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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajär-
jestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unio-
nin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttami-
sesta  

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työt-
tömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia 
ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovitta-
mista koskevan Euroopan unionin lainsää-
dännön soveltamisesta annettua lakia. Muu-
tosten tavoitteena on yksinkertaistaa työttö-
myysetuuksien korvaamismenettelyä tilan-
teissa, joissa työttömäksi jääneen asuinvalti-
olla on oikeus saada työskentelyvaltiolta 
korvauksia maksamistaan työttömyysetuuk-
sista. 

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysva-
kuutusrahasto nimettäisiin toimivaltaiseksi 

laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen an-
siosidonnaista järjestelmää koskevissa asiois-
sa, joissa on kyse työntekijälle hänen asuin-
maassaan maksettujen työttömyysetuuksien 
korvaamisesta. Työttömyysvakuutusrahasto 
maksaisi ja perisi korvaukset työttömyyskas-
sojen puolesta. Työttömyysvakuutusrahasto 
myös rahoittaisi maksetuista korvauksista 
työttömyyskassojen osuuden. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2011 aikana. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Nykyti la  

1.1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteenso-
vittamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 mukainen korva-
usmenettely 

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (perus-
asetus) 65 artiklassa säädetään niistä tilan-
teista, joissa henkilö jää työttömäksi työs-
kenneltyään muussa jäsenvaltiossa kuin 
asuinvaltiossaan. Perusasetuksen 65 artiklan 
2 kohdan mukaan kokonaan työttömän, joka 
viimeisimmän palkkatyössä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimintansa aikana asui 
muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa 
tai palaa sinne, on ilmoittauduttava asuinval-
tionsa työvoimaviranomaisten käytettäväksi. 
Toimivaltaisella jäsenvaltiolla tarkoitetaan 
sitä valtiota, jossa henkilö oli työskentelynsä 
aikana vakuutettuna. Perusasetuksen 65 ar-
tiklan 5 a kohdan mukaan tällainen työttö-
mäksi jäänyt henkilö saa työttömyysetuuksia 
asuinvaltionsa lainsäädännön mukaisesti. 
Kyseiset etuudet myöntää asuinpaikan laitos. 
Perusasetuksen 65 artiklan 6 kohdan mukaan 
asuinpaikan laitos maksaa myöntämänsä 
etuudet omalla kustannuksellaan, mutta sillä 
on oikeus saada korvausta maksamistaan 
etuuksista siltä työskentelymaan laitokselta, 
jossa henkilö oli vakuutettuna työskentelynsä 
aikana. Etuudet korvataan kolmen kuukau-
den ajalta tai, jos henkilön työskentely on 
kestänyt työttömyyttä edeltävän 24 kuukau-
den aikana yhteensä 12 kuukautta, viiden 
kuukauden ajalta. Etuudet korvataan täysi-
määräisesti, mutta enintään sen suuruisena 
kuin ne olisi maksettu työskentelymaassa. 
Perusasetuksen 65 artiklan 8 kohdan perus-
teella on mahdollista sopia jäsenvaltioiden 
kesken muista korvaustavoista tai luopua 
korvauksista jäsenvaltioiden välillä. Suomi ei 

ole tehnyt perusasetuksen 65 artiklan 8 koh-
dan mukaisia sopimuksia. 

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 (täytäntöönpanoasetus) 70 ar-
tiklassa säädetään menettelystä, jota noudate-
taan korvattaessa etuuksia asuinmaalle pe-
rusasetuksen 65 artiklan nojalla. Säännöksen 
mukaan asuinvaltion on esitettävä korvaus-
vaatimus työskentelymaan laitokselle kuuden 
kuukauden kuluessa sen kalenterivuosipuo-
liskon, jonka kuluessa viimeinen korvattava 
etuus on maksettu. Pyynnössä on ilmoitettava 
maksettujen etuuksien määrä, kausi, jolta 
etuudet on maksettu, sekä työttömän tunnis-
tetiedot. Saatavat on esitettävä ja maksettava 
asianomaisten jäsenvaltioiden yhteiselinten 
välityksellä.  

