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Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti

Tapaturmavakuutuslaitokset

Työmarkkinaosapuolet

Pääomamarkkinat

Rahoituslaitokset

Tuomioistuimet

Tiedotusvälineet

Työnantajat
•	 yksityiset
•	 kirkko
•	 kunnat
•	 valtion liikelaitokset

Palkansaajat
•	 yksityiset
•	 kirkko
•	 kunnat 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö Finanssivalvonta

Työttömyyskassat

Valtion Eläkerahasto

•	 valtion 
liikelaitokset

•	 valtionhallinto

Eläketurvakeskus

Kela

Koulutusrahasto

Toimintaympäristö

Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Työttömyysvakuu-
tusrahasto (TVR) on työmarkkinaosapuolten hallinnoi-
ma sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssival-
vonnan valvoma itsenäinen laitos, jonka päätehtävänä 
on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Lisäksi rahasto 
ohjaa, kehittää ja valvoo työttömyysvakuutusmaksujen 
perintämenettelyn toimeenpanoa sekä määrää ja perii 
työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksun.

Rahaston toiminta rahoitetaan työnantajilta ja pal-
kansaajilta perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla sekä 
sijoitustuotoilla. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä 
on annettu tapaturmavakuutuslaitosten tehtäväksi.

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskas-
soille kuukausittain rahoitusosuuksien ennakkoa rahas-
tolle osoitettujen hakemusten perusteella. Rahasto 
käsittelee ja maksaa myös työttömyyskassojen valtion-
osuuksien ennakot.

Työttömyysvakuutusrahaston toiminta perustuu lakiin 
työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetuk-
seen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998) ja 
Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun 
asetukseen (862/1998).

Missio

Työttömyysvakuutusrahasto hoitaa työttömyysvakuu-
tuksen rahoitusprosessin ja muut tehtävänsä luotetta-
vasti ja moitteettomasti, hyödyntää erityisosaamistaan 
ja keskeistä asemaansa sekä edistää työttömyysvakuu-
tusjärjestelmän toimijoiden yhteistyötä järjestelmän toi-
mintakyvyn parantamiseksi.

Visio
Työttömyysvakuutusrahasto on asiantunteva ansiosi-
donnaisen työttömyysturvajärjestelmän toimija sekä 
luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani, joka työ-
markkinoiden toimivuutta tukien pyrkii edistämään 
työllisyyden myönteistä kehitystä.
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Työttömyysvakuutuksesta säädettiin 20.6.1960 anne-
tulla ja 1.7.1960 voimaan tulleella työttömyyskassalain 
muutoksella. Lailla säädettiin työnantajan velvollisuu-
desta maksaa työttömyysvakuutusmaksua vuoden 1961 
alusta alkaen. Samalla säädettiin Työttömyyskassojen 
Keskuskassan perustamisesta.

Työttömyyskassojen Keskuskassan johtokunta järjes-
täytyi vuoden 1960 lopulla ja aloitti varsinaisen työnsä 
9.1.1961 Suomen Työnantajain Keskusliiton huoneistos-
sa pidetyssä kokouksessa. Esityslistalla oli muun muassa 
johtokunnan sihteerin valinta, luonnos Työttömyyskas-
sojen Keskuskassan ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
väliseksi sopimukseksi työnantajan työttömyysvakuutus-
maksun perinnästä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
ohessa, luonnos Keskuskassan ja Suomen Teollisuus-
Hypoteekkipankki Oy:n välillä tehtäväksi varainhoitoso-
pimukseksi sekä sijoitusperiaatteita koskevan ehdotuksen 
laadinta Keskuskassan hallintoneuvoston hyväksyttäväksi.

Näitä ja myöhempiä tapahtumarikkaita työttömyys-
vakuutuksen vaiheita muisteltiin Työttömyysvakuutus-
rahaston 4.10.2011 järjestämässä juhlaseminaarissa, 
joka pidettiin Marina Congress Centerissä Helsingin 
Katajanokalla.

Työttömyysvakuutus täytti  
kertomusvuonna 50 vuotta

Tilaisuuden avasi hallituksen puheenjohtaja, johta-
ja Eeva-Liisa Inkeroinen. Valtiovallan tervehdyksen esitti 
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Työttömyysva-
kuutuksen vaiheista kertoi dosentti Eino Ketola ja työt-
tömyysvakuutuksen tulevia haasteita käsitteli professori 
Roope Uusitalo. Tilaisuuden vilkkaaseen loppupaneeliin 
osallistuivat Uusitalon lisäksi työttömyysvakuutuksen 
viime vuosikymmenien vahvat kehittäjät, Työttömyys-
vakuutusrahaston hallituksen entiset puheenjohtajat  
Seppo Riski ja Pertti Parmanne. Paneelin sujuvana vetä-
jänä toimi toimittaja Jukka Niva. Tilaisuus päättyi toi-
mitusjohtaja Heikki Pohjan katsaukseen työttömyysva-
kuutuksen nykytilasta.

Vasemmalta varatuomari Seppo Riski, professori Roope Uusitalo 
ja valtiotieteiden maisteri Pertti Parmanne
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Rahaston talous vuonna 2011

■■ Tilikauden ylijäämä oli 42 (alijäämää 338) miljoonaa euroa

■■ Sijoitusten tuotto oli 1,4 (1,4) %

■■ Suhdannepuskurissa oli vuoden 2011 lopussa varoja 293 (251) miljoonaa euroa

■■ Rahoitettavia etuuksia maksettiin yhteensä 2 696 (2 896) miljoonaa euroa

■■ Työttömyysvakuutusmaksutulot olivat 1 983 (1 622) miljoonaa euroa

Rahaston tulos oli odotettua parempi

Työttömyysvakuutusrahaston talous kehittyi vuonna 
2011 jonkin verran ennakoitua paremmin. Toteutuneet 
menot olivat noin 140 miljoonaa euroa pienemmät kuin 
mihin talousarviossa oli varauduttu. Työttömyys väheni 
vastoin odotuksia ja näin työttömyysmenot jäivät arvioi- 
tua pienemmiksi. Työttömyysvakuutusmaksun tuotot 
vastasivat ennakoitua määrää.

Työttömyysmeno oli edellisvuotta pienempi ja 
vakuutusmaksujen kertymä kasvoi hyvin. Talouden 
yleinen kohentuminen jatkui alkuvuoden aikana, eikä 
kokonaistuotannon vuoden lopulla tapahtunut kasvun 
pysähtyminen vaikuttanut vielä rahaston taloutta hei-
kentävästi. Rahaston keräämien työttömyysvakuutus-
maksujen maksutulo kasvoi 19 % vuonna 2011.

Rahaston varsinaiset tulot olivat 2 749 (2 565) mil-
joonaa euroa ja menot 2 714 (2 914) miljoonaa euroa. 
Tilikauden ylijäämä oli 42 (alijäämä 338) miljoonaa 
euroa. Talousarviossa oli varauduttu 71 miljoonan 
euron alijäämään.

Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin 
määrä oli 293 (251) miljoonaa euroa vuoden 2011 
lopussa eli noin 950 miljoonaa euroa pienempi kuin 
laissa säädetty enimmäismäärä. Suhdannepuskurin 
enimmäismäärän laskennassa käytettiin vuoden 2011 
keskimääräistä työttömyysastetta, joka oli 7,8 (8,4) %.

Maksuvalmius oli vuoden 2011 aikana odotettua 
parempi. Rahasto joutui turvautumaan lainanottoon 
vain elokuun puolivälin ja lokakuun alkupuolen välise-
nä aikana. Finanssivalvonta oli antanut 21.1.2010 suos-

tumuksensa maksuvalmiuslainojen nostamiseen vuoden 
2011 loppuun saakka.

Työttömyysvakuutusrahaston talouden suunnittelu ja 
ohjaaminen perustuvat pitkälti ennusteisiin työttömyys-
asteen, työttömyysmenon, työllisyyden sekä palkkasum-
man kehityksestä. Normaalioloissa rahaston on asetetta-
va vakuutusmaksut sellaisiksi, että niistä saatavilla vakuu-
tusmaksutuloilla voidaan kattaa ennakoidut menot. 
Työttömyysvakuutusmaksut määrätään kalenterivuodek-
si kerrallaan. Maksuja muutettaessa toimitaan siten, että 
yhtä suuri prosenttiyksiköissä laskettu muutos tehdään 
sekä työnantajan keskimääräiseen että palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksuun. Tilikautta edeltävän vuoden 
elokuussa laadittavan talousarvion ja tilinpäätöksen ero-
tuksena syntyvä rahaston tuloksen ennustepoikkeama on 
ollut keskimäärin 150 miljoonaa euroa vuodessa (6–10 % 
menoista) viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2011 
poikkeama oli lähellä keskimääräistä tasoaan.

Vuoden 2012 talousarvio laadittiin 
jo elokuussa 2011
Työttömyysvakuutusmaksujen määrien vahvistamises-
sa noudatettiin vuonna 2011 edellisenä syksynä säädet-
tyä menettelyä, jonka mukaan Työttömyysvakuutusra-
haston tulee tehdä seuraavan vuoden maksuja koskeva 
esitys sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun 
mennessä (laki työttömyysetuuksien rahoituksesta, 18 § 
5 momentti). Tämä aikataulu lisää seuraavaa vuotta 
koskevan talous- ja työllisyysennusteen epävarmuutta. 
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2011 Muutos-% 2010 2009 2008 2007

Vakuutusmaksutulo 2 009 24 1 622  1 431   1 579    1 715   

Muut tulot (STM ja TM) 740  –22 943  706   559    587   

Maksuprosentit

 - palkansaajamaksu 0,60 50 0,40 0,20  0,34    0,58   

 - työnantajamaksu alempi 0,80 7 0,75 0,65  0,70    0,75   

 - työnantajamaksu ylempi 3,20 8 2,95 2,70  2,90    2,95   

Menot yhteensä, milj. euroa 2 714  –7 2 914  2 638   1 863    1 925   

 - Työttömyyskassat (TVR) 1 210  –3 1 253  1 291   824    867   

 - Työttömyyskassat (STM) 740  –22 943  706   559    587   

 - Eläketurvakeskus (työeläkelisä) 597  1 594  553   386    371   

 - Koulutusrahasto 52  63 32  22   22    22   

 - Kansaneläkelaitos 64  56 41  21   33    48   

 - Työ- ja elinkeinom. (palkkaturva) 27  –4 28  29   20    12   

 - Hallintokulut 3,8  3 3,7  3,7   3,2    2,8   

Yli-/alijäämä 42 –112 –338 –460  318    409   

Sijoitusten tuotto-% käyville arvoille 1,4 0 1,4 3,0  5,2    4,4   

Suhdannepuskuri, milj. euroa 293 17  251    590    1 050    732   

 - Rahamarkkinasijoitukset 201 16 173 390  679    600   

 - Joukkolainat 156 29 121 237  340    84   

 - Osakkeet 5 0 5 11 11    12   

 - Muut sijoitukset 9 0 9 8  8    8  

Avainluvut

Vakuutusmaksutulo
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Rahaston talous vuonna 2011
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Samalla se kuitenkin antaa enemmän aikaa eduskunnal-
le maksujen vahvistamiskäsittelyyn. Maksujen määriä 
koskevaa esitystä on myös mahdollista tarkentaa edus-
kuntakäsittelyn aikana.

