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Laki
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998)

3 §:n 1 momentti sekä 9 §, 18 §:n 1–5 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti laissa 1026/2010 ja 18 §:n 1–5 momentti,

24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti laissa 1413/2015, sekä 
lisätään lakiin uusi 21 k § seuraavasti:

3 §

Suhdannepuskuri

Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa
olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen
muutosten tasaamiseksi rahaston varojen ja velkojen erotuksena muodostuva suhdanne-
puskuri, jonka varojen tai velkojen enimmäismäärää koskeva ennuste työttömyysvakuu-
tusmaksuja määrättäessä voi olla enintään 7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaa-
vien menojen suuruinen.

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

9 §

Työttömyysvakuutusrahasto

Työttömyysvakuutusmaksujen perintää ja työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavien
etuuksien rahoituksen järjestämistä varten on työttömyysvakuutusrahasto.

Työttömyysvakuutusrahaston ohjesääntö annetaan valtioneuvoston asetuksella. Rahas-
ton hallintoneuvoston jäsenet nimittää valtioneuvosto työnantajien ja työntekijöiden edus-
tavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Hallintoneuvostossa on vähintään 10 ja enin-
tään 18 jäsentä. Jäsenistä puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä. Hallintoneu-
vosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee
edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä edustavia jäseniä siten, että puheenjohtajuus on
vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

18 §

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 on 1,60 prosenttia palkasta.
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palk-
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kasumman mukaan siten, että vuonna 2017 se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman
2 059 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,30 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 on 0,70
prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2017 on 0,80 prosenttia liike-
laitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman
2 059 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu
vuonna 2017 on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 059 500 euroon asti ja sen ylit-
tävältä osalta 2,33 prosenttia palkasta.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysva-
kuutusmaksu ovat yhtä suuret. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen
muutokset jakautuvat tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken.  Työnantajan keskimääräisessä mak-
sussa otetaan huomioon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
porrastetaan siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 059 500 euroa, koh-
distuva maksu on neljäsosa siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka
ylittää 2 059 500 euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sa-
dasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä.

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

21 k §

Koron laskeminen työttömyysvakuutusmaksun määrän muuttuessa

Jos tasausmaksun tai arviomaksun määrä nousee, muutoksen johdosta perittävälle mak-
sulle lasketaan 21 e §:n 1 momentissa tarkoitettu korko vakuutusvuotta seuraavan tammi-
kuun 1 päivästä muutoksesta johtuvalle maksulle määrättävään eräpäivään. 

Työttömyysvakuutusmaksun muutoksen johdosta palautettavalle ennakonpalautuksel-
le lasketaan 21 e §:n 1 momentissa tarkoitettu korko vakuutusvuotta seuraavan tammi-
kuun 1 päivästä ennakonpalautuksen palautuskuukautta edeltävän kuukauden loppuun. 

24 §

Maksuvelvollisuus

Työttömyysturvan omavastuumaksun on velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu
työnantaja sekä valtion tilivirasto ja liikelaitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden
työttömyysvakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion tilivi-
raston tai liikelaitoksen palkkasumma on vähintään 2 059 500 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.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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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 32 952 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä
pienempi, omavastuumaksu alenee lineaarisesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos
palkkasumma on enintään 2 059 500 euroa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Sen 9 § tulee kuitenkin voimaan

vasta 1 päivänä tammikuuta 2018. Lain 3 §:n 1 momentti on voimassa vuoden 2019 lop-
puun.

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenet, jotka olivat tehtävässä tämän
lain tullessa voimaan, jatkavat tehtävässä vuoden 2017 loppuun.

Lain 18 §:n 5 momentissa olevaa säännöstä, jonka mukaan palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ovat yhtä suuret,
sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivästä tammikuuta 2018.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
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