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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muut-
tamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksi-
en rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi 
siten, että laissa määriteltäisiin vuoden 2006 
maksut työttömyysvakuutusmaksujen uusiksi 
lähtötasoiksi. Palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksu vuonna 2006 olisi 0,58 prosent-
tia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu 0,75 prosenttia palkasta palk-
kasumman 840 940 euroon asti ja sen ylittä-
vältä osalta 2,95 prosenttia palkasta.  

Palkansaajan maksu nousisi vuodesta 2005 
0,08 prosenttiyksikköä ja työnantajan keski-
määräisen maksu 0,12 prosenttiyksikköä. 
Työnantajan maksun korotuksesta 0,04 pro-
senttiyksikköä aiheutuu muutosturvaan liit-
tyvien työllistymisohjelmalisien rahoittami-

sesta. 
Maksujen määrittelyn periaatteisiin ei esi-

tyksellä puututa.  
Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi työt-

tömyysvakuutusrahaston lainanottomahdolli-
suutta. Voimassa olevan lain mahdollistama 
valtiontakaus ehdotetaan koskemaan vain nii-
tä vakavan suhdannetaantuman tilanteita, 
joissa suhdannepuskuri on alijäämäinen ja  
rahasto joutuu turvautumaan lainaan lakisää-
teisten menojensa rahoittamiseksi. Maksu-
valmiuden turvaamiseksi  työttömyysvakuu-
tusrahasto voisi ottaa lainaa Vakuutusvalvon-
taviraston suostumuksella.  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006. 

————— 
 

 
 
 
 

PERUSTELUT 

 
 
1.  Nykyti la  

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus 

Vakuutusmaksuvelvollisia ovat sekä työn-
antajat että palkansaajat. Työnantajan vakuu-
tusmaksuvelvollisuudesta säädetään työttö-
myysetuuksien rahoituksesta annetun lain 
(555/1998), jäljempänä rahoituslaki, 12 §:n 1 
ja 2 momentissa. Työnantaja, joka tapatur-

mavakuutuslain (608/1948) mukaan on vel-
vollinen vakuuttamaan työntekijänsä, on vel-
vollinen maksamaan työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksun. Velvollisuus työnan-
tajan  työttömyysvakuutusmaksun maksami-
seen on soveltuvin osin myös valtion liikelai-
toksella, johon sovelletaan valtion liikelai-
toksista annettua lakia (1185/2002). 

Velvollisuus suorittaa palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksu on rahoituslain 15 §:n 
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1 momentin mukaan työ- tai virkasuhteessa 
tai muussa palvelusuhteessa olevilla henki-
löillä, joita koskee työnantajan järjestämä 
pakollinen tai valtion virkamiesten tapatur-
makorvauksesta annetun lain (449/1990) no-
jalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa 
tarkoitettu tapaturmasuoja. 

Työnantaja on vapautettu maksamasta 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksua tie-
tyistä työntekijöistä ja nämä on vastaavasti 
vapautettu maksamasta palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksua. Velvollisuutta maksaa 
työnantajan ja palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksua ei ole, kun kysymyksessä on:  

- työntekijä, joka palvelee ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusluettelosta annetun lain 
(1707/1991) mukaiseen kauppa-
alusluetteloon merkityssä suomalaisessa 
aluksessa ja joka ei asu Suomessa; 

- työntekijä, joka ei ole täyttänyt 17 vuotta 
tai joka on täyttänyt 65 vuotta;  

- kommandiittiyhtiön vastuunalainen yh-
tiömies tai avoimen yhtiön yhtiömies;  

- työntekijä, jonka osalta maksettava tapa-
turmavakuutusmaksu ei perustu työnantajan 
palkkasummaan, vaan maksu on kiinteä;   

- työntekijä, joka päätointaan varten on 
yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjäelä-
kelain mukaisesti velvollinen ottamaan sa-
nottujen lakien mukaisen vakuutuksen.  

Perhehoitajalaissa (312/1992) tarkoitettu 
perhehoitaja ei ole velvollinen maksamaan 
palkansaajan maksua. 

Rahoituslain 19 §:ssä määritellään työnan-
tajan työttömyysvakuutusmaksun perusteeksi 
se palkkasumma, jonka mukaan työnantajan 
tapaturmavakuutusmaksu määräytyy. Valtion 
liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu 
määrätään liikelaitoksen maksamien ennak-
koperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tarkoitet-
tujen palkkojen määrän perusteella. Palkan-
saajan työttömyysvakuutusmaksun perustee-
na olevaksi palkaksi määritellään rahoituslain 
19 a §:ssä työ- tai virkasuhteessa tai muussa 
palvelussuhteessa saatu palkka tai muu vasti-
ke, joka on maksettu korvauksena työstä. Ul-
komaantyössä palkkana pidetään sitä palk-
kaa, jota vastaavasta työstä Suomessa olisi 
maksettava, tai palkkaa, jonka muutoin voi-
daan katsoa vastaavan sanottua työtä.  Pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei pi-
dätetä siitä täydennyspäivärahasta, jonka 

työnantajan yhteydessä toimiva sairauskassa 
on maksanut. 

Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut 
vakuutuslaitokset perivät työnantajalta työt-
tömyysvakuutusmaksut. Työnantaja pidättää 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jo-
kaisen palkanmaksun yhteydessä ja vastaa 
vakuutuslaitokselle myös palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun suorittamisesta. Val-
tiokonttori perii valtion palveluksessa olevan 
henkilöstön palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksut ja valtion liikelaitoksilta työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksut. Vakuutusyh-
tiöt ja valtiokonttori tilittävät perimänsä 
maksut edelleen työttömyysvakuutusrahas-
tolle. 

 
 
 

Työttömyysvakuutusrahasto 

Työttömyysvakuutusrahasto on työnantaji-
en ja palkansaajien rahoittama sosiaali- ja 
terveysministeriön valvonnassa oleva itse-
näinen laitos, jonka ohjesääntö on vahvistettu 
asetuksella (862/1998). Rahaston korkeinta 
päätäntävaltaa käyttää hallintoneuvosto ja ra-
haston asioita hoitaa hallitus. Rahaston hal-
lintoneuvoston jäsenet nimittää valtioneuvos-
to työnantajien ja työntekijöiden edustavim-
pien keskusjärjestöjen, kunnallisen työmark-
kinalaitoksen ja evankelis-luterilaisen kirkon 
sopimusvaltuuskunnan ehdotuksesta.  Hallin-
toneuvoston ja hallituksen jäsenistä kaksi 
kolmasosaa edustaa työnantajia ja kolmasosa 
työntekijöitä.  

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävistä 
säädetään rahoituslain 10 §:ssä.  Rahasto vas-
taa työttömyysturvaetuuksien ja eräiden mui-
den etuuksien rahoituksesta siltä osin kuin ne 
rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla. 
Rahasto hoitaa myös työttömyyskassoille 
maksettavien rahoitusosuuksien käytännön 
järjestämisen. Työttömyysvakuutusrahasto  
ohjaa, kehittää ja valvoo työttömyysvakuu-
tusmaksujen perintämenettelyn toimeenpa-
noa. Työttömyysvakuutusrahasto tulee lisäksi 
vastaamaan vuodesta 2009 alkaen sovelletta-
van työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksun määräämisestä ja perimisestä.  

Rahoituslain 11 §:n mukaan työttömyysva-
kuutusrahaston taloudellinen valvonta ja 
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omavastuumaksun toimeenpanon valvonta 
kuuluvat Vakuutusvalvontavirastolle. Muilta 
osin rahoituslaissa säädettyjen velvollisuuk-
sien täyttämistä valvoo sosiaali- ja terveys-
ministeriö.  

 
 

Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetut 
etuudet  

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa  työt-
tömyyskassojen maksamien etuuksien eli 
työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisten 
ansiopäivärahojen,  julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain (1295/2002) mukaisten 
työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen ansio-
tukien ja vuorotteluvapaalain (1305/2002) 
mukaisten vuorottelukorvausten rahoitukses-
ta siltä osin siltä osin kuin valtio ja yksittäiset 
työttömyyskassat eivät ole niistä vastuussa. 
Pääperiaatteena palkansaajien päivärahojen 
rahoituksessa on, että valtio vastaa peruspäi-
värahaa vastaavasta osuudesta, työttömyys-
kassat 5,5 prosenttia etuudesta ja rahasto 
loppuosasta. Valtio ei kuitenkaan osallistu 
lomautusajalta ja työttömyysturvan lisäpäi-
viltä maksettujen etuuksien rahoitukseen; 
niissä työttömyysvakuutusrahaston osuus on 
94,5 prosenttia. Työttömyysvakuutusrahasto 
vastaa kokonaan työllistymisohjelmalisän ja 
korotetun ansio-osan aiheuttamista korotuk-
sista ansiopäivärahaan. Rahasto vastaa myös 
peruspäivärahaan sisältyvien työllistymisoh-
jelmalisien ja korotusosien rahoituksesta. 
Työttömyyskassoille rahasto suorittaa lisäksi 
työttömyyskassalain 26 §:ssä on säädettyä 
hallintokuluosuutta ja  työttömyyskassalain 
19 a §:n mukaista jäsenmaksujen tasausta eri 
aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen ta-
soittamiseksi.   

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työnte-
kijäin eläkelain (395/1961) 12 c §:ssä tarkoi-
tetun vakuutusmaksun ja valtion eläkerahas-
tosta annetun lain (1372/1989) 3 §:ssä tarkoi-
tetun maksun suorittamisesta. Työttömyys- ja  
koulutusajalta karttuu eläkettä. Tästä  aiheu-
tuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi työt-
tömyysvakuutusrahaston tulee suorittaa Elä-
keturvakeskukselle vakuutusmaksu, jonka 
suuruuden sosiaali- ja terveysministeriö vah-
vistaa siten, että se arvion mukaan vastaa 75 
prosenttia siitä määrästä, joka saataisiin, jos 

työttömyyspäivärahan ja vuorottelukorvauk-
sen perusteena olevista ansioista suoritettai-
siin työntekijäin eläkelain keskimääräistä va-
kuutusmaksua vastaava maksu ja 65 prosent-
tia siitä määrästä, joka saataisiin, jos koulu-
tusajan etuuksien perusteena olevista ansiois-
ta suoritettaisiin vastaava maksu. Valtion 
eläkerahastolle  suoritettavaksi määräksi on 
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 
asetuksen (1176/1998) 4 §:n mukaan  vahvis-
tettava se määrä, joka vastaa työttömyysva-
kuutusrahastolle asianomaisena vuonna tilite-
tyn palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
tuoton osuutta koko tilitetystä työttömyysva-
kuutusmaksutuotosta. 

