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työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

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

mentti, 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 palkka-
summan 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 osaomista-
jasta maksettava työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutus-
maksu vuonna 2015 on 0,80 prosenttia liike-
laitoksen liiketoiminnasta maksamien palkko-
jen yhteismäärästä palkkasumman 2 025 000
euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,10 pro-
senttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoite-
tun 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 työttömyys-
vakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun kesken. Työnantajan keski-
määräisessä maksussa otetaan huomioon myös
omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen
osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 025 000
euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa siihen
palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta,
joka ylittää 2 025 000 euroa. Edellä mainittu
neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön
sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyö-
ristettynä. Palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksu on kuitenkin aina vähintään 0,10 pro-
senttia palkasta.
— — — — — — — — — — — — —

HE 223/2014
StVM 25/2014
EV 188/2014

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:HE 151/2014StVM 14/2014EV 143/2014

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20140223


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 työttö-
myysturvalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mu-
kaisiin 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 32 400 000 euroa. Jos palkkasumma on
tätä pienempi, omavastuumaksu alenee line-
aarisesti siten, että omavastuumaksua ei pe-
ritä, jos palkkasumma on enintään 2 025 000
euroa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

2 1047/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)