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvosto 
hyväksyi 30.8.2011 rahaston talousarvion vuodelle 2012. 
Työttömyysvakuutusmaksuja päätettiin esittää korotetta-
vaksi rahaston hallituksen esityksen mukaisesti 0,2 pro-
senttiyksiköllä. Tämän arvioitiin lisäävän rahaston mak-
sutuloja noin 300 miljoonalla eurolla vuonna 2012.

Perusennusteen mukaan tulos olisi korotetulla mak-
sutasolla ollut ylijäämäinen noin 370 miljoonaa euroa 
ja suhdannepuskuri olisi voinut nousta noin 630 miljoo-
naan euroon vuoden 2012 lopussa.

Heikompaa talous- ja työllisyyskehitystä kuvaavan 
riskiennusteen mukaan tulos olisi voinut jäädä menojen 
kovan kasvun vuoksi noin 171 miljoonaa euroa alijää-
mäiseksi ja suhdannepuskuri painua lähes nollaan vuo-
den 2012 lopussa.

Työttömyysvakuutusrahaston hallitus oli ehdottanut 
hallintoneuvostolle, että sosiaali- ja terveysministeriölle 
osoitettavaan esitykseen kirjattaisiin mahdollisuus neu-
votella valtion osallistumisesta lomautuspäivärahojen 
rahoitukseen kuten vuonna 2010. Tällöin voitaisiin työt-
tömyysvakuutusmaksuihin toteuttaa pienempi korotus. 
Hallintoneuvosto päätti antaa hallitukselle valtuudet 
käydä neuvotteluja valtiovallan kanssa maksuprosentin 
suuruudesta.

Maksujen korottamisesta luovuttiin, 
kun valtio päätti rahoittaa 
lomautuspäivärahan perusosan 
vuosina 2012–2013

Valtioneuvosto hyväksyi rahaston esityksen ja antoi 
lokakuun alussa eduskunnalle esityksen (HE 87/2011) 
työttömyysvakuutusmaksujen korottamisesta. Esityk-
sen antamisen jälkeen työmarkkinoiden keskusjärjes-
töt pääsivät 13.10.2011 neuvottelutulokseen raami-
sopimuksesta Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden 
turvaamisesta.

Tähän neuvottelutulokseen liittyi samana päivänä 
julkaistu maan hallituksen kannanotto, jonka mukaan 
valtio osallistuu kahden vuoden määräaikaisella järjes-
telyllä ansioturvan lomautuspäivärahojen rahoitukseen 
peruspäivärahaa vastaavalla osuudella, jonka arvioi- 
daan olevan enintään 160 miljoonaa euroa vuonna 
2012. Tästä kannanotosta oli neuvoteltu sekä työmark-
kinakeskusjärjestöjen että Työttömyysvakuutusrahaston 
edustajien kanssa.

Lomautuspäivärahan ja valtion ansiosidonnaises-
sa työttömyysturvassa rahoittaman perusosan tasoko-
rotuksella vuoden 2012 alussa valtiovarainministeriö 
arvioi työttömyysetuuksiin kohdistuvan valtion rahoi-
tusosuuden nousevan yhteensä enintään noin 150–200 
miljoonaa euroa lähinnä siitä riippuen, kuinka paljon 
lomautuksia toteutuu vuonna 2012. Näin työttömyys-
vakuutusmaksujen korotuksesta luopumisen vaikutus 
Työttömyysvakuutusrahaston talouteen jäisi arviolta 
100–150 miljoonan euron suuruiseksi.

Tämän kannanoton liitteessä hallitus esitti myös toi-
menpiteet Työttömyysvakuutusrahaston rahoituksen 
turvaamiseksi vuonna 2012. Kun hallitus päätti peruut-
taa työttömyysvakuutusmaksujen korottamisen, mikäli 
kokoava ja kattava työmarkkinaratkaisu toteutuu raa-
misopimuksessa asetetussa aikataulussa marraskuun 
loppuun mennessä, hallitus samalla sitoutui tarkastele-
maan Työttömyysvakuutusrahaston tilannetta vuoden 
2012 aikana uudelleen, mikäli rahaston talous osoit-
tautuu riskiennusteen skenaariota heikommaksi.

Eduskunta vahvisti  
vuoden 2012 maksut  
vuoden 2011 määräisinä

Työmarkkinakeskusjärjestöt vahvistivat neuvottelutulok-
sen raamisopimukseksi 28.11.2011 ja maan hallitus antoi 
29.11.2011 eduskunnalle raamisopimukseen liittyvät hal-
lituksen esitykset. Maksujen määriä koskeva esitys muu-
tettiin uudella esityksellä (HE 132/2011), jonka eduskun-
nan sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi 1.12.2011.
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Rahaston talous vuonna 2011

Työttömyysvakuutusmaksujen määrät vahvistettiin 
joulukuun puolivälissä, mikä oli työttömyysvakuutus-
maksujen perinnästä vastaavien tapaturmavakuutuslai-
tosten kannalta kovin myöhäinen ajankohta. Vakuutus-
laitokset olivat ajaneet työnantajamaksujen tammikuun 
eräpäivän laskut osin jo marraskuun loppupuolella luot-
taen siihen, että työttömyysvakuutusmaksujen korotus-
esityksestä luovutaan. Kun näin myös tapahtui, ei mak-
sujen perinnässä tullut tarvetta hankaliin oikaisutoimiin.

Työttömyysvakuutusmaksujen määrät pysyivät muu-
toin vuoden 2011 tasolla, mutta yliopistojen työttömyys-
vakuutusmaksuja korotettiin palkkasumman 1 936 500 
euroa ylittävältä osalta 2,20 prosenttiin palkasta. Vuon-
na 2011 yliopistojen työnantajan työttömyysvakuutus-
maksu oli 0,80 % palkasta.

Työttömyysvakuutusmaksun 
määräämisen ja perinnän siirto 
rahastolle

Työttömyysvakuutusrahaston hallitus päätti 20.10.2009 
käynnistää valmistelut työttömyysvakuutusmaksun 
perinnän siirtämiseksi rahaston itsensä hoidettavak-
si, minkä jälkeen rahastossa aloitettiin perinnän siirron 
valmistelut. Työttömyysvakuutusrahaston omana työnä 
rakennettavan perinnän tietojärjestelmän ensimmäinen 
versio valmistui toukokuussa 2011.

Perinnän siirron valmistelut vauhdittuivat, kun pää-
ministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan kirjattiin 
työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto tapatur-
mavakuutuslaitoksilta Työttömyysvakuutusrahastolle. 

Perinnän siirrolla tavoitellaan työttömyysvakuutusmak-
sujen perinnän ja valvonnan selkiyttämistä.

Työttömyysvakuutusrahaston hallitus hyväksyi 
30.8.2011 päivitetyn projektisuunnitelman perinnän siir-
ron valmisteluista. Tavoiteltu ajankohta perinnän siirrol-
le on 1.1.2013. Perinnän siirto tapaturmavakuutuslai-
toksilta Työttömyysvakuutusrahastolle edellyttää työttö-
myysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamista, 
joten perinnän siirron aikataulu on riippuvainen lainval-
mistelun etenemisestä. Projektisuunnitelman mukaan 
perinnän siirron perustamiskustannukset ovat yhteensä 
2,9 miljoonaa euroa, jotka kohdistuvat suurelta osin 
vuodelle 2012. Toiminnan ylläpitokustannusten arvioi- 
daan olevan kolme miljoonaa euroa, kun huomioi-
daan valvontatoimesta vapautuvien resurssien käyttö 
perintätoimessa.

Rahaston toimiston hallintokulut
Rahaston hallintokulut olivat 3,8 (3,7) miljoonaa 
euroa. Henkilömäärän ja tehtävien lisääntymisestä huo-
limatta kulut saatiin pidettyä kurissa toiminnan tehos-
tamisen avulla.
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Toimitusjohtajan katsaus

Virkeä 50-vuotias uuden vaativan 
tehtävän edessä

Työttömyysvakuutusrahastolle vuosi 2011 oli todelli-
nen merkkivuosi. Työttömyysvakuutuksen käynnistymi-
sestä tuli kuluneeksi 50 vuotta, ja Jyrki Kataisen halli-
tuksen ohjelmaan kirjattiin työttömyysvakuutusmak-
sujen perinnän siirto tapaturmavakuutuslaitoksilta 
Työttömyysvakuutusrahastolle.

Harva on tiennyt, että ansiosidonnaisen sosiaali-
vakuutuksen ensimmäinen suuri uudistus 1960-luvun 
alussa oli työttömyysvakuutus. Vasta sen jälkeen säädet-
tiin yleisestä sairausvakuutuksesta ja työeläkevakuutuk-
sesta. Niinpä Työttömyysvakuutusrahastolla oli hyvät 
perusteet järjestää syksyllä 2011 juhlava seminaari asian 
merkeissä. Siitä on kerrottu sanoin ja kuvin enemmän 
toisaalla tässä vuosikertomuksessa.

Työttömyysvakuutusrahastolle on viimeisten kym-
menen vuoden aikana säädetty monia uusia tehtäviä. 
Kaikki tehtävät ovat vaativia, ja niiden hyvä hoito edel-
lyttää suurta huolellisuutta ja vastuuntuntoa. Tällaisia 
ovat rahaston suhdannepuskuriin, sijoitustoimintaan 
ja maksuvalmiuteen liittyvät tehtävät samoin kuin työt-
tömyysvakuutusmaksujen perinnän toimeenpanon val-
vonta. Se ulottuu sekä maksua periviin vakuutuslaitok-
siin että maksuvelvollisiin työnantajiin. Olemme saa-
neet näiden ja muiden tehtäviemme hoidosta valvovilta 
viranomaisilta toistuvasti myönteiset arviot.

Korkealle tasolle kehittyneen hyvin yksityiskohtaisen 
valvonnan sekä vuonna 2009 käynnistyneen työnanta-
jan työttömyysturvan omavastuumaksun toimeenpa-
non myötä Työttömyysvakuutusrahastossa heräsi ajatus 
selvittää mahdollisuutta siirtää työttömyysvakuutus-

maksujen määrääminen ja perintä vakuutuslaitoksil-
ta rahastolle itselleen. Olimmehan jo luoneet kattavat 
rekisterit kaikista maksuvelvollisista työnantajista vuo-
desta 2006 alkaen ja toisaalta alkaneet periä suoraan 
isoilta työnantajilta työttömyysvakuutusmaksuun sisäl-
tyvää omavastuumaksua.

Tehdyssä laajassa ja yksityiskohtaisessa selvityksessä, 
jonka oikeellisuuden ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö 
varmisti, päädyimme esittämään sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siir-
toa rahastolle. Monipuolisissa analyyseissä selvisi, että 
perinnän siirto rahastolle olisi sekä toiminnallisesti että 
taloudellisesti hyvin perusteltu. Myös perintää nykyisin 
hoitavat tapaturmavakuutuslaitokset puoltavat perin-
nän siirtoa.

