
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n 
ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua 
lakia ja työttömyyskassalakia. Esityksessä ehdotetaan, että valtio osallistuisi lomautuksen-, lo-
mautukseen rinnastettavan syyn- ja sääesteen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoituk-
seen. Työttömyyskassalle maksettaisiin valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäi-
värahaa vastaava määrä. 

Lakeja sovellettaisiin 1.4.2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa vuoden 2020 
loppuun. 

—————  

HE 95/2020 vp



   

  

 

 2  

 

 

 

SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ............................................................................. 1 
PERUSTELUT ........................................................................................................................... 3 
1 Asian tausta ja valmistelu ........................................................................................................ 3 

1.1 Tausta ........................................................................................................................... 3 
1.2 Valmistelu .................................................................................................................... 4 

2 Nykytila ja sen arviointi ........................................................................................................... 4 
3 Tavoitteet ................................................................................................................................. 5 
4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset ............................................................................................. 5 

4.1 Keskeiset ehdotukset .................................................................................................... 5 
4.2 Pääasialliset vaikutukset............................................................................................... 6 

5 Muut toteuttamisvaihtoehdot ................................................................................................... 8 
6 Lausuntopalaute ....................................................................................................................... 8 
7 Säännöskohtaiset perustelut ..................................................................................................... 8 

7.1 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta ...................................................................... 8 
7.2 Työttömyyskassalaki .................................................................................................... 8 

8 Voimaantulo ............................................................................................................................ 9 
9 Toimeenpano ja seuranta ......................................................................................................... 9 
10 Suhde muihin esityksiin ......................................................................................................... 9 

10.1 Suhde talousarvioesitykseen ...................................................................................... 9 
LAKIEHDOTUKSET .............................................................................................................. 10 

1. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta................................................................................................................... 10 
2. Laki työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ................................... 11 

LIITE ........................................................................................................................................ 12 
RINNAKKAISTEKSTIT ......................................................................................................... 12 

1. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta................................................................................................................... 12 
2. Laki työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ................................... 13 

 

  

HE 95/2020 vp



   

  

 

 3  

 

 

 

PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Kiinassa käynnistyi vuoden 2020 alussa uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-tartunta-
tautiepidemia. Tauti levisi nopeasti Kiinan ulkopuolelle. Maaliskuun puoleenväliin mennessä 
tapauksia oli todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Yhteensä 141 maata on rapor-
toinut tartunnoista. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 
11.3.2020. 

Epidemian leviämisen hidastamiseksi hallitus päätti 12.3.2020 suosituksista ja varautumisesta. 
Hallitus suositteli muun muassa suurten yleisötilaisuuksien perumista ja pienempienkin tilai-
suuksien osalta, että järjestäjät harkitsisivat riskiarvioiden pohjalta tilaisuuksien järjestämistä. 
Epidemia-alueilta palaavien henkilöiden suositeltiin sopivan työhön paluunsa ajankohdasta ja 
poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä suositeltiin laajemmaltikin, 
jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi suositeltiin muiden kuin välttämättömien työmatko-
jen perumista ja lomamatkojen siirtämistä.  

Tartuntojen vähentämiseksi suositeltiin myös rajoitettavaksi ei-välttämätöntä toimintaa, kuten 
lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeänä tätä pidetään ris-
kiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten on noudatettava erityistä harkintaa ja varo-
vaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja perussairaat.  

Hyvin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ulkoministeriö antoi 14.3.2020 suosituksen, jonka mu-
kaan toistaiseksi tulisi välttää matkustamista ulkomaille. Useat maat olivat tässä vaiheessa sul-
keneet rajojaan ja asettaneet rajoituksia maan sisällä liikkumiseen.  

Maaliskuun puolessavälissä pääministeri kutsui koolle parlamentaarisen neuvottelun toimista 
epidemiatilanteeseen varautumiseksi ja mahdollisen valmiuslainsäädännön käyttöönotta-
miseksi. Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suo-
men olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tämän perusteella valmiuslain 
(1552/2011) 6 §:n mukainen valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä 
säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettiin eduskunnalle 17.3.2020.  

