
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvtyöttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2015

1413/2015

Laki
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

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

momentti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
1047/2014, seuraavasti:

18 §

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,15 prosenttia palkasta.
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2016 se on 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman
2044500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,90 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 0,46
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2016 on 1,00 prosenttia liike-
laitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 2044 500
euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,45 prosenttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu
vuonna 2016 on 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2044500 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,78 prosenttia palkasta.

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutosten on jakauduttava
tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huo-
mioon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan si-
ten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2044500 euroa, kohdistuva maksu on
neljäsosa siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 2044500 eu-
roa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään
viiteen sadasosaan pyöristettynä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin
aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

24 §

Maksuvelvollisuus

Työttömyysturvan omavastuumaksun on velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu
työnantaja sekä valtion tilivirasto ja liikelaitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden
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työttömyysvakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion tilivi-
raston tai liikelaitoksen palkkasumma on vähintään 2044 500 euroa, jos:

1) työsuhteen irtisanomisesta tai työntekijän lomauttamisesta johtuva työttömyys jat-
kuu niin, että henkilölle syntyy oikeus työttömyysturvalain 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 vanhuu-
seläkkeelle siirtymiseen saakka.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

24 a §

Omavastuumaksun määrä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta

etuusmenosta. Täysimääräinen omavastuumaksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu palkkasumma on vähintään 32 712 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä
pienempi, omavastuumaksu alenee lineaarisesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos
palkkasumma on enintään 2 044 500 euroa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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