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa Koulu-
tusrahaston maksamien etuuksien rahoituk-
sesta siltä osin kuin valtio ei niitä rahoita ja 
Koulutusrahaston hallintomenoista koko-
naan. Koulutusrahasto vastaa aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain (1276/2000) mukaisen ai-
kuiskoulutustuen toimeenpanosta. Työttö-
myysvakuutusmaksuilla rahoitetaan aikuis-
koulutustuen ansio-osat. Koulutusrahasto 
myöntää lisäksi Koulutusrahastosta annetus-
sa laissa (1306/2002)  tarkoitettuja ammatti-
tutkintostipendejä. Työttömyysvakuutusra-
hasto vastaa niiden rahoituksesta muiden 
kuin valtioon virka- tai työsuhteessa olevien 
henkilöiden osalta.  

Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa li-
säksi työministeriölle palkkaturvalain 
(866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkatur-
valain (1108/2000) 29 §:n mukaisen määrän  
eli ne palkkaturvana maksetut palkat, joita ei 
ole saatu työnantajalta tai tämän konkurssi-
pesältä takaisinperittyä. 

Rahoituslain 23 §:n mukaan työttömyysva-
kuutusrahasto tilittää Kansaneläkelaitokselle 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
kertymästä työttömyysturvan peruspäivära-
han ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
perustukien rahoitukseen määrän, joka kes-
kimäärin vastaa työttömyyskassoihin kuulu-
mattomien palkansaajien työttömyysvakuu-
tusmaksuista kertyvää määrää. Työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun asetuksen 1 
§:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveys-
ministeriö vahvistaa vuosittain tilitettävän 
määrän asetuksessa säädettyjen perusteiden 
mukaisesti.  

Vakuutusmaksujen perinnän hoitamisesta 
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työttömyysvakuutusrahasto suorittaa korva-
usta tapaturmavakuutuslaitoksille ja Valtio-
konttorille. 

 
Suhdannepuskuri ja rahaston talous 

Rahoituslain 3 §:ssä säädetään suhdanne-
puskurista ja sen enimmäismäärästä. Työt-
tömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiu-
den turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista 
kansantalouden suhdannevaihteluista johtu-
vien työttömyysvakuutusmaksujen muutos-
ten tasaamiseksi suhdannepuskuri, jonka 
enimmäismäärää koskeva ennuste määrättä-
essä työttömyysvakuutusmaksuja voi olla 
enintään 3,6 prosenttiyksikön työttömyysas-
tetta vastaavia menoja vastaava määrä. Työt-
tömyysvakuutusrahastossa voi olla suhdan-
netaantumassa alijäämää samaa työttömyys-
astetta vastaava määrä. Kun vuodesta 2009 
alkaen suurtyönantajilta aletaan periä oma-
vastuumaksua työnantajan irtisanoessa ikään-
tyneen, omavastuumaksuina kertyneitä tuot-
toja ei tulla erottamaan  erilliseksi rahastoksi. 
Suhdannepuskurin kokoa määrättäessä oma-
vastuumaksuista kertyneet varat otetaan 
huomioon siten, että ne kohdennetaan tasai-
sesti omavastuumaksujen tilitysvuotta seu-
raaville neljälle kalenterivuodelle.   

Suhdannepuskurin tosiasiallinen suuruus 
määritellään rahaston tilinpäätöksen mukais-
ten varojen ja velkojen erotuksena.  Suhdan-
nepuskuriin lasketaan koko rahaston varalli-
suus, myös käyttöomaisuus, kuten toimisto-
huoneisto ja sen kalustus. Määriteltäessä 
suhdannepuskurin enimmäismäärää on yhtä 
työttömyysastetta vastaavien menojen määrä 
laskettu jakamalla työttömyysvakuutusrahas-
ton tilinpäätöksen mukaiset menot Tilasto-
keskuksen virallisella työttömyysasteella. 
Suhdannepuskurin tosiasiallinen koko vuo-
den 2004 lopussa oli 219 miljoonaa euroa, 
kun lain sallima  enimmäismäärä oli 598 mil-
joonaa euroa.   