Epidemia ja sen rajoittamistoimet sekä kansalaisten kokema pelko tautia kohtaan vähentävät 
merkittävästi taloudellista toimintaa yhteiskunnassa. Tällä on ollut merkittävä vaikutus yritys-
elämään, kun yrityksillä ei ole ollut asiakkaita. Lisäksi useat yritykset ovat riippuvaisia rajat 
ylittävistä toimitusketjuista, jotka ovat häiriintyneet koronavirusepidemian levittyä maanosasta 
ja maasta toiseen. Myös yritysten rahoitusasema ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat hei-
kentyneet voimakkaasti hyvin lyhyen ajan kuluessa. Edellä sanotun johdosta työnantajan edel-
lytykset tarjota työtä henkilöstölleen ovat heikentyneet nopeassa tahdissa.  

Yritykset eivät ole kyenneet sopeuttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin ilman työ-
voiman vähentämistoimia. Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 48 §:ssä tar-
koitetut ilmoitukset työ- ja elinkeinotoimistoille lähtivät nopeaan kasvuun maaliskuun alkupuo-
liskolla. 26.5.2020 mennessä työ- ja elinkeinotoimistoilletoimistoille saapuneet lomautuksia 
koskevat yt-ilmoitukset ovat koskeneet yhteensä noin 522 000 henkilöä. 26.5.2020 mennessä 
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koronan takia työ- ja elinkeinotoimistoihin oli ilmoittautunut tai ilmoitettu lomautetuksi tai ko-
konaan työttömiksi arviolta 240 000 henkilöä.1 Yhteistoimintalain piirissä ovat vain sellaiset 
työnantajat, joiden palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Kun huomioidaan tätä pienem-
mät yritykset, niin lomautusuhkan alla on vielä enemmän henkilöitä. Poikkeuksellisessa tilan-
teessa todennäköisesti myös kunnat ja kuntayhtymät joutuvat tai ovat jo joutuneet lomautta-
maan ja irtisanomaan työntekijöitään. 

Poikkeuksellisen suuri ennakoimaton lomautettujen määrän kasvu aiheuttaa haasteita työttö-
myysturvan rahoitukseen. Työllisyysrahaston hallitus vetosi 25.3.2020 pääministeri Sanna Ma-
rinin hallitukseen Työllisyysrahaston maksuvalmiuden ja työttömyyspäivärahojen maksun tur-
vaamiseksi.2 Työllisyysrahaston mukaan koronavirusepidemian aiheuttama jyrkkä työttömyy-
den kasvu johtaa siihen, että Työllisyysrahasto joutuu maksuvalmiutensa turvaamiseksi turvau-
tumaan merkittävään lainanottoon. Työllisyysrahasto ilmoitti 9.4.2020 sopineensa yhteismää-
rältään 800 miljoonan euron lainalimiiteistä. Työllisyysrahasto on hakenut valtion takausta lai-
noille 3.4.2020. Lainanoton ja lainan valtiontakauksen lisäksi Työllisyysrahasto esitti, että hal-
litus päättäisi pikaisesti valtion osallistumisesta lomautuksen perusteella maksettavien ansiopäi-
värahojen rahoitukseen peruspäivärahan suuruisella valtionosuudella. Lisäksi Työllisyysrahas-
ton vetoomuksen mukaan valtion tulisi päättää siitä, että työttömyysturvan rahoituksen turvaa-
miseksi Työllisyysrahastolle maksetaan suoraa tukea tarvittava määrä.  

Keskeiset työmarkkinajärjestöt tekivät hallitukselle 14.5.2020 yhteisen esityksen, jossa esite-
tään toimenpiteitä muun muassa Työllisyysrahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi. Esitetyt 
toimenpiteet vastaavat pääosin edellä mainitussa Työllisyysrahaston hallituksen vetoomuksessa 
esitettyjä. Lisäksi esitettiin Työllisyysrahaston rahoitussiirtoa työeläkejärjestelmälle (niin kut-
suttu TR-osuus) lykättäväksi vuodella korotta. 

1.2 Valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun aikana on kuultu Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:ta, KT Kuntatyönantajia, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK:ta, STTK:ta, Akavaa, Suomen Yrittäjät ry:tä, Työllisyysrahastoa ja valtiovarainministe-
riötä. 