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovitta-
mista koskevan Euroopan unionin lainsää-
dännön soveltamisesta annetussa laissa 
(352/2010) on säädetty laitosten, viranomais-
ten ja elinten toimivallasta sekä tehtävistä 
sovellettaessa perusasetusta ja täytäntöön-
panoasetusta. Lain 8 §:ssä täytäntöön-
panoasetuksen mukaiseksi yhteyselimeksi 
Suomessa on nimetty Kansaneläkelaitos 
muun muassa työttömyysetuuksia ja niiden 
korvaamista koskevissa asioissa.  Lain 4 §:n 
6 b kohdassa toimivaltaiseksi laitokseksi 
työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista jär-
jestelmää koskevissa asioissa on nimetty 
työttömyyskassa.  

Perusasetusta ja toimeenpanoasetusta on 
sovellettu 1 päivästä toukokuuta 2010. 

 
1.2 Työttömyysturvan rahoitus ja työt-

tömyysvakuutusrahaston tehtävät 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tun lain (555/1998), jäljempänä rahoituslaki, 
mukaan työttömyysturvan rahoituksesta vas-
taavat valtio, työnantajat ja palkansaajat pa-



 HE 43/2011 vp  
  

 

3

kollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla sekä 
työttömyyskassat jäsenmaksuilla. Palkansaa-
jien ja työnantajien työttömyysvakuutusmak-
sut tilitetään työttömyysvakuutusrahastoon, 
joka vastaa työttömyysvakuutusmaksuilla ra-
hoitettavista osuuksista ja etuuksista. Työt-
tömyyskassojen maksamista ansiopäivära-
hoista valtio kustantaa peruspäivärahaa vas-
taavan osuuden. Valtio ei osallistu lomau-
tusajalta, sääesteen ajalta eikä lisäpäiviltä 
maksettujen etuuksien rahoitukseen. Työttö-
myyskassan osuus kustakin ansioon suhteute-
tusta päivärahasta on 5,5 prosenttia. Työttö-
myysvakuutusrahasto vastaa ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan rahoituksesta siltä osin 
kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat ei-
vät ole siitä vastuussa. Korotetun ansio-osan 
ja muutosturvan ansio-osan työttömyysva-
kuutusrahasto rahoittaa kokonaan.  

Yrittäjäkassan maksamien työttömyys-
etuuksien rahoituksesta säädetään työttö-
myyskassalain (603/1984) 25 §:ssä. Valtion-
osuutena maksetaan yrittäjäkassan maksa-
mista päivärahoista työttömyysturvalain mu-
kaista peruspäivärahaa ja lapsikorotusta vas-
taava määrä. Tämän ylittävän osan päivära-
hoista rahoittaa työttömyyskassa. Työttö-
myysvakuutusrahasto vastaa myös työnteki-
jän eläkelain (395/2006) 182 §:ssä tarkoite-
tun vakuutusmaksun suorittamisesta Eläke-
turvakeskukselle ja valtion eläkelain 
(1295/2006) 133 §:ssä tarkoitetun maksun 
suorittamisesta valtion eläkerahastolle työt-
tömyys- ja koulutusajalta sekä palkkaturva-
lain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palk-
katurvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisen 
määrän suorittamisesta. Lisäksi työttömyys-
vakuutusrahasto rahoittaa aikuiskoulutustues-
ta annetussa laissa (1276/2000) tarkoitetun 
aikuiskoulutustuen ansio-osan ja hallintoku-
lut, Koulutusrahastosta annetussa laissa 
(1306/2002) tarkoitetut hallintokulut ja am-
mattitutkintostipendit muiden kuin valtioon 
virka- tai työsuhteessa olevien henkilöiden 
osalta. Rahoituslain 23 §:n mukaan työttö-
myysvakuutusrahasto tilittää Kansaneläkelai-
tokselle palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun kertymästä työttömyysturvan perus-
päivärahan rahoitukseen määrän, joka kes-
kimäärin vastaa työttömyyskassoihin kuulu-
mattomien palkansaajien osuutta työttö-
myysvakuutusmaksuista kertyvää määrää. 