Hanke sai vauhtia, kun pääministeri Kataisen 
22.6.2011 muodostettu hallitus kirjasi ohjelmaansa 
perinnän siirron rahastolle. Tavoitteena on, että työt-
tömyysvakuutusmaksujen määrääminen ja perintä siir-
tyisi Työttömyysvakuutusrahastolle vuoden 2013 alusta 
alkaen. Hallituksen on tarkoitus antaa perinnän siirtoa 
koskeva esitys eduskunnalle huhtikuun 2012 lopulla, 
jolloin eduskunta ehtisi käsitellä tarvittavat työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun lain muutokset vielä 
ennen tulevaa juhannusta.

Työttömyysvakuutusrahasto on valmistautunut jo 
parin vuoden ajan suurella huolella tähänastisen toimin-
tahistoriansa suurimpaan muutokseen. Tiedostamme 
hyvin suuren vastuumme perintätehtävän asianmukai-
sessa ja laadukkaassa hoidossa. Asiakkaitamme ovat ne 
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noin 200 000 työnantajaa, jotka ovat maksuvelvollisuu-
den piirissä. Heitä haluamme palvella esimerkillisesti.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko arvioi 
puheessaan työttömyysvakuutuksen 50-vuotisjuhlase-
minaarissa, että rahasto on selvinnyt hyvin sille usko-
tuista tehtävistä. Tämän vuoksi on hänen mielestään 
luonnollista, että rahastolle voidaan uskoa uusia vaati-
via tehtäviä. Haluamme todella olla ministerin luotta-
muksen arvoisia.

Kiitän lopuksi rahaston henkilöstöä uutterasta ja 
tehokkaasta työstä kaikissa moninaisissa tehtävissäm-
me. Työhyvinvointikyselyn erinomaiset tulokset kerto-
vat, ettei työhyvinvointi ole kärsinyt, vaikka työnkuormi-
tusta on kyllä ollut riittävästi.

Hallinnolle lausun kiitoksen lujasta ohjauksesta ja 
tuesta kasvavalla tehtäväkentällämme. Monet kiitokset 
myös kaikille sidosryhmillemme hyvin sujuneesta vuo-
desta 2011.

Heikki Pohja
toimitusjohtaja

VUOSIKERTOMUS 2011 13





Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät

Rahoitettavat työttömyysetuudet

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysetuuk-
sien rahoituksesta annetun lain (555/1998) nojal-
la ansioon suhteutetun työttömyysturvan rahoituk-
sessa työttömyyspäivärahojen, työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen, koulutuspäivärahan, työttömien ja 
aikuiskoulutustukea saavien työeläkevakuutusmaksun 
ja vuorottelukorvauksen aiheuttamista menoista sil-
tä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät 
ole niistä vastuussa. Tässä mainitut etuudet työttömien 
ja aikuiskoulutustukea saavien työeläkevakuutusmak-
sua lukuun ottamatta maksetaan työttömyyskassoista. 
Aikuiskoulutustuki maksetaan Koulutusrahastosta.

Vuonna 2011 valtio ei enää rahoittanut lomautus-
ajalta maksettavan työttömyyspäivärahan peruspäivä-
rahan osuutta kuten vuonna 2010.

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa yksin työttö-
myyspäivärahan korotusosan ja muutosturvalisän 
rahoittamisesta. Näitä etuuksia maksavat sekä työttö-
myyskassat että Kansaneläkelaitos.

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun lain mukaan työn-
tekijäin työttömyysturvan lisäpäivistä aiheutuvis-
ta menoista. Työttömyyspäivärahan lisäpäiviä, joiden 
rahoittamiseen valtio ei osallistu lainkaan, maksavat 
työttömyyskassat jäsenilleen.

Työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen 
(272/2001) mukaan työttömyyskassojen ennakkoha-
kemusten käsittely ja maksatuksesta päättäminen sekä 
ennakoiden riittävyyden seuranta kuuluvat Työttömyys-

vakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa 
työttömyyskassoille ennakkoa kaksi kertaa kuukaudessa.

Rahasto hoitaa myös valtionosuuksien ennakot 
työttömyyskassoille kerran kuukaudessa. Vuonna 2011 
sosiaali- ja terveysministeriö maksoi rahastolle valtion-
osuuksien ennakkoa kuukausittain tasasuuruisiin kuu-
kausieriin jaettuna, ellei Työttömyysvakuutusrahaston 
esityksestä muuta johtunut. Valtionosuus on kirjattu 
rahaston tuloihin ja menoihin.

Vuoden 2011 aikana Suomessa toimi 32 (32) työt-
tömyyskassaa, joista kaksi oli yrittäjien työttömyyskas-
soja. Työttömyyskassojen maksama ansioon suhteutet-
tu työttömyyspäiväraha oli keskimäärin 58,08 (58,13) 
euroa päivässä.

Vuonna 2011 työttömyyskassoille suoritettiin tuki-
maksuja kaikkiaan 1 210 (1 253) miljoonaa euroa. 
Rahasto maksoi lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön 
osuutena kassoille 740 (943) miljoonaa euroa. Valtio 
ei rahoittanut kertomusvuonna lomautuspäiväraho-
jen perusosuutta kuten vuonna 2010 (131 miljoonaa 
euroa), mikä lisäsi tuolloin valtion menoja ja säästi vas-
taavasti rahaston menoja.

Muutosturvalisän rahoitukseen käytettiin 1.7.2005 
voimaan tulleen rahoituslain muutoksen perusteella noin 
21,0 (25,9) miljoonaa euroa. Kansaneläkelaitos mak-
soi vastaavaa peruspäivärahan korotusosaa 1 100 000 
(440 000) euroa. Nämä etuudet rahoitettiin työnanta-
jamaksun tuotolla.

Rahasto suorittaa työttömyyskassalain (556/1998) 
19 a §:n nojalla eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituk-
sen tasoittamiseksi hallintoneuvoston vuosittain päättä-

Rahavirrat Työttömyysvakuutusrahastossa

Sosiaali- ja terveysministeriö

TapaturmavakuutuslaitoksetTyönantajat

Työttömyyskassat

Eläketurvakeskus 
Valtion Eläkerahasto

Kansaneläkelaitos 
Koulutusrahasto 

TEM

Palkansaaja-
maksu

Työnantaja-
maksu

Sijoitustuotot Työsopimuslaki Työnantajan 
ov-maksu
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Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät

män määrärahan puitteissa jäsenmaksujen tasausta niil-
le palkansaajakassoille, joiden maksamien työttömyys-
etuuspäivien lukumäärä on edellisenä vuonna ylittänyt 
olennaisesti kassojen jäsentä kohti lasketut keskimää-
räiset työttömyysetuuspäivät. Jäsenmaksun tasaus- 
ta määrättäessä voidaan ottaa huomioon myös työttö-
myyskassan tasoitusrahaston määrä.

Tasaukseen käytettiin vuonna 2011 yhteensä 7 (3) mil-
joonaa euroa. Työttömyyskassojen etuusmenoista lasket-
tuna tasaukseen käytetty rahamäärä oli noin 0,35 (0,15) %, 
kun enimmäismäärä on 0,75 %. Jäsenmaksun tasausta 
maksettiin kuudelle palkansaajakassalle, kun edellisenä 
vuonna saajina oli kahdeksan kassaa. Tasauspäätöksen 
perusteissa otettiin huomioon myös työttömyyskassan 
jäsenmaksun muutos kertomusvuonna ja vuonna 2010.

Työttömien, vuorottelukorvausta 
ja aikuiskoulutustukea saavien 
eläkekertymän rahoitus

Työttömyysvakuutusrahaston toiseksi suurin menoerä 
on ollut Eläketurvakeskukselle suoritettava maksu, jolla 
katetaan työttömyys- ja koulutusajan huomioon otta-
misesta aiheutuvaa vastuuta ja kuluja (työntekijän elä-
kelain (395/2006) 74 ja 182 §). Tämä maksu määrä-
tään siten, että sen arvioidaan vastaavan määrää, joka 
saataisiin, jos mainituilta palkattomilta kausilta kerty-
vän työeläketurvan perusteena olevista tuloista suoritet-
taisiin keskimääräistä työeläkemaksua.

Eläketurvakeskuksen arvioon perustuva kirjanpidon 
mukainen meno vuonna 2011 oli 597 (594) miljoo-

■ Tukimaksut kassoille (v.a.)  Työttömyysaste % (o.a.)

Tukimaksut kassoille (TVR:n osuus)
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■ Vuorottelukorvaus
■ Lomautuspäivärahat

naa euroa. Maksua suoritettiin kertomusvuoden aikana 
ennakkona. Kertomusvuoden maksun lopullisen mää-
rän vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö jälkikäteen 
vuoden 2012 aikana.

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa edellä sanottua 
vastaavasti valtion eläkelain (1295/2006) 62 ja 133 §:ssä 
tarkoitetun maksun suorittamisesta Valtion Eläkera-
hastolle. Työttömyysvakuutusrahaston maksu vuonna 
2011 oli 6,3 (4,3) miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö vahvistaa kertomusvuoden maksun suuruu-
den jälkikäteen vuoden 2012 aikana.
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Työttömyyskassoihin 
kuulumattomien palkansaajien 
työttömyysvakuutusmaksun tuoton 
tilitys Kansaneläkelaitokselle

Rahasto tilittää työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain (555/1998) 8 ja 23 §:n nojalla palkansaa-
jien työttömyysvakuutusmaksutulosta Kansaneläkelai-
tokselle vuosittain määrän, joka vastaa työttömyyskas-
soihin kuulumattomien palkansaajien osuutta kaikis-
ta palkansaajista. Tämän osuuden arviointi perustuu 
Tilastokeskuksen aineistoon ja arvion vahvistaa sosiaali- 
ja terveysministeriö. Kertomusvuonna tilitettävä osuus 
oli 14,5 (14,5) %. Ennakkomaksua suoritettiin 64 (41) 
miljoonaa euroa, kun palkansaajamaksun tuotto nousi 
maksun korotuksen myötä.

Koulutusrahaston etuuksien  
ja toiminnan rahoitus
Työttömyysvakuutusrahasto vastaa Koulutusrahastosta 
annetun lain (1306/2002) 13 §:n ja aikuiskoulutustues-
ta annetun lain (1276/2000) 30 §:n mukaan ammatti-
tutkintostipendin ja aikuiskoulutustuen ansio-osan sekä 
näiden hallintokulujen rahoituksesta. Etuudet maksetaan 
Koulutusrahastosta. Työttömyysvakuutusrahasto mak-
soi Koulutusrahastolle kertomusvuonna yhteensä 52,0 
(31,9) miljoonaa euroa. Menojen kasvu johtui aikuiskou-
lutustuen menojen jyrkästä kasvusta, jonka syynä olivat 
tuen tason nosto lähes 40 % ja sitä seurannut hakemus- 
ja edunsaajamäärän kasvu, joka oli noin 25 %.