2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

Työttömyysturvalain (1290/2002) mukaiset palkansaajien ansiopäivärahat rahoitetaan perus-
päivärahan määrää vastaavalla valtionosuudella, Työllisyysrahaston keräämillä työttömyysva-
kuutusmaksuilla ja työttömyyskassojen jäsenmaksuilla. Työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
netun lain (555/1998) 4 §:n 1 momentin mukaan valtionosuutena työttömyyskassalle maksetaan 
kustakin ansiopäivärahasta työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa vastaava määrä. Jos 
ansiopäiväraha maksetaan työttömyysturvalain 4 luvun mukaisesti soviteltuna tai vähennettynä, 
valtionosuutena maksetaan se määrä, joka vastaa peruspäivärahan suhteellista osuutta kustakin 
täydestä työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä ansiopäivära-
hasta. Työttömyyskassan rahoitusosuus on 5,5 prosenttia ansiopäivärahasta. Työllisyysrahasto 
rahoittaa valtion ja työttömyyskassan osuuksien vähentämisen jälkeen jäljelle jäävän erotuksen. 

                                                      
1 Työ- ja elinkeinoministeriö. Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen. https://tem.fi/ko-

ronaviruksen-vaikutukset-tyollisyystilanteeseen. Viitattu 26.5.2020. 
2 Työllisyysrahaston tiedote, 25.3.2020: https://www.tyollisyysrahasto.fi/uutiset/tyollisyysrahasto-ve-

toaa-suomen-hallitukseen-maksuvalmiuden-turvaamiseksi/. 
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Lomautusajalta maksettuihin ansiopäivärahoihin, työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momen-
tin 12 kohdassa tarkoitetun sääesteen ja 14 kohdassa tarkoitetun lomautukseen rinnastettavan 
syyn ajalta maksettuihin ansiopäivärahoihin ja mainitun lain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuihin li-
säpäiviin ei makseta valtionosuutta. Työllisyysrahaston osuutena maksetaan työttömyyskassalle 
näistä päivärahamenoista 94,5 prosenttia työttömyyskassan rahoittaessa loppuosan. 

Yrittäjien ansiopäivärahat rahoitetaan peruspäivärahan määrää vastaavalla valtionosuudella ja 
yrittäjiä vakuuttavan työttömyyskassan jäsenmaksuilla ja jäsenmaksujen tuotolla. Lomautus-
ajalta ja työnteon keskeytysajalta työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n 1 momentin 5 kohdan no-
jalla maksettuihin ansiopäivärahoihin ei kuitenkaan makseta valtionosuutta. Yrittäjille makset-
tavan ansiopäivärahan rahoituksesta säädetään työttömyyskassalain (603/1984) 25 §:ssä. 

Peruspäiväraha rahoitetaan työttömyyskassaan kuulumattomien palkansaajien osuutta vastaa-
valla osuudella palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun tuotosta ja valtion osuudella. Valtio 
rahoittaa työmarkkinatuesta syntyvän menon.  

Työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (272/2001) mu-
kaan Työllisyysrahasto suorittaa työttömyyskassoille Työllisyysrahaston ja valtion osuuden en-
nakoita kuukausittain. Valtio suorittaa Työllisyysrahastolle valtion osuuden ennakkoa Työlli-
syysrahaston esitykseen perustuen. Valtion osuuden ennakoita voidaan tarkistaa joko Työlli-
syysrahaston esityksestä tai ministeriön aloitteesta, jos valtionosuuden ennakon perusteet ovat 
muuttuneet. Työllisyysrahaston ja valtion osuuksien lopulliset osuudet vahvistetaan Finanssi-
valvonnan esitykseen perustuen kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.  

Lomautusten merkittävä kasvu ja siitä syntyvä ansiopäivärahahakemusten määrän kasvu asettaa 
paineita ansiopäivärahojen rahoitukselle. Valtio ei osallistu lomautuksen perusteella maksetta-
vien ansiopäivärahojen rahoitukseen, joten lomautusten merkittävä kasvu lisäisi voimakkaasti 
erityisesti Työllisyysrahaston menoja. Samaan aikaan työllisyyden heikentyminen johtaa mak-
settujen palkkojen mukaan määräytyvien työttömyysvakuutusmaksutuottojen alenemiseen. 
Tällä on negatiivinen vaikutus Työllisyysrahaston talouteen. 