Työttömyysetuuksien rahoituksen ohella 
työttömyysvakuutusrahasto ohjaa, kehittää ja 
valvoo työttömyysvakuutusmaksujen perin-
tämenettelyn toimeenpanoa, kerättyjen varo-
jen sijoittamista sekä huolehtii työnantajilta 
iäkkäiden työntekijöiden irtisanomisista ai-
heutuvien omavastuumaksujen toimeenpa-
nosta. 
 
 
 
2  Nykyti lan arvioint i   

Pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa 
(SopS 135-136/2004) luovuttu korvausten 
perimisestä toisessa maassa maksetuista työt-
tömyysetuuksista. Tämä sopimus ei koske 
uutta perusasetusta, vaan aiempaa neuvoston 
asetusta (ETY N:o 1408/71). Tämän vuoksi 
myös Pohjoismaiden kesken joudutaan peri-
mään työskentelymaalta korvauksia asuin-
maassa maksetuista työttömyysetuuksista 
siihen asti, kun uusi pohjoismainen sopimus 
tulee voimaan. Tavoitteena on kuitenkin saa-
da jo neuvoteltu uusi sopimus voimaan vii-
meistään ensi vuoden aikana. Eniten perus-
asetuksen mukaista korvausmenettelyä syn-
tynee Viron kanssa, jossa asuvia kansalaisia 
työskentelee Suomessa ja jotka täällä työs-
kennellessään ovat Suomen sosiaaliturvan 
piirissä. Pääosin he eivät kuitenkaan ole työt-
tömyyskassan jäseniä, joten heille syntyy 
työskentelyn perusteella oikeus Kansaneläke-
laitoksen maksamaan peruspäivärahaan. 
Näissä tapauksissa Kansaneläkelaitos maksaa 
perusasetuksen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan 
mukaiset korvaukset työntekijän asuinmaalle.  

Jos Suomeen työhön tullut liittyy työttö-
myyskassan jäseneksi ja työn päätyttyä palaa 
asuinmaahansa, asuinmaa voi periä hänelle 
kolmen tai viiden ensimmäisen työttömyys-
kuukauden ajalta maksamansa työttömyys-
etuuden työttömyyskassalta. Virossa, josta 
pääosa korvaushakemuksista tulisi, keski-
määräinen työttömyyspäiväraha jää Suomen 
peruspäivärahaa matalammaksi, jolloin koko 
perittävä summa rahoitetaan valtion varoista. 
Voimassaolevan lainsäädännön mukaan näi-
den korvauksien maksaminen kuuluu työttö-
myyskassalle, koska kyseessä on työttö-
myyskassan jäsen, vaikka kassa ei osallistuisi 
etuuden rahoitukseen. Pohjoismaissa työttö-
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myysetuuksien tasot ovat niin korkeat, että 
niihin sisältyisi käytännössä aina myös työt-
tömyyskassan omaa rahoitusosuutta.  

Kun Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 
tulee voimaan, maksetaan korvauksia käy-
tännössä pääosin maihin, joissa työttömyys-
turvan taso on Suomen peruspäivärahan ta-
soa matalampi. Vaikka perussopimus on ollut 
voimassa jo vuoden 2010 toukokuusta, kor-
vaushakemuksia on tullut kesäkuuhun 2011 
mennessä noin 50, joista pääosa koskee Kan-
saneläkelaitoksen maksamaa peruspäivära-
haa. On todennäköistä, että työttömyyskasso-
jen jäseniä koskevia korvaushakemuksia tuli-
si vuosittain vain korkeintaan joitakin satoja. 
Suomessa on 32 palkansaajakassaa ja kaksi 
yrittäjäkassaa. Koska työttömyyskassat pää-
sääntöisesti toimivat rajatulla toimialalla, ei 
korvaushakemuksia todennäköisesti edes tule 
kaikkiin kassoihin tai niitä tulee erittäin vä-
hän. Osaamisen varmistamiseksi ja asioihin 
hoidon yksinkertaistamiseksi olisi perusteltu 
keskittää ansiopäivärahaa koskevien korva-
usten käsittely yhteen paikkaan, jolloin voi-
daan varmistaa toiminnan tehokkuus. Myös 
rahoitusta on syytä yksinkertaistaa niin, ettei 
palkansaajakassa osallistu asuinmaalle mak-
settavien etuuksien rahoitukseen.  