Yhteistyö Koulutusrahaston kanssa syventyi kerto-
musvuoden aikana. Henkilökunnan, tietojärjestelmien ja 
toimitilojen suunnitelmallinen yhteiskäyttö on laajaa ja se 
on parantanut kummankin rahaston toiminnan kustan-
nustehokkuutta. Yhteistyö laajeni erityisesti tietohallin-
nossa, jossa aloitettiin yhteisenä hankkeena Koulutusra-
haston uuden etuuskäsittelyohjelman suunnittelu.

Palkkaturvan rahoitus
Rahasto vastaa palkkaturvasta annetun lain (866/98) 
31 §:n nojalla valtion palkkaturvamenoista. Palkkatur-
vameno maksetaan kerran vuodessa yleensä menoja seu-
raavan vuoden maaliskuussa työ- ja elinkeinoministeriölle 

Työttömyyskassojen maksamat etuudet
Suurimmat muutokset vuonna 2011
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sen lähettämän laskun mukaan. Vuonna 2011 palkkatur-
vakustannuksia maksettiin 26,9 (28,1) miljoonaa euroa.

Työttömyysvakuutusrahastolle uusi 
tehtävä EU-koordinaatiossa
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 (perusasetus) 65 artiklassa säädetään 
niistä tilanteista, joissa henkilö jää työttömäksi työsken-
neltyään muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan.

Työttömyysvakuutusrahaston tehtäväksi säädet-
tiin 1.12.2011 voimaan tulleella rahoituslain 10 §:n  
1 momenttiin lisätyllä uudella 5 kohdalla perusasetuk-
sen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisten, työttömyyskas-
san jäseninä olleille maksetuista työttömyyspäivärahois-
ta aiheutuvien korvausten maksaminen ja periminen.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista kos-
kevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta 
annettuun lakiin lisättiin uusi 6 a §, jossa määritellään 
Työttömyysvakuutusrahasto toimivaltaiseksi laitoksek-
si työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista järjestel-
mää koskevissa asioissa sovellettaessa perusasetuksen 
65 artiklan 6 ja 7 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 
70 artiklan säännöksiä.
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Työttömyysvakuutusmaksujen  
perintä ja valvonta

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvosto teki 
26.10.2010 sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen 
vuoden 2011 työttömyysvakuutusmaksujen määristä.

Työnantajan maksuprosentit nousivat hieman ja ne 
olivat 0,80 (0,75) % palkasta 1 879 500 (1 846 500) 
euron palkkasummaan saakka. Sen ylittävältä osalta 
maksu oli 3,20 (2,95) %. Työnantajien keskimääräinen 
maksu oli 2,27 (2,13) %.

Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu oli 
0,80 (0,75) % palkkojen määrästä 1 879 500 (1 846 500) 
euron palkkasummaan saakka ja sen ylittävältä osalta 
2,05 (1,90) %.

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu oli 0,80 
(0,75) % koko palkkasummasta eli yliopistot eivät mak-
saneet edellä mainitun palkkasummarajan ylittävältä 
osalta korkeamman maksuprosentin mukaan.

Työttömyysturvalaissa tarkoitettujen yrityksen osa-
omistajien työttömyysvakuutusmaksu oli 0,80 (0,75) % 
palkkasummasta.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus 
oli rahaston esitykseen perustuen 0,60 (0,40) % työn-
tekijän palkasta. Yrityksen osaomistajan työttömyysva-
kuutusmaksu oli 0,20 (0,15) %.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja kertyi yri-
tyksiltä, yhteisöiltä, kunnilta ja kuntainliitoilta sekä val-
tion liikelaitoksilta yhteensä 1 556 (1 342) miljoonaa 
euroa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja kertyi 
427 (267) miljoonaa euroa.

Perintä ja tilitys
Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut vakuutus-
laitokset (yhteensä 15) perivät työnantajilta työnanta-
jan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut. Val-
tiokonttori perii valtion palveluksessa olevan henkilös-
tön palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja valtion 
liikelaitoksilta myös työnantajan työttömyysvakuutus-
maksut. Laitokset tilittävät työttömyysvakuutusmaksut 
rahastolle ennalta sovittuina päivinä.

Perintämenettely ja perinnän suorittamisesta makse-
tut korvaukset perustuvat rahaston ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton sekä rahaston ja Valtiokonttorin väli-
siin sopimuksiin. Perimiskorvauksia maksettiin vakuu-
tuslaitoksille yhteensä 13,8 (14,4) miljoonaa euroa.

Perinnän toimeenpanon ohjaus, 
kehittäminen ja valvonta
Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n 
1 momentin mukaan Työttömyysvakuutusrahasto ohjaa, 
kehittää ja valvoo työttömyysvakuutusmaksujen perin-
tämenettelyn toimeenpanoa.

Valvonnan avulla varmistetaan, että työnantajien 
työttömyysvakuutusmaksujen perusteeksi ilmoittamat 
palkkasummat vastaavat todellisuutta ja että maksut 
peritään oikeansuuruisina. Lisäksi valvonnassa puutu-
taan työttömyys- ja samalla myös tapaturmavakuutus-
maksuvelvollisuuden laiminlyönteihin. Valvonta kohdis-
tuu kaikkiin työnantajiin ja se toteutetaan yhteistyössä 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja tapaturmavakuu-
tuslaitosten kanssa.

Valvontaa varten Työttömyysvakuutusrahastossa on 
työttömyysvakuutusrekisterin osarekisterinä valvontare-
kisteri, johon kerätään työnantajakohtaista tietoa työt-
tömyysvakuutusmaksun perusteena olevista palkkasum-
mista ja maksetuista työttömyysvakuutusmaksuista. 
Rekisteri sisältää myös Verohallinnosta saatuja vertailu-
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■ Selvityspyynnöt

Työttömyysvakuutusmaksujen valvonta
Valvontatapaukset ja maksutulo

■ Oikaistut tapaukset

* Vuoden 2011 valvontatapauksia on vielä selvittämättä  
   ja määrät tulevat kasvamaan. 
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Työttömyysvakuutusmaksujen perintä ja valvonta

tietoja. Lisäksi valvonnassa hyödynnetään yrityksiä kos-
kevia julkisia aineistoja, mm. tilinpäätösaineistoja ja 
konsernirekisteriä.

Valvontarekisteri kattaa periaatteessa kaikki maksu-
velvolliset työnantajat. Rekisteritietojen perusteella vali-
taan analyysiajojen perusteella vuosittain manuaali-
seen tarkasteluun noin 3 000 työnantajan tiedot, joiden 
perusteella laaditaan 500–1 000 selvitystä yhteistyössä 
vakuutuslaitosten ja työnantajien kanssa.

Vuoden 2011 aikana valvontaan on otettu 882 (958) 
tapausta. Näistä 257 on todettu selvitysten perusteella 

aiheettomiksi. Vuoden 2011 tapauksista on varmistet-
tu puuttuvaa työttömyysvakuutusmaksutuloa yhteen-
sä 2,7 miljoonaa euroa ja maksujen palautuksia on 
määrätty noin 290 000 euroa. Vuoden 2010 valvonta- 
tapausten varmistettu puuttuva maksutulo nousi vuo-
den 2011 aikana 5,6 miljoonaan euroon. Valvontaan 
vuonna 2011 otetuista 882 tapauksesta 252 käsittely 
jatkuu vuoden 2012 aikana.

Työttömyysturvan työnantajan 
omavastuumaksu
Työttömyysturvan lisäpäivärahamenon kattamisek-
si Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii suuril-
ta työnantajilta työttömyysturvan omavastuumaksuja. 
Työnantajalle voi syntyä omavastuumaksuvelvollisuus, 
jos irtisanottu ikääntynyt työntekijä jää pitkäaikaises-
ti työttömäksi. Työttömyysturvan työnantajan omavas-
tuumaksusta on säädetty työttömyysetuuksien rahoi-
tuksesta annetun lain 555/1998 luvussa 8 a.
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Omavastuumaksun osuus etuusmenosta palkkasumman mukaan
Kuviossa palkkasummarajat ovat vuoden 2004 tasossa

TyEL:n palkkakertoimet Palkkasummarajat (e)

Vuosi Kerroin Alaraja  
(ov 0 %)

Täyden  
omavastuun raja  

(ov 80 %)

2004 1 1 500 000 24 000 000
2005 1,028 1 542 000 24 672 000
2006 1,063 1 595 000 25 512 000
2007 1,1 1 650 000 26 400 000
2008 1,124 1 686 000 26 976 000
2009 1,192 1 788 000 28 608 000
2010 1,231 1 846 500 29 544 000
2011 1,253 1 879 500 30 072 000
2012 1,291 1 936 500 30 984 000

■ Omavastuumaksuprosentti

Omavastuumaksut toimialoittain

%
 12,5 Muut yksityiset
 0,3 Valtio
 0,5 Kunnat
 5,9 Kuljetus ja varastointi
 34,9 Teollisuus, paperi
 6,2 Tukku- ja vähittäiskauppa
 6,4 Informaatio ja viestintä
 33,4 Teollisuus, muu
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Toimeenpano vuonna 2011

Työttömyyskassat ja Kela ilmoittivat Työttömyysvakuutus-
rahastolle käsiteltäväksi 7 068 (3 462) lisäpäivätapaus- 
ta, joissa 1.1.1950 tai sen jälkeen syntynyt, pitkäaikai-
sesti työttömäksi jäänyt henkilö oli siirtynyt työttömyys- 
turvan lisäpäiville.

Vuonna 2011 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi 
työnantajalle omavastuumaksun 1 962 (891) tapauk- 
sessa, joista saatiin maksusuorituksia 50,6 (33,8) mil-
joonaa euroa. Vuoden 2011 tuloksi näistä kirjattiin 
25,6 (12,1) miljoonaa euroa ja 28,4 (23,2) miljoonaa 
euroa jaksotettiin seuraaville vuosille.

Rahaston vuonna 2011 määräämien omavastuumak-
sujen keskiarvo oli 27 849 (39 884) euroa ja mediaani 
25 787 euroa. Suurin rahaston työnantajalle yhden ikään-
tyneen henkilön irtisanomisesta määräämä työttömyys-
turvan omavastuumaksu oli 114 459 (123 230) euroa.

Omavastuumaksun määräämisen edellytykset eivät 
täyttyneet 3 727 (2 282) lisäpäivätapauksessa työn-
antajan palkkasumman jäädessä alle säädetyn oma-
vastuurajan tai muun perusedellytyksen puuttumi-
sen vuoksi. Lisäksi 87 (57) tapauksessa todettiin ole-
van kyse esimerkiksi työsuhteen päättymiseen liittyvästä 
vapautumisperusteesta.

Työnantajalta perittyä työttömyysturvan omavas-
tuumaksua voidaan eräissä tapauksissa työnantajan 
hakemuksesta palauttaa. Vuonna 2011 rahasto ratkaisi 

ensimmäiset kolme palautushakemusta ja myönsi niissä 
hakijoille yhteensä 135 153,57 euron suuruiset maksu-
jen palautukset.

Vuonna 2011 työnantaja valitti 31 (16) rahaston 
maksupäätöksestä. Muutoksenhakuasteet hylkäsivät 
kaikki valitukset.