3  Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on turvata työttömyysetuuksien rahoitus covid-19-epidemian aiheutta-
missa poikkeusoloissa. 

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti 
siten, että valtio maksaisi lomautuksen ajalta maksetuista ansiopäivärahoista valtionosuutena 
työttömyyskassalle peruspäivärahaa vastaavan määrän. Muutos koskisi myös työttömyysturva-
lain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun sääesteen ja 14 kohdassa tarkoitetun 
lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta maksettuja ansiopäivärahoja. Valtionosuus maksettai-
siin 1.4.2020 ja 31.12.2020 välisenä aikana maksetuista ansiopäivärahoista.  

Vastaavasti työttömyyskassalain 25 §:ää ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että val-
tio maksaisi lomautusajalta työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdan nojalla 
maksetuista ansiopäivärahoista valtionosuutena yrittäjäkassalle peruspäivärahaa vastaavan 
määrän. Valtionosuus maksettaisiin 1.4.2020 ja 31.12.2020 välisenä aikana maksetuista ansio-
päivärahoista.  
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Valtionosuuden ennakoiden sekä lopullisen osuuden vahvistaminen toteutettaisiin osana sää-
dettyä rahoitusprosessia, eikä sitä varten olisi tarvetta luoda poikkeavaa menettelyä. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

Lisääntyvä lomautettujen määrä aiheuttaa Työllisyysrahaston vuoden 2020 menoihin ennakoi-
mattoman kulupiikin. Lomautusajan ansiopäivärahat rahoitetaan muista ansiopäivärahoista poi-
keten siten, että työttömyyskassat rahoittavat niistä 5,5 prosenttia ja Työllisyysrahasto 94,5 pro-
senttia. Yritykset sopeuttavat toimintansa talouden laskusuhdanteisiin alkuvaiheessa lomautta-
malla henkilöstöään. Lomautuspäivien määrää ei ole mahdollista arvioida ennustetulla työttö-
myysastearviolla, vaan lomautusten määrä riippuu toimialakohtaisesti siitä, miten käsillä oleva 
kriisi vaikuttaa toimialaan. Työllisyysrahastosta saadun, työttömyyskassojen tämänhetkiseen 
arvioon perustuvan, arvion mukaan lomautuksen perusteella myönnettyjä ansiopäivärahoja 
maksetaan vuonna 2020 arviolta jopa 1 335 000 000 euroa, kun niitä vuonna 2019 maksettiin 
155 000 000 euroa. Kasvua olisi siis 860 prosenttia. Työttömyyskassojen arvion mukaan lo-
mautukset kohdentuvat merkittävimmin Teollisuuden, Palvelualojen sekä suurimman työttö-
myyskassan, Yleisen työttömyyskassaan jäsenistöön. Lisäksi työttömien määrän arvioidaan 
kasvavan. Näiden menonlisäysten lisäksi maksu Eläketurvakeskukselle kasvattaa menonli-
säystä noin neljänneksellä3. 

Valtion osallistuminen peruspäivärahaa vastaavalla osuudella vuonna 2020 lomautuksen perus-
teella maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen takautuvasti huhtikuun alusta lukien lisäisi 
valtion kustannuksia arviolta noin 600 000 000 eurolla. Työllisyysrahaston vastuulle jäisi edel-
leen noin 600 000 000 euron lisämeno sekä noin 150 000 000 euron maksu Eläketurvakeskuk-
selle. Työttömyyskassojen osuus on kummassakin tapauksessa 5,5 prosenttia menosta, eli noin 
70 000 000 euroa. Lomautusten määrää vuonna 2020 on haastava arvioida, koska kriisin vaiku-
tukset talouteen vuoden 2020 syksyllä riippuvat pitkälti taudin leviämisestä kesän ja syksyn 
aikana sekä sen johdosta tehdyistä mahdollisista rajoitustoimista. Edellä mainittu laskelma pe-
rustuu noin 20 miljoonaan lomautuspäivään huhti-joulukuun 2020 aikana, eli esimerkiksi 
200 000 lomautettua keskimäärin 100 päivältä. Jos lomautus koskeekin 200 000 saajaa, mutta 
lomautuksen kesto on lyhyempi, keskimäärin 50 päivää, eli yhteensä 10 miljoonaa lomautus-
päivää, edellä mainittu kustannuslisäys puolittuu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Työllisyysrahasto maksaa vuosittain Eläketurvakeskukselle osuuden työeläkekustannuksista (ns. TR-