Työttömyysvakuutusrahasto saa varansa 
työnantajilta ja palkansaajilta palkasta perit-
tävillä maksuilla. Tästä syystä ei olisi perus-
teltua, että työttömyysvakuutusrahaston ra-
hoittaisi yrittäjäkassalta perittäviä korvauk-
sia. Asialla ei ole käytännössä merkitystä, 
koska on erittäin epätodennäköistä, että yrit-
täjäkassan jäsenelle maksettua työttömyys-
etuutta koskaan peritään Suomelta. Tämä 
edellyttäisi sitä, että toisessa jäsenvaltiossa 
asuva ja Suomessa yritystoimintaa harjoitta-
va liittyisi Suomessa yrittäjäkassan jäseneksi, 
työttömäksi jäätyään palaisi asuinmaahansa 
ja saisi sieltä etuutta, jonka määrä ylittää pe-
ruspäivärahan tason.  
 
 
 
3  Ehdotetut  muutokset   

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksi-
en rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi 
siten, ettei palkansaajakassa osallistu perus-
asetuksen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan mukai-

sesti korvattujen työttömyysetuuksien rahoi-
tukseen. Työttömyysvakuutusrahasto rahoit-
taisi näissä tilanteissa kokonaan perusosan 
ylittävän määrän.  

Työttömyysvakuutusrahaston tehtäviin eh-
dotetaan lisättäväksi uutena tehtävänä perus-
asetuksen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan mukais-
ten, työttömyyskassan jäseninä olleille mak-
setuista työttömyyspäivärahoista aiheutuvien 
korvausten maksaminen ja periminen. 

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovitta-
mista koskevan Euroopan unionin lainsää-
dännön soveltamisesta annettuun lakiin ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 6 a §, jossa määritel-
täisiin työttömyysvakuutusrahasto toimival-
taiseksi laitokseksi työttömyysvakuutuksen 
ansiosidonnaista järjestelmää koskevissa asi-
oissa sovellettaessa perusasetuksen 65 artik-
lan 6 ja 7 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 
70 artiklan säännöksiä.  
 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Esitys yksinkertaistaa perusasetuksen mu-
kaista korvausmenettelyä ja kokonaisuudes-
saan vähentää työttömyyskassajärjestelmässä 
tehtävää työtä. Työttömyysvakuutusrahastos-
sa tehtävä työ lisääntyy, mutta vastaavasti 
yksittäisissä työttömyyskassoissa työmäärä 
vähenee. Kun tehtävät keskitetään työttö-
myysvakuutusrahastoon, työ tehostuu, koska 
hakemuksia tulee käsiteltäväksi siinä määrin, 
että työhön syntyy jonkinlainen rutiini. Jos 
työ tehtäisiin työttömyyskassoissa, jossa ha-
kemuksia ei tule käsittelyyn välttämättä edes 
vuosittain, asian käsittelyyn menisi monin-
kertainen aika.  

Työttömyyskassojen rahoitusosuudesta 
luopuminen yksinkertaistaa kirjanpitoa ja ra-
haliikennettä. Työttömyyskassoille syntyy 
myös hieman säästöä siitä, etteivät ne osallis-
tu korvausten rahoitukseen. Hyöty on kuiten-
kin erittäin vähäinen. Jos korvausta haettai-
siin vuosittain 200 työntekijälle maksetuista 
työttömyysetuuksista keskimäärin 80 päiväl-
tä ja haettu korvaus olisi 50 euroa päivältä 80 
päivältä, niin työttömyyskassojen yhteinen 
säästö olisi 44 000 euroa vuodessa. 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai-
kutuksia. 
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5  Asian valmistelu 