Maksupäätöksen antamiseen johtaneen omavastuu-
asian keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2011 oli 74 
(53) päivää laskettuna asian vireille tulosta sitä koske-
van maksupäätöksen antamiseen.

Työnantajaneuvonta

Työttömyysvakuutusrahasto neuvoo työnantajia työt-
tömyysturvan omavastuumaksuasioissa vuonna 1950 
ja sen jälkeen syntyneiden työntekijöiden osalta. Työt-
tömyysetuuksia koskevissa asioissa neuvontaa antavat 
työttömyyskassat ja Kela. Työeläkeasioissa neuvontaa 
antaa työnantajan oma työeläkelaitos.

Työttömyysvakuutusrahasto antaa työnantajan pyyn-
nöstä kirjallisen omavastuumaksuarvion, joka perus-
tuu pyytäjän ilmoittamiin tietoihin. Arviolaskelmat ovat 
suuntaa-antavia, eivätkä ne ole ennakkopäätösluonteisia.

Vuonna 2011 rahastolle tuli 83 (121) arviolaskel-
mapyyntöä yksittäisiltä työnantajilta. Nämä koskivat 
yhteensä 917 (1 110) henkilöä. Työttömyysvakuutus-
rahaston Internet-sivuilla oleva omavastuumaksulasku-
ri rekisteröi 11 192 (10 884) käyttökertaa vuonna 2011.
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Työsopimuslain  
mukainen yhteensovitus

Työsopimuslain (55/2001) mukaan tuomioistuimen 
on kuultava Työttömyysvakuutusrahastoa työsuhteen 
päättämistä koskevassa riita-asiassa, jos työntekijälle 
on työsuhteen päättämisen jälkeen maksettu ansioon 
suhteutettua työttömyyspäivärahaa.

Työnantajan maksettavaksi määrättävästä vahin-
gonkorvauksesta vähennetään Työttömyysvakuutusra-
hastolle pääsääntöisesti 75 % työntekijälle maksetus-
ta työttömyyspäivärahasta. Jos työnantaja ja työntekijä 
sopivat vahingonkorvauksesta, sopimuksessa on vas-
taavasti otettava huomioon rahastolle tuleva osuus.

Esimerkki
Työntekijän työsuhde on päättynyt 15.7.2010 ja työ-
riita-asiassa 20.3.2011 annetun tuomion perusteella 
työntekijälle maksetaan vahingonkorvauksena kahden-
toista kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Työsopimuslain mukaista vähennystä laskettaessa työ-
suhteen päättymisestä alkava kahdentoista kuukauden 
laskennallinen tarkastelujakso kuluu ajalla 16.7.2010–
15.7.2011. Vähennystä määrättäessä edellä maini-
tulle tarkastelujaksolle kohdistuvat ja ennen tuomion 

antamista (20.3.2011) työntekijälle maksetut työttö-
myyspäivärahat tulee ottaa huomioon vähennystä mää-
rättäessä eli käytännössä yhteensovitus kohdistuu ajal-
la 16.7.2010–20.3.2011 (8 kk) maksettuihin etuuksiin.

Työsopimuslakiasiat rahastossa 
vuonna 2011
Vuonna 2011 rahasto toimitti tuomioistuimille 901 
(674) lausumaa, joista 17 (4) työtuomioistuimelle sekä 
84 (82) hovioikeuksille. Tuomioistuinten pyytämien lau-
sumien lisäksi rahastoa työllisti merkittävästi työsopi-
muksen päättämistä koskevien riitajuttujen osapuol-
ten neuvonta ja valvonta sovintosopimuksissa rahastol-
le tulevan vähennyksen osalta.

Vuonna 2011 rahastolle maksetuista tuomituista tai 
sovituista korvausosuuksista kirjattiin rahaston tuloiksi 
614 536 (508 339) euroa.

Rahasto tilitti sosiaali- ja terveysministeriölle työso-
pimuslain perusteella vuonna 2011 saamistaan korvauk- 
sista 408 945 (384 388) euroa, mikä vastasi valtion 
44,27 (43,66) prosentin keskimääräistä rahoitusosuut-
ta työttömyyskassoille.

Lausumat, sopimukset ja tuomiot/TSL-korvaukset

 TSL-korvaukset (o.a.) ■ Lausumat (TVR) ■ Tuomiot (tiedoksi tulleet)■ Sopimukset ja sovinnot
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Sijoitustoiminta

Sijoituskohteiden markkinatuotot
Indeksin tuotto kyseisellä markkinalla

2011 2010 2009 2008 2007

% % % % %

Kotimaiset osakkeet –24,7 29,8 44,5–47,3 8,1

Eurooppalaiset osakkeet –7,8 12,7 32,2 –43,1 2,3

Aasialaiset osakkeet –11,7 29,2 63,6–48,4 22,5

Rahamarkkina 1,3 0,6 2,1 5,4 4,1

JVK (Saksa 1–3 vuotta) 2,7 2,2 4,2 7,0 3,8

JVK (Euroalue, pitkät) 1,2 1,2 4,3 9,4 1,8

Kapitalisaatiosopimukset 3,7 4,3 4,0 6,6 6,0

TVR koko omaisuus 1,4 1,4 3,0 5,2 4,4

Sijoitusympäristö muuttui merkittävästi vuoden 2011 
aikana. Euroalueen velkaongelmat pahenivat ja luotta-
mus talouteen alkoi horjua kesällä 2011.

Heikoimmat euromaat ajautuivat vuoden loppua 
kohti tilanteeseen, jossa niillä ei ollut enää mahdolli-
suutta rahoittaa kasvanutta velkataakkaansa markki-
noilta. Euroopan keskuspankki ja euroalueen vakaus-
rahastot joutuivat tukemaan näiden maiden rahoitus-
huoltoa monin eri tavoin. Tästä huolimatta korkoerot 
heikoimpien ja parhaiden valtioiden välillä kasvoivat 
suuriksi ja olivat loppuvuodesta korkeimmillaan euro-
valuutan aikana. Turbulenssi velkamarkkinoilla heijastui 
myös muille sijoitustoiminnan lohkoille. Erityisesti osak-
keet ja korkean riskin yrityslainat kärsivät, kun sijoittajat 
joutuivat pienentämään riskejä.

Työttömyysvakuutusrahaston sijoitustoiminnassa 
pyrittiin ottamaan huomioon suhdannepuskurin pienen 
määrän ja maksuvalmiuden turvaamisen lähtökohdat. 
Sijoituksia kohdennettiin pääsääntöisesti riskittöminä 
pidettyihin kohteisiin. Osakkeiden osuus säilyi piene-
nä. Työttömyysmenot supistuivat jonkin verran. Tämä 
merkitsi sitä, että sijoitusvaroja oli salkussa vuoden lop-
pupuoliskolla ennustettua enemmän. Matala korkota-
so vaikutti merkittävällä tavalla siihen, että rahaston 
sijoitustuotto jäi muut em. seikat huomioiden matalak-
si vuonna 2011.

Sijoitussuunnitelmaa tarkistettiin vuoden mittaan 
useita kertoja, kun sijoitusmarkkinoiden epävarmuus 

Sijoitusten tuotto ja vertailu 

■ TVR sijoitustuotto ■ Lisätuotto■ Euribor tuotto
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jatkui ja varallisuuden vähentyminen edellytti muutoksia 
varojen kohdentamisessa.

Rahaston varoista oli tilivuoden lopussa sijoitettui-
na lyhytaikaisiin korkosijoituksiin 201 (173) miljoonaa 
euroa, joukkovelkakirjoihin 156 (118) miljoonaa euroa, 
osakkeisiin ja osakerahastoihin 1 (2) miljoonaa euroa 
sekä muihin sijoituksiin 13 (15) miljoonaa euroa. Sijoi-
tustuottoja kertyi yhteensä 6 (8) miljoonaa euroa.
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Suhdannepuskurin kehitys

■ Suhdannepuskuri  Enimmäismäärä
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Vuonna 2011 rahasto saavutti sijoittamilleen varoil-
le 1,4 prosentin tuoton. Tuotto oli alhaisempi kuin pit-
kän aikavälin keskimääräinen tuotto, mutta oli kui-
tenkin rahoitusmarkkinoilla vallinneisiin olosuhteisiin 
nähden kohtuullinen. Sijoitustuotto alitti vertailukoh-
tana käytetyn rahamarkkinatuoton 0,2 prosenttiyksiköl-
lä. Finanssikriisin alusta (vuosi 2008) lukien sijoitusten 
yhteenlaskettu tuotto on 11 %. Tämä on keskimääräi-

Sijoitustoiminta

seksi vuosituotoksi muutettuna vain hiukan vähemmän 
kuin kymmenen vuoden keskituotto.

Työttömyysvakuutusrahaston varallisuuden hoito oli 
järjestetty entiseen tapaan siten, että rahaston toimis-
to hallinnoi likvidejä korkosijoituksia ja pitkäaikaisten 
sijoitusten hoito oli hajautettu ulkopuolisten toimijoi-
den ja rahaston kesken.

Suhdannepuskuri ja varallisuusasema
Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 §:n 
mukaan Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiu-
den turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista kansanta-
louden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuu-
tusmaksujen muutosten tasaamiseksi rahaston tuottojen 
ja menojen erotuksena muodostuva suhdannepuskuri, 
jonka enimmäismäärä on viiden prosenttiyksikön työttö-
myysastetta vastaava vuotuisten menojen määrä. Rahas-
tossa voi olla syvässä suhdannetaantumassa alijäämää 
samaa työttömyysastetta vastaava menojen määrä.

Puskurin enimmäismäärä lasketaan siten, että Työt-
tömyysvakuutusrahaston vastuulla olevat vuotuiset 
menot, 1 974 miljoonaa euroa vuonna 2011, jaetaan 
kyseisen vuoden keskimääräisellä työttömyysastepro-
sentilla (7,8) ja kerrotaan luvulla 5. Laissa tarkoitettu 
puskurin enimmäismäärä vuonna 2011 oli 1 266 mil-
joonaa euroa.

Työttömyysvakuutusrahaston sijoitus- ja rahoitus-
omaisuuden määrä oli kertomusvuoden lopussa 443 
(400) miljoonaa euroa. Rahastoon kertynyt ylijäämä eli 
suhdannepuskuri oli 293 (251) miljoonaa euroa.

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston 
30.8.2011 hyväksymän ja 31.8.2011 sosiaali- ja terveys-
ministeriölle toimitetun vuotta 2012 koskevan talous-
arvion mukaan rahaston suhdannepuskurin koko tuli-
si olemaan 31.12.2012 noin 536 miljoonaa euroa. 
Tilinpäätöstä laadittaessa arvioidaan, että suhdan-
nepuskurissa on vuoden 2012 lopussa varoja noin 
450 miljoonaa euroa.