Työttömyysvakuutusrahaston menot rahoi-
tetaan työttömyysvakuutusmaksuilla ja niistä 
saatavilla sijoitustoiminnan tuotoilla ja tarvit-
taessa lainanotolla. Rahoituslain 10 §:n 2 
momentin mukaan työttömyysvakuutusrahas-
ton varoja on hoidettava tuloa tuottavasti ja 
turvaavasti. Työttömyysvakuutusrahaston 
ohjesäännöstä annetun asetuksen 7 §:n mu-

kaan hallintoneuvoston tehtävänä on määrätä 
rahaston varojen sijoittamisessa noudatetta-
vista periaatteista. Työttömyysvakuutusra-
haston hallintoneuvosto on hyväksynyt ke-
väällä 2000 rahastolle sijoitusperiaatteet ja 
rahaston hallitus sijoitussuunnitelman. Sijoi-
tusperiaatteiden mukaan rahastolla tulisi olla 
vähintään kahden kuukauden menoja vastaa-
va määrä sijoitettuna alle vuoden korkosijoi-
tuksiin.    

Työttömyysvakuutusmaksujen tilitykset ja 
menojen ajoitus poikkeavat merkittävästi toi-
sistaan. Pääosin työttömyysvakuutusmaksuja 
tilitetään neljännesvuosittain; tuloerien suu-
ruus vaihtelee erien välillä merkittävästi. 
Menot sen sijaan ajoittuvat tasaisesti kalente-
rivuodelle. Siten rahaston varallisuuden mää-
rä muuttuu voimakkaasti lyhyelläkin aikavä-
lillä. Likviditeettitason vaihtelu vuoden sisäl-
lä on suuri ja  tällä hetkellä riittämätön var-
mistamaan työttömyysturvaetuuksien jousta-
van rahoituksen mahdollisissa yllätystilan-
teissa.  

Rahoituslain 10 §:n 3 momentin mukaan 
työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus ot-
taa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi. 
Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia 
vaatimatta, mutta muutoin määräämillään 
ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia 
työttömyysvakuutusrahaston ottamien laino-
jen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämiseksi. 
Rahoituslakia koskevassa hallituksen esityk-
sessä (HE 64/1998 vp) todetaan lainanotosta, 
että tämä tulisi kysymykseen silloin, kun ra-
hasto vakavassa talouden häiriötilanteessa ei 
suhdannepuskurinkaan avulla pystyisi katta-
maan menojaan. Vakuutusvalvontavirasto on 
tulkinnut säännöstä siten, ettei työttömyys-
vakuutusrahasto voi ottaa lainaa muussa ti-
lanteessa. Lainanotto olisi mahdollista vasta 
kun puskurin varat on kokonaan käytetty.   

 
Työttömyysvakuutusmaksujen määrääminen 

Rahoituslain 2 §:ssä on ilmaistu yleisperi-
aate työttömyysvakuutusmaksuina perittävän 
summan kokonaistasosta. Maksut on määrät-
tävä siten, että työttömyysvakuutusrahasto 
voi suoriutua sen vastattavana olevien työt-
tömyysetuuksien rahoituksesta ja muista la-
kisääteisistä menoistaan. Rahoituslaissa on 
säädetty yksiselitteisesti, käytännössä pro-
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senttilukuina palkansaajan palkasta tai työn-
antajan maksamasta palkkasummasta sekä  
palkansaajan että työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun määrä vuonna 1999.  Lain 
18 §:n 1 momentissa säädetään, että palkan-
saajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 
1999 1,35 prosenttia palkasta. Työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu 
työnantajan maksaman palkkasumman mu-
kaan siten, että se on vuonna 1999 0,9 pro-
senttia palkasta palkkasumman 840 940 eu-
roon asti ja sen ylittävältä osalta 3,85 pro-
senttia palkasta. 

Vuoden 1999 jälkeistä aikaa tarkoittaen 
laissa on säädetty perusteet työttömyysva-
kuutusmaksun suuruuden muuttamisesta.  
Rahoituslain 18 §:n 2 momentissa työttö-
myysvakuutusmaksujen muutossääntö on en-
sinnäkin kytketty työttömyysasteen muutok-
sesta aiheutuvaan rahaston rahoitustarpeen 
muutokseen. Rahoitustarpeen muutosta arvi-
oitaessa otetaan huomioon työttömyysvakuu-
tusrahastossa todellisuudessa olevan suhdan-
nepuskurin tai alijäämän suhde sen laissa 
täsmällisesti  säädettävään enimmäismää-
rään. Maksuja määrättäessä jätetään huomi-
oon ottamatta työttömyysasteen muutoksesta 
johtuva rahaston rahoitustarpeen muutos siltä 
osin kuin suhdannepuskuri (ylijää-
mä/alijäämä) jää lain 3 §:ssä säädettyä enim-
mäismäärää pienemmäksi.  

Rahoituslain 18 §:n 3 momentin mukaan 
palkansaajan ja työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun muutokset on määrättävä si-
ten, että ne jakautuvat tasan työnantajan kes-
kimääräisen ja palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksun kesken. Jos työnantajan kes-
kimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja 
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yh-
teismäärä on pienempi kuin kaksi prosenttia 
palkoista, palkansaajan vakuutusmaksu on 
määrättävä 15 prosentiksi vakuutusmaksujen 
yhteismäärästä. Tästä palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksun vähimmäismäärästä 
on rahoituslain 18 §:n 6 momentissa säädetty 
poikkeus, jonka mukaan  palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksua ei kuitenkaan voida 
määrätä edeltäneen vuoden maksua suurem-
maksi, jos maksujen yhteismäärä alenee. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu. Palkkasumman 840 940 euroon 
asti kohdistuva maksu on määrättävä neljäs-

osaksi ilmaistuna täysinä prosenttiyksikön 
sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan 
pyöristettynä palkkasumman 840 940 ylittä-
vään osaan kohdistuvasta maksusta.  

Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta yrityksen osaomista-
jasta maksettava työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksu  ja palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksu on määrättävä siten, että se vas-
taa niiden etuuksien rahoitusta, joihin osa-
omistajat ovat oikeutettuja. 

Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännös-
tä annetun asetuksen 6 §:n 2 momentin mu-
kaan rahaston hallintoneuvoston syyskoko-
uksessa vahvistetaan rahaston tulo- ja meno-
arvio seuraavaa kalenterivuotta varten sekä 
päätetään työttömyysvakuutusmaksujen mää-
riä koskevasta hakemuksesta sosiaali- ja ter-
veysministeriölle. Työttömyysvakuutusmak-
sut vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeri-
ön asetuksella, jossa lisäksi säädetään valtion 
liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksun 
suuruudesta. Liikelaitosten työttömyysva-
kuutusmaksua määrättäessä otetaan huomi-
oon vain ne menoerät, joista liikelaitoksen 
työnantajana voidaan katsoa olevan rahoitus-
vastuussa.  

 
2.  Ehdotetut  muutokset   

Lainanotto 

Ehdotuksessa tarkennetaan rahoituslain 
10 §:n 3 momentin säännöstä rahaston oi-
keudesta ottaa lainaa ja saada siihen valtion-
takaus. Valtiontakaus olisi mahdollista vain 
silloin, kun suhdannepuskuri on alijäämäi-
nen. Tällöin on kysymyksessä vakava suh-
dannetaantuma,  jossa työttömyysvakuutus-
maksujen liiallisen nousun hillitsemiseksi 
maksut joudutaan mitoittamaan niin, että 
etuudet rahoitetaan osittain lainarahalla.  

Lisäksi esitetään, että rahasto voisi ottaa 
lainaa maksuvalmiutensa turvaamiseksi.  Tä-
hän kuitenkin vaadittaisiin Vakuutusvalvon-
taviraston suostumus. Edellytyksenä Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumukselle olisi, että 
luottoa otetaan ainoastaan välttämättömän 
maksuvalmiuden hoitamiseksi. Kysymykses-
sä olisi tällöin lyhytaikainen luotto. Maksu-
valmiusluottoa voitaisiin ottaa enintään se 
määrä, mikä rahaston sijoitussuunnitelmaan 
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on kirjattu maksuvalmiuden turvaavaksi 
määräksi.  Rahastolla olisi kuitenkin oikeus 
sopia lainajärjestelystä ennen kuin likvidi-
teetti on pudonnut alle mainitun määrän. Va-
kuutusvalvontaviraston valvottavana puoles-
taan on, että sijoitussuunnitelman mukainen 
maksuvalmius on tarkoituksenmukainen. 

Maksuvalmiuslaina tulisi kysymykseen sil-
loin, kun etuudet pystytään kalenterivuoden 
aikana rahoittamaan maksutuotoilla ja suh-
dannepuskurin varoilla, jolloin tilinpäätök-
sessä suhdannepuskuri on ylijäämäinen. Val-
tiontakaus koskisi puolestaan tilanteita, joissa 
suhdannepuskuri on alijäämäinen tai tulee ti-
livuonna todennäköisesti jäämään alijäämäi-
seksi. Valtiontakaus koskisi siis tilanteita, 
joissa talousarvio on tehty ylijäämäiseksi, 
mutta esimerkiksi työttömyyden yllättävän 
kasvun vuoksi rahasto ei pystykään vastaa-
maan tilivuoden menoista maksutuotoilla ja 
suhdannepuskurin purkamisella. Arvioitaessa 
rahaston ylijäämäisyyttä valtiontakauksen 
soveltamisen kannalta  ei kuitenkaan otettaisi 
huomioon toimitilan ja muun toiminnan har-
joittamisen kannalta välttämättömän käyttö-
omaisuuden arvoa.  

 
Maksutasot 

Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 
2005—2007 sovittiin muutosturvaan liittyvät 
työllistymisohjelmalisät rahoitettavaksi työn-
antajan työttömyysvakuutusmaksua korotta-
malla.  Tämän vuoksi ehdotetaan rahoituslain 
18 §:n 1 momentissa säädettäväksi uusiksi 
maksutasoiksi vuoden 2006 maksut, missä 
työnantajan maksua on korotettu 0,04 pro-
senttiyksikköä enemmän kuin palkansaajan 
maksua. Työllistymisohjelmalisien kustan-
nuksiksi arvioidaan 20 miljoonaa euroa, mikä 
on 0,04 prosenttia työnantajan työttömyys-
vakuutusmaksun perusteena olevasta palk-
kasummasta. Koska työllistymisohjelmalisää 
on voitu maksaa vasta vuoden 2005 heinä-
kuusta alkaen, tilastotietojen perusteella ei 
vielä voida tarkistaa kustannusvaikutuksia. 
Tämän vuoksi maksutasoja tulisikin uudel-
leen tarkistaa  muutaman vuoden kuluttua, 
toimintamallin vakiinnuttua.  

