastettu työnantajan maksaman palkka-
summan mukaan siten, että vuonna 2013 se
on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman
1 990 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta
3,20 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu vuonna 2013 on 0,20
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomista-
jasta maksettava työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutus-
maksu vuonna 2013 on 0,80 prosenttia liike-
laitoksen liiketoiminnasta maksamien palkko-
jen yhteismäärästä palkkasumman 1 990 500
euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 pro-
senttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoite-
tun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu
vuonna 2013 on 0,80 prosenttia palkasta
palkkasumman 1 990 500 euroon asti ja sen
ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksujen muutosten on jakauduttava
tasan työnantajan keskimääräisen työttö-
myysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan
keskimääräisessä maksussa otetaan huo-
mioon myös omavastuumaksu. Työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten,
että siihen osaan palkkasummasta, joka ei
ylitä 1 990 500 euroa, kohdistuva maksu on
neljäsosa siihen palkkasumman osaan koh-
distuvasta maksusta, joka ylittää 1 990 500
euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan
täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähim-
pään viiteen sadasosaan pyöristettynä. Pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kui-
tenkin aina vähintään 0,10 prosenttia pal-
kasta.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun
maksuprosentit säädetään kalenterivuodeksi
kerrallaan. Työttömyysvakuutusrahaston tu-
lee tehdä seuraavan vuoden maksuja koskeva
esitys sosiaali- ja terveysministeriölle elo-
kuun loppuun mennessä.

Työttömyysvakuutusrahaston tulee toimit-
taa arvio seuraavan vuoden ansioturvame-
noista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä
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seuraavan vuoden maksuprosenteista sosi-
aali- ja terveysministeriölle viimeistään kun-
kin vuoden toukokuun 15 päivänä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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