Työttömyysvakuutusmaksut

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TA-% keskim. 2,97 2,63 2,39 2,09 1,92 1,93 2,17 2,29 2,29 2,06 1,94 2,13 2,27

PS-% 1,35 1,00 0,70 0,40 0,20 0,25 0,50 0,58 0,58 0,34 0,20 0,40 0,60

%
 57,7 Rahamarkkina
 40,0 JVK
 0,3 Osakkeet
 2,0 Kapit.sopimukset

Sijoitusten  
jakauma  
31.12.2011
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Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ja hallita nii-
tä uhkatekijöitä, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa 
Työttömyysvakuutusrahaston toiminnan jatkuvuuden 
tai vakavaraisuuden tai vaikuttaa haitallisesti rahaston 
toimintaedellytyksiin tai strategian toteuttamiseen.

Riskienhallinnan tavoitteena on myös tukea stra-
tegisten tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että 
rahaston ottamat tai kohtaamat riskit ovat oikeassa 
suhteessa sen tavoitteisiin ja riskinkantokykyyn. Keskei-
simmät riskit pyritään tunnistamaan ja rajoittamaan 
sellaiselle tasolle, että riskien toteutuminen ei vaaranna 
rahaston taloudellista asemaa, toiminnan jatkuvuutta 
tai rahaston toimintaan kohdistuvaa luottamusta.

Työttömyysvakuutusrahastolla on laaja liittymäpin-
ta Suomen kansantaloudessa. Tästä johtuen rahaston 
päätehtävien esteetön toiminta on pyrittävä turvaa-
maan kaikissa olosuhteissa. Rahaston talouden ohjaus 
tapahtuu lähinnä vuosittain määritettävien työttömyys-
vakuutusmaksujen säätelyn avulla. Rahaston keskeisim-
piin strategisiin tavoitteisiin kuuluu työttömyysvakuu-
tusmaksujen oikean tason ja tasaisuuden turvaaminen.

Työttömyysvakuutusmaksujen tasaisuuden varmista-
miseksi rahastolla on käytössään suhdannepuskuri, jonka 
suuruus vaikuttaa oleellisesti rahaston riskinkantokykyyn. 
Puskuri kasvoi vuoden 2011 aikana hiukan, mutta oli 
edelleen laissa säädettyä enimmäismääräänsä pienempi.

Sijoitustoiminnan riskit pyritään rajaamaan sellaisel-
le tasolle, että riskien realisoituminen ei aiheuta rahas-
tolle merkittäviä menetyksiä, jotka aiheuttaisivat pai-
neita maksujen korotuksiin tai vaarantaisivat rahaston 
likviditeetin. Työttömyysvakuutusrahaston sijoitustoi-
mintaa ja riskirajoja säädellään tarkemmin hallintoneu-
voston hyväksymissä sijoitustoiminnan periaatteissa 
sekä hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa.

Sijoitusten markkinariskejä mitataan lähinnä ns. 
stressitestimenetelmällä, jossa kullekin sijoitusluokal-
le määritellään historialliseen vaihteluun perustuva ris-
kiluku ilmaistuna vuotuisena volatiliteettina. Vuonna 
2011 osakesijoitusten riskiluku oli 20 (30) %, joukkolai-
nasijoitusten 4 (4) %, rahamarkkinasijoitusten 1 (1) % 
ja kapitalisaatiosopimusten riskiluku 4 (4) %. Oheisessa 
taulukossa on kuvattu sijoitusten markkinariskit raha-
määräisinä ja suhteellisina arvoina vuosilta 2007–2011.

Työttömyysvakuutusrahaston olennaisimmat ris-
kit liittyvät suhdannepuskurin riittävyyteen, omavas-
tuumaksujen kantoon ja perintään sekä työttömyysva-
kuutusmaksujen perinnän valvontatehtävään. Suhdan-
nepuskurin riittävyys pyritään varmistamaan siten, että 

työttömyysvakuutusmaksut kyetään asettamaan moni-
puolisiin ennustemenetelmiin nojaten turvaavalle tasol-
le. Matalasuhdanteessa puskuri voi siirtyä velkapuolelle, 
jolloin maksuvalmiuden varmistaminen on hoidettava 
ainakin osittain velkarahoituksella. Suhdannepuskuris-
sa olevaa varojen määrää arvioidaan sekä absoluutti-
sena että rahaston menoihin suhteutettuna määränä. 
Vuoden 2011 lopussa puskurissa oli varoja reilun yhden 
(yhden) kuukauden menoja vastaava määrä.

Omavastuumaksujen kanto sekä työttömyysvakuu-
tusmaksujen perinnän valvontatehtävän onnistuminen 
pyritään varmistamaan siten, että rahaston henkilös-
tön osaamista ja tietojärjestelmiä kehitetään määrätie-
toisesti. Lisäksi kehitetään yhteistyötä rahaston, työt-
tömyyskassojen, viranomaisten ja perintää suorittavien 
vakuutuslaitosten kesken.

Tietohallinto ja tietojärjestelmät
Tietohallinnon merkitys on kasvanut rahaston toimin-
nassa viime vuosien aikana. Vuosien 2009–2011 aika-
na rahastossa tehtiin päätös keskittää IT-osaamista ja 
resursseja entistä enemmän itselle. Päätös perustuu koke-
mukseen, jossa rahastossa käytettävien tietojärjestelmien 
hankkiminen valmiina paketteina ei ole mahdollista tai 
valmiiden sovellusten muokkaaminen rahaston tarpeisiin 
ulkoistettuna palveluna on haastavaa ja kallista.

Oma järjestelmäkehitys ja ylläpito mahdollistavat 
sekä järjestelmien että laitteistojen jatkuvuuden varmis-
tamisen tehokkaimmalla tavalla. Jatkuvuuden varmista-
minen on järjestetty sijoittamalla rahaston varajärjestel-
mä varsinaisesta toiminnasta erillään olevaan varmistet-
tuun laitetilaan, johon päivittyy lähes reaaliaikainen kopio 
rahaston tietojärjestelmistä. IT-infrastruktuuriin ja jär-
jestelmäkehitykseen liittyvät toiminnot eriytettiin omik-
si yksiköikseen tarkasteluvuoden aikana. Molempien 
yksiköiden resursseja vahvistettiin.

Sijoitusriskit 2011 2010 2009 2008 2007

Sijoitusomaisuus 
(milj. euroa) 372 308 647 1 038 710

Vakuutusmaksutulo 
(milj. euroa) 2 009 1 622 1 431 1 578 1 715

Sijoitusriski (milj. euroa) 9,6 8,0 15,9 17,9 7,1

Riski % sijoituksista 2,6 2,6 2,5 1,7 1,0 

Riski % maksutulosta 0,5 0,5 1,1 1,1 0,4 

VUOSIKERTOMUS 2011 27



Hallinto vuonna 2011

Hallintoneuvosto

Valtioneuvosto nimitti 9.12.2010 työmarkkinaosapuol-
ten esityksestä hallintoneuvoston jäsenet toimikaudeksi 
1.1.2011–31.12.2013. Vuonna 2011 hallintoneuvoston 
jäseninä ovat olleet:

toimitusjohtaja George Berner, Berner Oy EK 
kauppaneuvos Heikki Halkilahti, Valio Oy EK 
toimitusjohtaja Magnus Holm,  
Saint-Gobain Weber Oy Ab EK 
toimitusjohtaja Ritva Laakso-Manninen,  
Haaga-Helia Oy EK 
henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo, Kesko Oyj EK 
hallituksen pj Mikko Merivirta, Cafetering Oy EK 
toimitusjohtaja Antti Zitting,  
Sacotec Components EK

hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie,  
Vaasan HaO KiT

kehitysjohtaja Minna Karhunen, Järvenpää KT 
toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS KT 
kunnanjohtaja Pekka Toivonen, Kangasniemi KT

hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hovi MTA

toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, 
Akavan Erityisalat Akava

puheenjohtaja Riku Aalto,  
Metallityöväen Liitto SAK 
toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, JHL SAK 
puheenjohtaja Ann Selin, PAM SAK

puheenjohtaja Mikko Mäenpää STTK 
puheenjohtaja Antti Rinne, Ammattiliitto Pro STTK

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Riku Aalto ja 
varapuheenjohtajana George Berner. Hallintoneuvosto 
kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa.

Hallitus

Hallintoneuvosto valitsi 26.10.2010 hallituksen jäse-
niksi vuodeksi 2011 työmarkkinaosapuolten esityksestä 
seuraavat henkilöt:

johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen EK 
koulutusjohtaja Markku Koponen,  
30.9.2011 saakka EK 
koulutusjohtaja Jaana Lehto, 1.10.2011 alkaen EK 
asiantuntija Seppo Saukkonen EK 
asiantuntija Johan Åström EK

työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT 
kehittämispäällikkö Jorma Palola KT

työmarkkinajohtaja Risto Voipio KiT

toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola MTA

puheenjohtaja Sture Fjäder, 22.11.2011 alkaen Akava 
edunvalvontajohtaja Minna Helle,  
15.11.2011 saakka Akava

edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa,  
25.8.2011 alkaen SAK 
elinkeinoasioiden päällikkö Janne Metsämäki,  
31.7.2011 saakka SAK 
sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari,  
17.7.2011 saakka SAK 
työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen,  
31.8.2011 alkaen SAK

johtaja Markku Salomaa STTK

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Liisa Inkeroi-
nen ja varapuheenjohtajaksi Markku Salomaa. Hallitus 
kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 
Tarkastustoimintaa johti KHT Timo Nummi.

Rahaston sisäistä tarkastusta hoiti tilintarkastusyhteisö 
Tuokko Tilintarkastus Oy, joka luovutti sisäisen tarkas-
tuksen toiminnot tilintarkastusyhteisö BDO:lle 1.10.2011 
lukien. Työttömyysvakuutusrahaston hallitus hyväksyi siir-
ron 27.9.2011. Tarkastustoimintaa johti kummassakin 
tilintarkastusyhteisössä JHTT Helge Vuoti.
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Hallitus vuonna 2012

Puheenjohtaja
Markku Salomaa
s. 1968
johtaja, STTK
jäsen vuodesta 2007

Eläketurvakeskuksen  
ja Työturvallisuus- 
keskuksen hallitusten 
jäsen ja työeläke- 
asioiden muutoksen-
hakulautakunnan jäsen

Varapuheenjohtaja
Eeva-Liisa Inkeroinen
s. 1963
johtaja, EK
jäsen vuodesta 2005

Koulutusrahaston 
hallintoneuvoston 
varapuheenjohtaja, 
Eläkevakuutusyhtiö 
Tapiolan 
ja Veronmaksajain 
Keskusliiton  
hallitusten jäsen 
ja Eläketurvakeskuksen 
edustajiston jäsen

Nikolas Elomaa
s. 1968
edunvalvontajohtaja, 
SAK
jäsen vuodesta 2011

Eläke-Fennian  
hallituksen varajäsen 
ja VATES-säätiön 
hallituksen jäsen

Sture Fjäder
s. 1958
puheenjohtaja, 
Akava
jäsen vuodesta 2011

Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisen hallituksen 
jäsen ja IAET-
työttömyyskassan 
hallituksen jäsen