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2005 on 0,5 prosenttia palkasta ja 
työnantajan maksu 0,7 palkkasumman en-

simmäiseen 840 940 euroon asti ja sen ylittä-
vältä osalta 2,8 prosenttia palkasta. Maksuta-
so pyrittiin mitoittamaan siten, että sillä kate-
taan vuotuiset menot. Tämänhetkisen arvion 
mukaan kauden tulos tulee kuitenkin ole-
maan 64 miljoonaa euroa alijäämäinen. Val-
tiovarainministeriön arvioissa työttömyyden 
oletetaan  alenevan vuonna 2006 tälle vuo-
delle ennustetusta 8,2 prosentista 7,5 prosent-
tiin. Rahaston suurin menoerä on  työttö-
myyskassoille maksettavat rahoitusosuudet, 
jotka eivät kuitenkaan ole alentuneet työttö-
myyden muutosta vastaavasti. Esimerkiksi 
yli 57-vuotiaille maksettavat lisäpäivämenot, 
joista työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa 
94,5 prosenttia,  ovat kääntyneet nousuun. 
Rahaston osuuteen vaikuttaa myös päivära-
hojen tason nousu, mm. korotettujen  ansio-
osien ja työllistymisohjelmalisien vuoksi. 
Työttömyysvakuutusrahaston menot työttö-
myyskassoille vuonna 2006 ovat arviolta 985  
miljoonaa euroa.  

Eläketurvakeskukselle ja valtioneläkera-
hastolle maksettavat vakuutusmaksut on kas-
vaneet muun muassa vuoden 2005 eläkeuu-
distuksen vaikutuksesta.  Vuonna 2006  Elä-
keturvakeskukselle maksettavaksi maksuksi 
arvioidaan 449 miljoonaa euroa ja valtion-
eläkerahastolle maksettavaksi maksuksi 8 
miljoonaa euroa. Koulutusrahastolle makset-
tavan menoerän suuruudeksi arvioidaan 26 
miljoonaa euroa.  Palkkaturvamenojen arvi-
oidaan olevan 17 miljoonaa euroa. Kansan-
eläkelaitokselle tilitettävä erä riippuu maksu-
tuotosta ja siten maksutasosta. Esitettävällä 
maksutasolla sen suuruus olisi 56 miljoonaa 
euroa. Hoitokorvaukset vakuutusyhtiöille ja 
rahaston omat hallintokulut olisivat yhteensä 
10 miljoonaa euroa. Yhteensä rahaston me-
not olisivat 1 551 miljoonaa euroa.  

Keskeisin tavoite maksujen mitoituksessa 
on maksutason pitäminen vakaana. Tarkoi-
tuksena on että työttömyysvakuutusrahastoon 
kerätään ylijäämää noususuhdanteissa ja pu-
retaan rahastoa laskusuhdanteissa. Tämä ta-
pahtuisi maksutasoa muuttamatta. Nykyinen 
maksutaso ei lähivuosina kuitenkaan ole riit-
tävä vuotuisten menojen kattamiseen. Jotta 
suhdannepuskuri  ei edelleen alenisi, vuoden 
2006 maksut tulisi mitoittaa siten, että tulos 
ei olisi alijäämäinen. Tämän vuoksi työttö-
myysvakuutusmaksuja tulisi vuonna 2006 
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korottaa siten, että palkansaajan maksu olisi 
0,58 prosenttia palkasta ja työnantajan maksu  
0,75 prosenttia palkkasumman ensimmäisen 
840 940 euron osalta ja sen jälkeiseltä osalta 
2,95 prosenttia. Työnantajan keskimääräinen 
maksu olisi 2,29 prosenttia palkasta. Palkan-
saajan maksu nousisi vuodesta 2005 0,08 
prosenttiyksikköä ja työnantajan  keskimää-
räinen maksu 0,12 prosenttiyksikköä, missä 
on muutosturvaan liittyvien työllistymisoh-
jelmalisien rahoituksesta aiheutuvaa nousua 
0,04 prosenttiyksikköä. Palkansaajamaksun 
tuotto olisi 339 miljoonaa euroa ja työnanta-
jamaksun tuotto 1 229 miljoonaa euroa. Si-
joitustuottojen arvioidaan olevan 8 miljoonaa 
euroa. Tuotot yhteensä olisivat 1 576 miljoo-
naa euroa. Kauden tulos olisi 25 miljoonaa 
euroa ylijäämäinen. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

Suhdannepuskurin arvioidaan olevan vuo-
den 2006 lopussa 180 miljoonaa euroa. Työt-
tömyyden ennustetaan alenevan  tulevina 
vuosina. Jos maksutaso pidetään samana, 
suhdannepuskurin arvioidaan kasvavani 288 
miljoonaan euroon vuonna 2007 ja 458 mil-
joonaan euroon vuonna 2008.  