Esityksestä ei ole pyydetty kirjallisia lau-
suntoja. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja ter-
veysministeriössä yhteistyössä keskeisten 
työmarkkinajärjestöjen, työttömyysvakuutus-
rahaston, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö 

ry:n ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Esityk-
seen sisältyvät ehdotukset ovat pääosin tek-
nisluonteisia ja käytännön vaikutuksiltaan 
vähäisiä. Kaikkia niitä, joihin esityksellä on 
vaikutusta, on kuultu jo valmistelun yhtey-
dessä.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki työttömyysetuuksien rahoituk-
sesta 

5 §. Asuinmaan maksamien ansiopäivära-
hojen korvausten rahoitus. Lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 5 §, jossa säädettäisiin siitä, 
miten perusasetuksen 65 artiklan 6 ja 7 koh-
dan mukaisesti korvatut palkansaajankassan 
jäsenelle maksetut työttömyyspäivärahat ra-
hoitetaan. Rahoitus vastaisi ansiopäiväraho-
jen rahoitusta sillä poikkeuksella, ettei pal-
kansaajakassa osallistuisi asuinmaassa mak-
settujen päivärahojen korvauksien rahoituk-
seen. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaisi 
työttömyyspäivärahasta peruspäivärahan 
määrän ylittävän osan ja saisi kustakin päivä-
rahasta valtionosuutena peruspäivärahaa vas-
taavan määrän. Yrittäjäkassojen osalta rahoi-
tukseen ei tulisi muutosta, vaan yrittäjäkassat 
rahoittaisivat perusosan ylittävän osan kuten 
muistakin päivärahoista.  

10 §. Työttömyysvakuutusrahaston tehtä-
vät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työt-
tömyysvakuutusrahaston tehtävistä. Uutena 
tehtävänä rahastolle tulisi perusasetuksen 65 
artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisten korvausten 
periminen ja maksaminen. Työttömyyskasso-
jen jäsenten etuuksia koskevat korvaushake-
mukset käsiteltäisiin työttömyysvakuutusra-
hastossa. Kun asuinmaa perii perusasetuksen 
mukaisesti korvauksia Suomessa työttö-
myyskassan jäsenenä olleelle henkilölle 
maksetuista työttömyysetuuksista, Kansan-
eläkelaitos ohjaisi korvaushakemuksen työt-
tömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysva-
kuutusrahasto maksaisi haetut korvaukset 
kaikkien työttömyyskassojen puolesta. Jos 
kyseessä olisi yrittäjäkassan jäsenelle mak-
settu etuus, perisi työttömyysvakuutusrahasto 
työttömyyskassalta sen rahoitusosuuden. 
Palkansaajakassan jäsenen osalta rahasto ra-

hoittaisi myös työttömyyskassan rahoitus-
osuuden. 

Jos vastaavasti Suomella asuinmaana olisi 
oikeus periä perusasetuksen mukaisia korva-
uksia työskentelymaalta, työttömyysvakuu-
tusrahasto tekisi korvaushakemukset ja ottai-
si vastaan korvaukset. Jos kyseessä olisi pal-
kansaajakassan jäsenen etuuksista perittävä 
korvaus, korvauksesta peruspäivärahaa vas-
taava osuus vähennettäisiin rahaston valtion-
osuuksia. Peruspäivärahan ylittävä osuus tu-
lisi työttömyysvakuutusrahastolle. Koska 
palkansaajakassa ei osallistuisi korvauksien 
rahoitukseen, sitä ei myöskään hyvitettäisi 
saaduista korvauksista. Yrittäjäkassa osallis-
tuisi korvauksien rahoitukseen ja sille mak-
settaisiin työskentelymaan maksamasta kor-
vauksen peruspäivärahan määrän ylittävä 
osa. 

Pykälän 1 momenttiin yhdistettäisiin lisäksi 
voimassa olevan lain 2 momentti. Muutoin 
säännös vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa ole-
vaa lakia. 
 