Markku Jalonen
s. 1960
työmarkkinajohtaja, 
KT
jäsen vuodesta 2007

Koulutusrahaston 
hallintoneuvoston  
jäsen

Jaana Lehto
s. 1962
koulutusjohtaja, EK
jäsen vuodesta 2011

Koulutusrahaston 
hallituksen  
jäsen

Jorma Palola
s. 1954
neuvottelupäällikkö, 
KT
jäsen vuodesta 2010

Työterveyslaitoksen 
johtokunnan jäsen, 
Työsuojelurahaston 
valtuuston jäsen 
ja Euroopan 
julkistyönantajien 
(CEEP) johtokunnan 
jäsen

Veli-Matti Rekola  
s. 1956
toimitusjohtaja, MTA 
jäsen vuodesta 2001

Työsuojelurahaston 
valtuuston  
varajäsen

Seppo Saukkonen
s. 1952
asiantuntija, EK
jäsen vuodesta 2008

Risto Voipio
s. 1948
työmarkkinajohtaja, 
KiT
jäsen vuodesta 1999

Koulutusrahaston 
hallintoneuvoston 
varajäsen ja 
Työturvallisuuskeskuksen 
hallituksen jäsen  
3/2012 asti

Pirjo Väänänen
s. 1971
työllisyysasioiden 
päällikkö, SAK
jäsen vuodesta 2011

Ilmarisen eläkeasiain 
neuvottelukunnan jäsen 
ja työttömyysturvan 
muutoksenhaku- 
lautakunnan 
ja hallintojaoston 
jäsen

Johan Åström
s. 1949
asiantuntija, EK
jäsen vuodesta 2010

Eläkevakuutusyhtiö  
Veritaksen hallituksen 
jäsen, Eläketurva- 
keskuksen hallituksen  
varajäsen, sosiaaliturvan 
muutoksenhaku- 
lautakunnan jäsen  
ja työeläkeasioiden  
muutoksenhaku- 
lautakunnan jäsen
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Henkilöstö ja johtoryhmä

Johtoryhmä

Heikki Pohja 
s. 1952
oikeustieteen 
kandidaatti
toimitusjohtaja
Työttömyysvakuutus- 
rahastossa  
vuodesta 2000

Tätä ennen toiminut 
oikeudellisissa 
asiantuntijatehtävissä 
ja eri yhteisöjen 
ja liikelaitosten 
johtotehtävissä  
vuodesta 1976 alkaen

Aiempia työnantajia ovat 
olleet Kemianliitto, Suur-
Helsingin Osuuspankki 
ja Palkansaajajärjestöjen 
Brysselin toimisto.

Tapio Oksanen 
s. 1958
kauppatieteiden 
maisteri
talousjohtaja 
Työttömyysvakuutus- 
rahastossa  
vuodesta 2001

Tätä ennen toiminut 
rahoitus- ja 
sijoitustoiminnan 
asiantuntija- ja 
johtotehtävissä  
vuodesta 1984 alkaen

Aiempia työnantajia ovat 
olleet mm. Stockmann, 
Eläke-Varma ja SEB.

Jorma Skippari 
s. 1953
oikeustieteen 
kandidaatti
lakiasiainjohtaja 
Työttömyysvakuutus- 
rahastossa  
vuodesta 2005

Aiempia työnantajia  
ovat olleet Toimihenkilö- 
keskusjärjestö STTK  
ja sen jäsenjärjestöt.

Juho Oksanen 
s. 1978
kauppatieteiden 
maisteri, yhteiskunta-
tieteiden maisteri
vakuutuspäällikkö
Työttömyysvakuutus-
rahastossa  
vuodesta 2006

Aiempia työnantajia ovat 
olleet mm. Tilastokeskus.

Leena Ahtela 
s. 1954
ekonomi
hallintopäällikkö
Työttömyysvakuutus-
rahastossa  
vuodesta 2007

Aiempia työnantajia ovat 
olleet Elinkeinoelämän 
keskusliitto, GE Lighting, 
Tootal Finland,  
American Greetings.

Rahaston toimitusjohtajana toimii oikeustieteen kan-
didaatti Heikki Pohja. Hän toimii tämän ohella myös 
Koulutusrahaston toimitusjohtajana.

Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli vuoden 
2011 lopussa 41 (35). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 
3 (3) henkilöä. Neljä työntekijää oli vanhempainvapaal-
la ja yksi henkilö työvapaalla.

Työttömyysvakuutusrahastosta lähti kolme hen-
kilöä, joista yksi henkilö oli osa-aikaisessa työsuhtees-
sa. Rahastoon palkattiin vuoden aikana kuusi henkilöä 
vakinaiseen työsuhteeseen, kaksi henkilöä lakiosastolle 
omavastuuasioihin, kaksi henkilöä perinnän valvontaan 
ja perinnän siirron valmisteluun, yksi henkilö vahvista-
maan tietotekniikkaosaamistamme sekä yksi henkilö 
taloushallinnon tehtäviin. Lisäksi palkattiin vakinaiseen 
työsuhteeseen yksi osa-aikainen toimistoapulainen. 
Määräaikaisiin työsuhteisiin palkattiin kaksi henkilöä, 
yksi äitiyslomasijainen lakiosastolle ja yksi henkilö Tieto-
järjestelmät ja tutkimus -yksikköön.

Henkilökunnasta oli 16 (13) miehiä ja 25 (22) naisia. 
Henkilökunnan keski-ikä oli noin 40 (38) vuotta ja kes-

kimääräinen palvelusaika Työttömyysvakuutusrahastos-
sa oli 3,5 (4,1) vuotta.

Rahastolla oli vakiintunutta yhteistoimintaa Finans-
si- ja vakuutuskoulutus FINVAn kanssa henkilöstön kou-
lutuksessa. Koulutuspäivien määrä henkilöä kohti oli 
keskimäärin 2 (3) päivää.

Rahastolla on työterveyshuoltosopimus Helsin-
gin Lääkärikeskus Oy:n kanssa, jossa rahastolla on yksi 
nimetty työterveyslääkäri. Rahastossa on toteutettu 
Kelan edellyttämää varhaisen tuen toimintamallia. Sai-
rauspoissaolot olivat keskimäärin 7 (8) päivää/henkilö.

Toimisto
Työttömyysvakuutusrahaston toimisto sijaitsee omissa 
tiloissa osoitteessa Kalevankatu 12, Helsinki. Toimitilo-
ja on vuokrattu myös samassa talossa olevista Koulu-
tusrahaston tiloista. Työttömyysvakuutusrahaston hal-
litus päätti 29.11.2011 vuokrata lisätilaa Kalevankatu 
9:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä yhteensä 476 neliön suu-
ruisen tilan.
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Edustukset, sopimukset ja jäsenyydet

Edustukset

Kansaneläkelaitoksen työttömyysturva-asiain neuvotte-
lukunnan jäsenenä toimi Heikki Pohja ja varajäsenenä 
Tapio Oksanen.

Sopimukset
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kanssa allekirjoitet-
tiin 21.12.2010 vuotta 2011 koskeva työttömyysetuuk-
sien rahoituslain 21 §:ssä tarkoitettu sopimus työttö-
myysvakuutusmaksujen perimisestä, tilittämisestä ja 
perimiskulujen korvaamisperusteista.

Vastaavat sopimukset tehtiin Valtiokonttorin kans-
sa valtion palveluksessa olevan henkilöstön palkansaa-
jan työttömyysvakuutusmaksujen ja valtion liikelaitos-
ten työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen perimi-
sestä ja perimiskulujen korvaamisesta.

Jäsenyydet

Työttömyysvakuutusrahasto on työttömyysvakuutuksen 
kansainvälisen yhteisjärjestön International Social Secu-
rity Associationin (ISSA) ja vastaavan Euroopan unionin 
jäsenmaiden järjestön European Social Insurance Plat-
formin (ESIP) sekä pohjoismaisen Nordiskt Socialför-
säkringsmöten (NSF) jäsen. Rahasto on tarkkailijajäsen 
eurooppalaisessa työmarkkinajärjestöjen hallinnoimien 
sosiaalivakuutuslaitosten järjestössä (AEIP).
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Tapahtumat tilikauden 
päättymisen jälkeen

Talous ja sijoitustoiminta

Vuosi 2012 on käynnistynyt talouden ja työllisyyden kan-
nalta lähes talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Työt-
tömien työnhakijoiden määrä supistuu hitaasti ja palk-
kasumma kasvaa kohtuullista tahtia. Kokonaistalou- 
den kehitys on toisaalta hiukan heikompaa kuin syksyl-
lä arvioitiin. Suomen kauppatase on kääntynyt alijää-
mäiseksi ja teollisuustuotanto supistuu. Näiden tietojen 
perusteella arvioidaan, että talousarvioon kirjattua yli-
jäämää (208 miljoonaa euroa) ei tulla saavuttamaan.

Suhdannepuskurin varallisuus on vuoden 2012 
alussa niin vähäinen, että Työttömyysvakuutusrahas-
to on joutunut tammikuussa kohentamaan maksuval-
miuttaan maksuvalmiuslainoilla. Lainoja on nostet-
tu laskemalla liikkeeseen lyhytaikaisia yritystodistuksia. 
Rahastolla on Finanssivalvonnan päätöksen perusteella 
mahdollisuus käyttää luottoa maksuvalmiuden turvaa-
miseksi enintään 300 miljoonaa euroa. Lupa on voimas-
sa vuoden 2013 loppuun saakka.

Sijoitustoiminnan osalta vuosi 2012 on käynnisty-
nyt odotusten mukaisesti. Vähän riskiä sisältävien kor-
kosijoitusten tuotto on matala. Toisaalta osakkeiden 
sekä muiden riskipitoisempien omaisuuslajien hinnat 
ovat kohonneet syksystä lukien eikä niiden tuotto-odo-
tusta pidetä rahaston kannalta houkuttelevana. Rahas-
ton sijoituspolitiikassa korostuu vuoden 2012 aikana 
maksuvalmiuden turvaaminen, jolloin varoja kohden-
netaan pääsääntöisesti korkosijoituksiin. Erityistä huo-
miota kiinnitetään lisäksi kohonneen vastapuoliriskin 
tunnistamiseen.

Työttömyysvakuutusmaksujen 
määräämisen ja perinnän siirtoa 
koskeva lainvalmistelu on edennyt 
hyvin

Työttömyysvakuutusrahasto on jatkanut laaja-alaises-
ti valmisteluja työttömyysvakuutusmaksun kannon ja 
perinnän siirtämiseksi rahaston hoidettavaksi vuoden 
2013 alusta lukien. Rahaston omat valmistelut ovat 
edenneet hyvin ja rahasto on valmis aloittamaan teh-
tävän täysipainoisen hoidon jo syksyllä 2012. Riittävät 
henkilöstöresurssit, toimitilat ja tarvittava tietohallinto 
valmistuvat viimeistään kesän 2012 aikana.

Perinnän siirrosta valmistaudutaan tiedottamaan 
loppukesällä 2012, mutta asiaa koskeviin tiedustelui-
hin varaudutaan vastaamaan jo huhtikuussa 2012, 
kun sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa lakiesityksen 
antamisesta eduskunnalle.