Verovelvollisella on oikeus vähentää puh-
taasta ansiotulostaan lakisääteinen työttö-
myysvakuutusmaksu. Vastaavasti työnanta-
jan työntekijöistään suorittamat työttömyys-
vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia 
työnantajan verotettavasta elinkeinotulosta. 
Koska maksut ovat vähennyskelpoisia vero-
tuksessa, työttömyysvakuutusmaksun nosto 
vähentää verotuloja. Palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksun nosto 0,08 prosent-
tiyksiköllä pienentää henkilöverotuksen ve-
rotuloja yhteensä 19,6 miljoonalla eurolla. 
Valtion osalta vähennys on 9,6 miljoonaa eu-
roa, kuntien 8,8 miljoonaa euroa, kirkon 0,5 
miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen 0,7 
miljoonaa euroa.   

Valtiontalouteen esitys vaikuttaa ensinnä-
kin Kansaneläkelaitokselle tilitettävän mak-
sutuoton johdosta. Vuonna 2006 tilitettäväksi 
määräksi arvioidaan 56 miljoonaa euroa, mi-
kä pienentää valtionosuutta peruspäivärahan 
rahoitukseen vastaavalla summalla. Työmi-
nisteriölle suoritettava palkkaturvalain 31 §:n 
ja merimiesten palkkaturvalain 29 §:n mu-

kainen määrä on arviolta 17 miljoonaa euroa. 
Lisäksi valtion eläkerahastolle suoritettavan 
työeläkemaksun suuruudeksi arvioidaan 8 
miljoonaa euroa.  

 
4.  Asian valmistelu 

Ehdotus perustuu tulopoliittisessa sopi-
muksessa vuosille 2005—2007 sovittuun rat-
kaisuun työllistymisen ja muutosturvan toi-
mintamallista, johon sisältyvän työllistymis-
ohjelman aikainen työllistymisohjelmalisä 
sovittiin rahoitettavaksi työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksua korottamalla. Heinä-
kuun alusta 2005 tuli voimaan työttömyys-
turvalain muutos, jossa säädettiin oikeudesta 
työllistymisohjelmalisään  ja sen määrästä.   

Ehdotus on valmisteltu yhteistyössä kes-
keisten työmarkkinajärjestöjen kanssa. Val-
mistelutyön yhteydessä on kuultu työttö-
myysvakuutusrahastoa ja Vakuutusvalvonta-
virastoa. Arviot vastaavat rahaston talousar-
viota ja esitetyt maksutasot ovat rahaston hal-
lituksen yksimielisen kannan mukaiset.  
 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006. 
 
6.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Sekä työnantajan työttömyysvakuutusmak-
sua että palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksua on valtiosääntöoikeudellisessa mie-
lessä pidetty veroina. Viimeksi perustuslaki-
valiokunta pohti palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksun oikeudellista luonnetta siinä 
yhteydessä kun palkansaajan työttömyysva-
kuutusmaksu säädettiin pysyväksi (PeVL 
18/1998 vp). Työnantajan maksun veroluon-
teisuudesta perustuslakivaliokunta on lausu-
nut kantansa säädettäessä nykyisestä työttö-
myyskassalakia (PeVL 4/1984 vp) ja myö-
hemmin säädettäessä ylimääräistä työttö-
myysvakuutusmaksua (PeVL 28/1993 vp). 
Säätämisjärjestyksen kannalta merkitykselli-
sin perustuslain säännös on siten 81 §, jonka 
mukaan valtion verosta säädetään lailla, joka 
sisältää säännökset verovelvollisuuden ja ve-
ron suuruuden perusteista sekä verovelvolli-



 HE 191/2005 vp 

  

 

8

sen oikeusturvasta.  
Työttömyysvakuutusmaksujen valtiosään-

töoikeudelliseen veronluonteisuuteen kytkey-
tyy vaatimus niiden suuruuden täsmällisestä 
sääntelystä laissa. Voimassa olevassa laissa 
on perustuslakivaliokunnan lausunnon 
(PeVL 18/1998 vp) mukaisesti säädetty yksi-
selitteisesti, käytännössä prosenttilukuina 
palkansaajan palkasta tai työantajan maksa-
masta palkkasummasta sekä palkansaajan et-
tä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
määrä vuonna 1999. Vuoden 1999 jälkeistä 
aikaa tarkoittaen laissa on säädetty millä pe-
rusteilla työttömyysvakuutusmaksun suuruut-
ta  muutetaan edellisvuodesta ja kuinka pal-
jon. Maksut on vuosittain vahvistettu asetuk-
sella. 

 Maksujen määrittelyn periaatteisiin ei tällä 
esityksellä puututa, ainoastaan ehdotetaan 
lähtötasoksi vuoden 2006 maksuja laissa 
säädetyn 1999 sijasta. Rahoituslaissa säädet-
tyjä maksujen tarkistamisen perusteita on 
edelleen pidettävä lainsäätäjän tarkoittamalla 
tavalla riittävän täsmällisinä ja tarkkarajaisi-
na, jotta vuoden 2006 jälkeiset maksut voi-
daan vahvistaa edelleen asetuksella.   

Perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 
18/1998 vp) mukaisesti voimassa olevan lain 
2 §:ssä ilmaistaan yleisperiaate työttömyys-
vakuutusmaksuina perittävän summan koko-

naistasosta. Se vastaa sitä määrää, jonka työt-
tömyysvakuutusrahasto tarvitsee sen vastat-
tavana olevien työttömyysetuuksien rahoi-
tukseen ja muihin lakisääteisiin menoihinsa.  
Tämän yleisen periaatteen osoittama sääntely 
merkitsee samalla sitä, että työttömyysva-
kuutusmaksun suuruuden määräytyminen ei 
suhdannetaantumassakaan saa muilta osin 
kuin laissa sallitun työttömyysvakuutusrahas-
ton alijäämän rajoissa pohjautua siihen, että 
etuuden rahoitettaisiin lainanotolla. Maksut 
vahvistetaan vuosittain etukäteen, jolloin 
maksujen korottaminen verovuoden aikana 
muodostuu kielletyksi. Perustuslakivaliokun-
nan lausunnon mukaan mahdolliset yllättävät 
lisärahoitustarpeet olisi siten tyydytettävä 
tarvittaessa esimerkiksi lainanotolla. 

Esityksessä ehdotettu työttömyysvakuutus-
rahaston mahdollisuus ottaa lainaa maksu-
valmiuden turvaamiseksi ei muuta voimassa 
olevan lain 2 §:ssä ilmaistua yleisperiaatetta  
maksutason määräämisestä. 

Edellä todetuista syistä lakiehdotus voidaan 
käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 
 

 
 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 

(555/1998)  10 §:n 3 momentti sekä 18 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 
ja 2  momentti laissa 639/2001, seuraavasti: 
 

10 §  

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 

ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi. 
Jos 3 §:ssä tarkoitettu suhdannepuskuri on 
alijäämäinen, valtioneuvostolla on oikeus 
vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin 
määräämillään ehdoilla antaa valtion oma-
velkaisia takauksia työttömyysvakuutusra-
haston ottamien lainojen ja niissä sovittujen 
ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Maksuval-
miutensa turvaamiseksi Työttömyysvakuu-
tusrahasto voi ottaa lainaa Vakuutusvalvon-
taviraston suostumuksella. 
 

18 §  

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu  

vuonna 2006 on 0,58 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu  työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2006 
se on 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman 
840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,95 prosenttia palkasta.  

Työttömyysvakuutusmaksuja vuoden 2006 
jälkeen määrättäessä jätetään huomioon ot-
tamatta työttömyysasteen muutoksesta johtu-
va rahoitustarpeen muutos siltä osin kuin 
työttömyysvakuutusrahaston suhdannepusku-
ri tai alijäämä jää 3 §:ssä todettua enim-
mäismäärää pienemmäksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta  2006. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

————— 

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysturvaetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain 
(555/1998)  10 §:n 3 momentti sekä 18 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 
ja 2  momentti laissa 639/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 

ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi. 
Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia 
vaatimatta, mutta muutoin määräämillään 
ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauk-
sia työttömyysvakuutusrahaston ottamien 
lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttä-
miseksi. 

10 §  

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 

ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi. 
Jos 3 §:ssä tarkoitettu suhdannepuskuri on 
alijäämäinen, valtioneuvostolla on oikeus 
vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin 
määräämillään ehdoilla antaa valtion oma-
velkaisia takauksia työttömyysvakuutusra-
haston ottamien lainojen ja niissä sovittujen 
ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Maksuval-
miutensa turvaamiseksi työttömyysvakuu-
tusrahasto voi ottaa lainaa Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella. 

 
 18 §  

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
on vuonna 1999 1,35 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että se on vuonna 
1999 0,9 prosenttia palkasta palkkasumman 
840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
3,85 prosenttia palkasta. 

18 §  

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2006 on 0,58 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu  työnantajan maksaman palk-
kasumman mukaan siten, että vuonna 2006  
se on 0,75 prosenttia palkasta palkkasum-
man 840 940 euroon asti ja sen ylittävältä 
osalta 2,95 prosenttia palkasta.  
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Työttömyysvakuutusmaksuja vuoden 
1999 jälkeen määrättäessä jätetään huomi-
oon ottamatta työttömyysasteen muutokses-
ta johtuva työttömyysvakuutusrahaston ra-
hoitustarpeen muutos siltä osin kuin työt-
tömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuri 
tai alijäämä jää 3 §:ssä todettua enimmäis-
määrää pienemmäksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Työttömyysvakuutusmaksuja vuoden 
2006 jälkeen määrättäessä jätetään huomi-
oon ottamatta työttömyysasteen muutokses-
ta johtuva työttömyysvakuutusrahaston ra-
hoitustarpeen muutos siltä osin kuin työt-
tömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuri 
tai alijäämä jää 3 §:ssä todettua enimmäis-
määrää pienemmäksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta  2006. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 
  

 