1.2 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yh-

teensovittamista koskevan Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamises-
ta 

6 a §. Toimivaltaiseksi nimetty laitos eräis-
sä työttömyysetuuksien korvaamista koske-
vissa asioissa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 6 a §, jossa nimettäisiin toimivaltaiseksi 
laitokseksi työttömyysvakuutusrahasto työt-
tömyysvakuutuksen ansiosidonnaista järjes-
telmää koskevissa asioissa sovellettaessa pe-
rusasetuksen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan ja täy-
täntöönpanoasetuksen 70 artiklan säännöksiä. 
Tämän säännöksen perusteella työttömyys-
vakuutusrahasto olisi toimivaltainen maksa-
maan ja perimään asuinmaalle perussopi-
muksen mukaisia korvauksia. Edelleen työt-



 HE 43/2011 vp  
  

 

7

tömyyskassat olisivat toimivaltaisia muissa 
ansiosidonnaista järjestelmää koskevissa asi-
oissa.  
 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
2011 aikana. 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tun lain 5 ja 10 §:ää sovellettaisiin 1 päivästä 
toukokuuta 2010 alkaen.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 10 §, sellaisena kuin 

se on osaksi laeissa 1301/2002 ja 1026/2010, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 1189/2009 kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § seuraavasti: 

 
 

5 §  

Asuinmaan maksamien ansiopäivärahojen 
korvausten rahoitus 

Työttömyysvakuutusrahaston sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 883/2004 (perusasetus) 65 ar-
tiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti korvatut pal-
kansaajankassan jäsenelle maksetut työttö-
myyspäivärahat rahoitetaan siten, että kusta-
kin päivärahasta maksetaan valtionosuutena 
työttömyysvakuutusrahastolle työttömyys-
turvalain 6 luvun 1 §:n mukaista peruspäivä-
rahaa vastaava määrä. Työttömyysvakuutus-
rahasto rahoittaa työttömyyspäivärahasta pe-
ruspäivärahan määrän ylittävän osan.  
 

10 §  

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät 

Työttömyysvakuutusrahasto tehtävänä on: 
1) rahoittaa 1 §:ssä tarkoitetut etuudet siltä 

osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskas-
sat eivät ole niistä vastuussa; 

2) ohjata, kehittää ja valvoa työttömyysva-
kuutusmaksujen perintämenettelyn toimeen-
panoa; 

3) määrätä ja periä 8 a luvussa säädetty 
omavastuumaksu; 

4) hoitaa työttömyysvakuutusrahaston va-
roja tuottavasti ja turvaavasti; 

5) maksaa ja periä perusasetuksen 65 artik-
lan 6 ja 7 kohdan mukaiset korvaukset työt-
tömyyskassan jäseninä olleille maksetuista 
työttömyyspäivärahoista. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi. 
Jos työttömyysvakuutusrahaston velat ylittä-
vät sen varat, valtioneuvostolla on oikeus 
vastavakuuksia vaatimatta antaa valtion 
omavelkaisia takauksia työttömyysvakuutus-
rahaston ottamien lainojen ja niissä sovittu-
jen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Valtio-
neuvosto voi asettaa ehtoja antamilleen taka-
uksille. Maksuvalmiutensa turvaamiseksi 
työttömyysvakuutusrahasto voi ottaa lainaa 
Finanssivalvonnan suostumuksella.  

——— 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä 
toukokuuta 2010. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain voimaantulon edellyttämiin toimiin.

————— 
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2. 

 

Laki 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön so-
veltamisesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsää-

dännön soveltamisesta annettuun lakiin (352/2010) uusi 6 a §, seuraavasti: 
 

6 a § 

Toimivaltaiseksi nimetty laitos eräissä työt-
tömyysetuuksien korvaamista koskevissa asi-

oissa   

Perusasetuksen 1 artiklan q alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettu toimivaltaisen viran-
omaisen nimeämä toimivaltainen laitos on 
työttömyysvakuutusrahasto sovellettaessa pe-

rusasetuksen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan ja täy-
täntöönpanoasetuksen 70 artiklan säännöksiä 
työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista jär-
jestelmää koskevissa asioissa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain voimaantulon edellyttämiin toimiin. 