osuus). 
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Taulukko 1. Lomautusajan päivärahat vuonna 2020, skenaarioita 

  Rahoitus, nykytila Rahoitus, esityksen mukainen 

Lomau-
tuksen 
kesto 

Etuusmeno,  
200 000 saa-
jaa 

Työllisyys-
rahasto 

Työttö-
myyskas-
sat 

Valtio Työllisyys-
rahasto 

Työttömyys-
kassat 

50 päivän 
ajalta 667 000 000 630 315 000 36 685 000 269 280 000 361 035 000 36 685 000 

100 päi-
vän ajalta 1 334 000 000 1 260 630 000 73 370 000 605 880 000 654 750 000 73 370 000 

 

Vuoden 2020 työttömyysvakuutusmaksuesityksessä Työllisyysrahasto arvioi vuoden 2020 me-
nojen ja tulojen (ilman valtionosuutta) olevan noin 2 miljardia euroa. Vuoden 2019 lopussa 
Työllisyysrahaston nettovarallisuus oli vajaa 1,7 miljardia euroa. Tämänhetkisen arvion mu-
kaan vuoden 2020 kauden tulos olisi 1,5 miljardia euroa alijäämäinen ja toteutuessaan koko 
Työllisyysrahaston nettovarallisuus, eli puskuri kuluisi kuluneen vuoden ennakoimattoman me-
nokasvun kattamiseen. Tilanteen jatkuessa poikkeuksellisena vuodelle 2021 se johtaisi Työlli-
syysrahaston merkittävään lainanottoon sekä työttömyysvakuutusmaksujen merkittävään korot-
tamiseen vuodelle 2021 ja myöhemmille vuosille. Vuonna 2020 työnantajan maksu on keski-
määrin 1,26 prosenttia palkkasummasta ja palkansaajan maksu 1,25 prosenttia, eli yhteensä kes-
kimäärin 2,50 prosenttia. Työllisyysrahaston arvion mukaan korotustarve ilman valtion osallis-
tumista rahoitukseen on työnantajan ja palkansaajan maksuissa yhteensä 1,00—2,00 prosent-
tiyksikköä (maksukorotus jaetaan puoliksi palkansaajamaksun ja työnantajan keskimääräisen 
maksun kesken) ja mikäli valtio osallistuu esityksen mukaisesti lomautusajan päivärahojen ra-
hoitukseen, korotustarve on 0,7—1,5 prosenttiyksikköä. Kesken kuluvaa vuotta maksuja ei kui-
tenkaan ole mahdollista muuttaa, koska maksujen muuttaminen edellyttäisi laajaa ja perusteel-
lista valmistelua. Muutos edellyttäisi esimerkiksi tietojärjestelmämuutoksia sekä tilitoimis-
toissa, Työllisyysrahastossa, tulotietojärjestelmässä ja verottajan järjestelmissä. Myös ansiotur-
van ja sairausvakuutuksen päivärahojen määrittelyssä etuuden perusteena olevasta palkasta vä-
hennetään osa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen työtulovakuutus-
maksun ja työeläkemaksun määrästä. Työttömyysvakuutusmaksujen määrän muuttaminen kes-
ken vuotta edellyttäisi siten myös tämän vähennyksen tarkistamista kesken vuotta.  

Työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjäksi katsotuilla yrittäjän perheenjäsenillä on ollut vuo-
desta 2013 lukien oikeus tietyin edellytyksin työttömyysetuuteen lomautusajalta ja ajalta, jona 
hän on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnon-
tapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi (eli 
ns. lomautukseen rinnastettava syy työttömyysturvajärjestelmässä). Työ- ja elinkeinohallinnon 
työnvälitystilastojen tietojen mukaan yrittäjän perheenjäsenen yrityksessä työskentelyn päätty-
misen perusteella annettiin vuonna 2019 vain 145 työvoimapoliittista lausuntoa. Tämä määrä 
pitää sisällään muutkin työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n tilanteet kuin perheenjäsenen lomau-
tuksen. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosikolmanneksella vastaavia lausuntoja annettiin 32. 
Yrittäjän perheenjäsenten lomautustilanteet ovat erittäin harvinaisia ja niiden taloudellinen mer-
kitys on vähäinen. 
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5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

Ansiopäivärahojen rahoitus voidaan turvata kasvavan työttömyyden tilanteessa korottamalla 
työttömyysvakuutusmaksuja. Työttömyysvakuutusmaksuista säädetään työttömyysetuuksien 
rahoituksesta annetun lain 6 luvun 18 §:ssä. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan vuosit-
tain lailla. Työttömyysvakuutusmaksua ei voida kuitenkaan korottaa kesken vuoden. 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, Työllisyysrahaston arvion mukaan työttömyysvakuutus-
maksuja olisi tarpeen korottaa rahaston talouden vakauttamiseksi ja maksuvalmiuden turvaa-
miseksi, riippumatta siitä osallistuuko valtio lomautuksen ajalta maksettavien päivärahojen ra-
hoitukseen vai ei. Kyse on vain korotuksen suuruudesta. 

Työttömyysvakuutusmaksujen korottaminen nostaa työllistämisen kustannuksia. Korotus hei-
kentää myös palkansaajien ostovoimaa, jos maksujen korotusta ei huomioida verotuksessa. Val-
tion osallistuminen lomautuksen perusteella maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen pie-
nentäisi Työllisyysrahaston rahoitusosuutta ja hillitsisi työttömyysvakuutusmaksujen korotus-
paineita. 

6  Lausuntopalaute  

Esitys on laadittu kiireellisesti (valtioneuvoston päätöksellä todettujen valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 
kohdassa tarkoitettujen poikkeusolojen vallitessa) varmistamaan työttömyysetuuksien rahoitus 
poikkeusoloissa. Varsinaista lausuntokierrosta ei ole ollut koronavirusepidemiasta johtuvien 
poikkeuksellisten olosuhteiden vaatiman nopean valmistelun vuoksi mahdollista järjestää. Sää-
dösvalmistelun kuulemisohjeen mukaan säädösehdotuksesta voidaan jättää kirjalliset lausunnot 
pyytämättä vain perustellusta syystä. Käsillä olevia olosuhteita on pidettävä niin poikkeukselli-
sina, että lausuntokierroksesta poikkeamiselle on olemassa perustellut syyt.  

Esityksen valmistelun aikana on kuultu Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK:ta, KT Kunta-
työnantajia, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ta, STTK:ta, Akavaa ja Suomen 
Yrittäjät ry:tä, Työllisyysrahastoa ja valtiovarainministeriötä.  

7  Säännöskohta iset  perustelut  

7.1 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 

4 §. Ansiopäivärahojen rahoitus. Pykälässä säädetään ansiopäivärahojen rahoituksesta. Pykälän 
2 momentissa säädetään ansiopäivärahoista, joihin ei suoriteta valtionosuutta. Mainittua mo-
menttia muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin maininta lomautusajalta, työttömyysturvalain 
1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun sääesteen ja 14 kohdassa tarkoitetun lomau-
tukseen rinnastettavan syyn ajalta maksetuista ansiopäivärahoista. 

