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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa
509/2011, sekä
muutetaan 6 luvun 2 § sekä 14 luvun 3 § ja 3 b §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 2 § laissa 1049/2013 sekä 14 luvun 3 § ja 3 b §:n 1 momentti
laissa 1188/2009, seuraavasti:
6 luku
Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto
2§
Ansiopäivärahan ansio-osa ja korotettu
ansio-osa
Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja
perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enintään 90 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta
päiväpalkasta, kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun perusosan
suuruinen.
Korotettu ansio-osa on 58 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka
kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen
perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä
HE 151/2014
StVM 14/2014
EV 143/2014

päiväpalkan osalta 35 prosenttia. Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on tällöin enintään
yhtä suuri kuin ansiopäivärahan perusteena
oleva päiväpalkka, kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella ja korotusosalla
korotetun perusosan suuruinen.
Muunnettaessa kuukautta kohti laskettua
palkkaa päiväpalkaksi tai päinvastoin katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 työpäivää.
14 luku
Erinäisiä säännöksiä
3§
Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan
rahoitus
Palkansaajan ansiopäivärahan rahoituksesta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa ja yrittäjän ansiopäivärahan rahoituksesta työttömyyskassalaissa.
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Peruspäiväraha ja siihen liittyvä lapsikorotus sekä korotusosa rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta.

valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua
määrää ja että ennakot ovat riittävät menojen
kattamiseen jokaisena kuukautena.
— — — — — — — — — — — — —

3b§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
Lain 6 luvun 2 §:ää sovelletaan henkilöön,
jonka työssäoloehto täyttyy tämän lain tultua
voimaan ja jonka ansiopäivärahan perusteena
oleva palkka lasketaan tämän vuoksi uudelleen.

Etuuksien kattamiseksi suoritettavat ennakot
Valtion on suoritettava Kansaneläkelaitokselle peruspäivärahaa varten kuukausittain
ennakkoa siten, että ennakkojen määrä vastaa
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