 
————— 

 
 

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011 

 
 
 

Tasavallan Presidentti 

 
TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 

1. 

 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 10 §, sellaisena kuin 

se on osaksi laeissa 1301/2002 ja 1026/2010, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 1189/2009 kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 5 §  

Asuinmaan maksamien ansiopäivärahojen 
korvausten rahoitus 

Työttömyysvakuutusrahaston sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 883/2004 (perusasetus) 65 ar-
tiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti korvatut pal-
kansaajankassan jäsenelle maksetut työttö-
myyspäivärahat rahoitetaan siten, että kusta-
kin päivärahasta maksetaan valtionosuutena 
työttömyysvakuutusrahastolle työttömyystur-
valain 6 luvun 1 §:n mukaista peruspäivära-
haa vastaava määrä. Työttömyysvakuutusra-
hasto rahoittaa työttömyyspäivärahasta pe-
ruspäivärahan määrän ylittävän osan. 

 
10 §  

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät 

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa 1 §:n 
mukaisten etuuksien rahoituksesta siltä osin 
kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat ei-
vät ole siitä vastuussa. Työttömyysvakuutus-
rahaston tehtävistä työttömyyskassojen rahoi-

10 § 

Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät 

Työttömyysvakuutusrahasto tehtävänä on: 
1) rahoittaa 1 §:ssä tarkoitetut etuudet siltä 

osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskas-
sat eivät ole niistä vastuussa; 

2) ohjata, kehittää ja valvoa työttömyysva-
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tuksen käytännön järjestämisessä säädetään 
työttömyyskassalaissa ja sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä. Työttömyysvakuutusrahasto 
ohjaa, kehittää ja valvoo työttömyysvakuu-
tusmaksujen perintämenettelyn toimeenpa-
noa, josta säädetään 7 luvussa. Työttömyys-
vakuutusrahasto vastaa 8 a luvussa säädetyn 
omavastuumaksun määräämisestä ja perimi-
sestä.  

Työttömyysvakuutusrahaston varoja on 
hoidettava tuloa tuottavasti ja turvaavasti. 

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 
ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi. 
Jos työttömyysvakuutusrahaston velat ylittä-
vät sen varat, valtioneuvostolla on oikeus vas-
tavakuuksia vaatimatta antaa valtion omavel-
kaisia takauksia työttömyysvakuutusrahaston 
ottamien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen 
täyttämisen vakuudeksi. Valtioneuvosto voi 
asettaa ehtoja antamilleen takauksille. Mak-
suvalmiutensa turvaamiseksi työttömyysva-
kuutusrahasto voi ottaa lainaa Finanssival-
vonnan suostumuksella. 

kuutusmaksujen perintämenettelyn toimeen-
panoa; 

3) määrätä ja periä 8 a luvussa säädetty 
omavastuumaksu; 

4) hoitaa työttömyysvakuutusrahaston va-
roja tuottavasti ja turvaavasti; 

5) maksaa ja periä perusasetuksen 65 ar-
tiklan 6 ja 7 kohdan mukaiset korvaukset 
työttömyyskassan jäseninä olleille maksetuis-
ta työttömyyspäivärahoista. 

 
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus 

ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi. 
Jos työttömyysvakuutusrahaston velat ylittä-
vät sen varat, valtioneuvostolla on oikeus 
vastavakuuksia vaatimatta antaa valtion 
omavelkaisia takauksia työttömyysvakuutus-
rahaston ottamien lainojen ja niissä sovittujen 
ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Valtioneu-
vosto voi asettaa ehtoja antamilleen takauk-
sille. Maksuvalmiutensa turvaamiseksi työt-
tömyysvakuutusrahasto voi ottaa lainaa Fi-
nanssivalvonnan suostumuksella.  

 
 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  

kuuta 20  . 
Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä 

toukokuuta 2010. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain voimaantulon edellyttämiin toimiin. 
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