7.2 Työttömyyskassalaki 

25 §. Yrittäjäkassan maksamien etuuksien rahoitus. Pykälässä säädetään yrittäjiä vakuuttavien 
työttömyyskassojen maksamien työttömyysetuuksien rahoituksesta. Pykälän 1 momentista 
poistettaisiin maininta siitä, että lomautusajalta ja työnteon keskeytysajalta työttömyysturvalain 
2 luvun 7 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdan nojalla maksettuihin ansiopäivärahoihin ei makseta 
valtionosuutta. 
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8  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esityksen tavoitteena on turvata työt-
tömyysetuuksien rahoitus covid-19-epidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Poikkeusoloista 
johtuva lomautusten perusteella maksettavien ansiopäivärahojen merkittävä ja nopea kasvu on 
näkynyt aikaisintaan huhtikuun 2020 etuusmenossa. Tämän johdosta lakeja ehdotetaan sovel-
lettavan 1.4.2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen. 

Lakia työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sovel-
lettaisiin 1.4.2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen. Laki olisi voi-
massa 31.12.2020 asti. 

Lakia työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sovellettaisiin 1 päivä huhti-
kuuta 2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen. Laki olisi voimassa 
31.12.2020 asti. 

9  Toimeenpano ja seuranta  

Hallitus seuraa työttömyys- ja lomautustilanteen ja Työllisyysrahaston taloustilanteen kehitty-
mistä. Valtion osallistumista lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen vuo-
den 2020 jälkeen tarkastellaan valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelun yhtey-
dessä. 

10  Suhde muihin es ityksi in  

10.1 Suhde talousarvioesitykseen 

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 4 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 522/2018, seuraavasti: 
 

4 § 

Ansiopäivärahojen rahoitus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuihin lisäpäiviin ei suoriteta valtionosuutta. 

Työllisyysrahaston osuutena maksetaan työttömyyskassalle näihin päivärahoihin 94,5 prosent-
tia menoista.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Lakia sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen 

rahoitukseen. 
————— 
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2. 

Laki 

työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti työttömyyskassalain (603/1984) 25 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 971/2013, seuraavasti: 
 

25 § 

Yrittäjäkassan maksamien etuuksien rahoitus 

Valtionosuutena maksetaan yrittäjäkassan työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:n nojalla maksa-
mista päivärahoista työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja lapsikorotusta vastaava 
määrä.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Lakia sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen 

rahoitukseen. 
————— 

 
 
Helsingissä 5.6.2020 

 
Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 4 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 522/2018, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

4 § 

Ansiopäivärahojen rahoitus 

Lomautusajalta maksettuihin ansiopäivära-
hoihin, työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 
1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun sääes-
teen ja 14 kohdassa tarkoitetun lomautukseen 
rinnastettavan syyn ajalta maksettuihin ansio-
päivärahoihin ja mainitun lain 6 luvun 9 §:ssä 
tarkoitettuihin lisäpäiviin ei suoriteta valtion-
osuutta. Työllisyysrahaston osuutena makse-
taan työttömyyskassalle näihin päivärahoihin 
94,5 prosenttia menoista. 
 

4 § 

Ansiopäivärahojen rahoitus 

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

Työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoi-
tettuihin lisäpäiviin ei suoriteta valtion-
osuutta. Työllisyysrahaston osuutena makse-
taan työttömyyskassalle näihin päivärahoihin 
94,5 prosenttia menoista.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 

20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
2020. 

Lakia sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 
2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivä-
rahojen rahoitukseen. 
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2. 

Laki 

työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti työttömyyskassalain (603/1984) 25 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 971/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

25 § 

Yrittäjäkassan maksamien etuuksien rahoitus 

Valtionosuutena maksetaan yrittäjäkassan 
työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:n nojalla 
maksamista päivärahoista työttömyysturva-
lain mukaista peruspäivärahaa ja lapsikoro-
tusta vastaava määrä. Lomautusajalta ja työn-
teon keskeytysajalta työttömyysturvalain 2 lu-
vun 7 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdan nojalla 
maksettuihin ansiopäivärahoihin ei kuiten-
kaan makseta valtionosuutta. 
 

25 § 

Yrittäjäkassan maksamien etuuksien rahoitus 

Valtionosuutena maksetaan yrittäjäkassan 
työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:n nojalla 
maksamista päivärahoista työttömyysturva-
lain mukaista peruspäivärahaa ja lapsikoro-
tusta vastaava määrä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuuta 

20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
2020. 

Lakia sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 
2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivä-
rahojen rahoitukseen. 
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