Työttömyysvakuutusrahasto on ollut aktiivinen laki-
muutosesityksen valmistelussa. Luonnos hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle lähti maaliskuun 2012 puolivä-
lissä noin kahden viikon pituiselle lausuntokierrokselle. 
Esitystä hiotaan saatujen lausuntojen perusteella maa-
liskuun loppuun saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus 
antaa eduskunnalle viikolla 17 eli 23.4.2012 alkavalla 
viikolla. Perinnän siirto toteutuisi vuoden 2013 alusta, 
jos eduskunta ehtii hyväksyä tarvittavat lakimuutokset 
kesäkuussa 2012.

Omavastuu
Rahastolle kuukausittain käsiteltäväksi saapuneiden 
uusien lisäpäivätapausten määrä on jatkanut kasvuaan 
alkuvuonna. Tammi-helmikuussa 2012 rahastossa tuli 
vireille 1 441 uutta maksutapausta, kun niitä vuotta 
aikaisemmin tuli 886. Voidaan arvioida, että rahasto 
saa vuonna 2012 työttömyyskassoilta ja Kelalta käsitel-
täväkseen noin 9 500 (7 068) uutta lisäpäivätapausta. 
Maksupäätöksen antamiseen johtavia näistä voi arvioi-
da olevan vajaat 3 000 (1 962). Varsinaiseen omavas-
tuuasioiden käsittely- ja ratkaisutyöhön vuonna 2011 
käytettiin rahastossa yhteensä noin kolme henkilötyö-
vuotta. Kuluvana vuonna maksuasioiden käsittelyvoi-
maa joudutaan lisäämään vastaamaan edellä esitettyä 
työmäärän kasvua.
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Tuloslaskelma

VIITE 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

TULOT
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut

Vakuutusmaksut 1 1 555 820 451,72 1 341 591 929,36
Viivästys- ja yliaikakorot 2 497 272,22 524 014,53

Tulot työnantajamaksuista yhteensä 1 556 317 723,94 1 342 115 943,89

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut
Vakuutusmaksut 3 426 706 059,30 267 465 647,95
Viivästys- ja yliaikakorot 4 127 939,76 101 448,50

Tulot palkansaajamaksuista yhteensä 426 833 999,06 267 567 096,45

STM tulot 5 739 522 340,65 943 090 755,66

TSL:n mukaiset korvaukset 6 614 536,45 508 338,92

Omavastuutuotot 7 25 623 756,22 12 105 851,13

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 2 748 912 356,32 2 565 387 986,05

MENOT
Eläketurvakeskus 8 –596 747 932,00 –594 459 408,00
Valtion Eläkerahasto 9 –6 302 580,96 –4 295 033,00
Kansaneläkelaitos 10 –64 332 319,10 –40 972 546,35
Koulutusrahasto 11 –52 036 833,01 –31 867 196,41
Työ- ja elinkeinoministeriö, palkkaturva 12 –26 897 254,26 –28 105 584,04
Työttömyyskassat (TVR) 13 –1 210 342 352,30 –1 253 068 625,09
Työttömyyskassat (STM) 14 –739 522 340,65 –943 090 755,73
Vakuutusyhtiöt, hoitokorvaukset 15 –13 818 814,35 –14 425 796,43
Rahaston hallintokulut 16 –3 810 994,93 –3 652 479,10

Rahaston varsinaiset menot yhteensä –2 713 811 421,56 –2 913 937 424,15

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN KORKOJA 35 100 934,76 –348 549 438,10

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitustuotot 17 10 646 786,15 11 521 860,47
Sijoituskulut 18 –4 474 159,85 –3 594 984,58

Sijoitustuottojen netto 6 172 626,30 7 926 875,89

Eläketurvakeskuksen ja  
Valtion Eläkerahaston korkoutus 19 1 610 242,31 3 419 183,65

Lainarahoituksen kulut 20 –435 724,60 –593 106,09

Muut rahoitustuotot ja -kulut 1 174 517,71 2 826 077,56

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 42 448 078,77 –337 796 484,65
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Tase

VIITE 31.12.2011 31.12.2010
€ €

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 21 130 297,67 247 545,16

Aineelliset hyödykkeet 22 383 432,38 464 629,68

Sijoitusomaisuus
Kiinteistöosakkeet 23 3 054 584,30 2 841 224,30
Noteeratut osakkeet 24 64 066,25 206 992,65
Osakerahastot 25 1 359 294,00 2 229 932,80
Joukkovelkakirjat 26 155 751 873,37 117 950 121,31
Rahamarkkinasijoitukset 27 201 417 691,60 172 697 940,52
Korkorahastot 28 1 000 723,48 3 416 662,60
Kapitalisaatiosopimukset 29 9 187 124,49 8 851 251,31

Sijoitusomaisuus yhteensä 371 835 357,49 308 194 125,49

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahoitusomaisuus
Siirtosaamiset 30 62 065 059,47 87 278 276,64
Rahat ja pankkisaamiset 326 945,46 245 579,60
Myyntisaamiset 31 7 767 330,25 4 005 888,99

Rahoitusomaisuus yhteensä 70 159 335,18 91 529 745,23

YHTEENSÄ VASTAAVAA 442 508 422,72 400 436 045,56

VASTATTAVAA

YLI-/ALIJÄÄMÄ
edellisiltä vuosilta 250 836 361,19 588 632 845,84
tilikaudelta 42 448 078,77 –337 796 484,65

Kertynyt yli-/alijäämä 293 284 439,96 250 836 361,19

VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 32 149 223 982,76 149 599 684,37

Vieras pääoma yhteensä 149 223 982,76 149 599 684,37

YHTEENSÄ VASTATTAVAA 442 508 422,72 400 436 045,56
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011

Tilinpäätöksen laatimisperusteet

Tuloslaskelma ja tase
Työttömyysvakuutusrahaston tuloslaskelma on tilitys, 
joka kertoo mistä ja millä perusteella rahasto on saanut 
varoja käyttöönsä ja mihin lakien ja asetusten määrää-
miin tarkoituksiin varat on käytetty.

Suhdannepuskuri
Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuri on 
rahastoon kertynyt yli-/alijäämä tilinpäätöshetkellä.

Tulojen kirjaamisperusteet
Vakuutusmaksutulot kirjataan vakuutusyhtiöiden kuu-
kausi-ilmoitusten perusteella. Vakuutusyhtiö ilmoittaa 
kuukausi-ilmoituksessa sille kuukauden aikana kerty-
neiden työttömyysvakuutusmaksujen ja vakuutusyhtiön 
maksettavaksi lasketun koron ja viivästyskoron määrän, 
jotka vakuutusyhtiö suorittaa rahastolle sopimuksen 
mukaisesti. Siten joulukuulta annettavassa kuukausi-
ilmoituksessa vakuutusyhtiö ilmoittaa sille joulukuun 
loppuun kertyneiden vakuutusmaksujen määrän ja sopi-
muksen mukaisen koron.

Tuloslaskelma sisältää vakuutusyhtiölle joulukuussa 
kertyneet vakuutusmaksut, jotka maksetaan rahastolle 
seuraavana vuonna.

 Työnantajan omavastuumaksuista kertyneet tulot on 
jaksotettu tasaisesti neljälle seuraavalle vuodelle. Vuo-
den 2011 tuloksi on kirjattu 25 % vuosien 2009–2011 
aikana kertyneistä tuloista.

Perinnässä olevat saamiset
Laiminlyödyt, ulosotossa olevat, vireillä olevissa kon-
kursseissa ja vapaaehtoisissa velkasaneerauksissa ole-
vien yritysten työttömyysvakuutusmaksut vakuutusyh-
tiöt perivät ja valvovat rahaston ja Tapaturmavakuutus-
laitosten liiton välisen sopimuksen antamin valtuuksin. 
Vakuutusyhtiöt tilittävät kertyneet vakuutusmaksut 
kuukausi-ilmoituksissaan.

Tilikauden lopussa perinnässä ja pakkoperinnässä 
olleet vakuutusmaksut eivät siten sisälly rahaston mak-
sutuloon eivätkä vakuutusmaksusaamisiin vuonna 2011.

Menojen kirjaamisperusteet

Tukimaksut työttömyyskassoille
Työttömyyskassamaksujen ennakot maksetaan kassoil-
le kuukausittain edellisen tilikauden lopussa hyväksy-
tyn talousarvion mukaisesti. Finanssivalvonta toimit-
taa TVR:lle kuukausittain tilastot kassojen asiakkailleen 
maksamien tukien kertymästä, jonka perusteella rahas-
to on joulukuun lopussa jaksottanut ennakkomaksu-
jen ja toteutuneen kassamaksun kassakohtaisesti saa-
miseksi tai velaksi kirjanpidossaan. Jaksotus on tehty 
etuisuuslajikohtaisesti.

Varat työttömyyskassoille maksettaviin valtion-
osuuksiin saadaan sosiaali- ja terveysministeriöltä ja 
työministeriöltä. Tulot ministeriöiltä ja menot työt-
tömyyskassoille on kirjattu sen suuruisina, minkä ver-
ran kutakin etuutta työttömyyskassat ovat maksaneet 
asiakkailleen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyys-
kassojen tilinpäätökset lopullisten tietojen perusteella 
kesällä 2011, jolloin rahasto suorittaa tasaukset tiliase-
missa työttömyyskassojen ja valtion kanssa.

Perinnässä olevat työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksut, 1 000 €

2011 2010

Uudet erääntyneet 346 261
Normaaliperinnässä 510 373
Pakkoperinnässä 1 032 1 099
Erikoisperinnässä 782  692
Perinnässä olevat 2 670 2 425

Velkasaneerauksessa 1 257 1 793
Konkurssivalvonnassa 1 105 907

Yhteensä 5 032 5 125

Perinnässä olevat palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksut, 1 000 €

2011 2010

Uudet erääntyneet 181 85
Normaaliperinnässä 228 111
Pakkoperinnässä 607 430 
Erikoisperinnässä 405 298
Perinnässä olevat 1 421 918

Velkasaneerauksessa 589 847
Konkurssivalvonnassa 436 324

Yhteensä 2 446 2 095
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Maksut Eläketurvakeskukselle ja Valtion 
Eläkerahastolle sekä niiden korkoutus
Eläketurvakeskukselle työntekijän eläkelain 12 c §:n 
(561/1998) mukaan tilikaudelta suoritettavat mak-
sut perustuvat Eläketurvakeskuksen antamaan arvioon, 
jota tarkennetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Suoritettu-
jen maksujen ja tarkistetun arvion erotus kirjataan siir-
tosaamiseksi tai siirtovelaksi. Maksut esitetään tuloslas-
kelmassa korkouttamattomana. Lopullisen maksun 
määrä saadaan Eläketurvakeskukselta tilikautta seu-
raavan vuoden keväällä ja lopullisen ja tilinpäätökses-
sä käytetyn maksuarvion erotus esitetään korjauksena, 
edellisen vuoden tasausmaksuna tilikautta seuraavan 
vuoden tilinpäätöksessä. Vuoden tarkistettu ennakko ja 
edellisen vuoden tasausmaksu on eritelty tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.

Eläketurvakeskus korkouttaa TVR:n maksettavaksi 
pannut veloitukset TyEL-perustekorkoa käyttäen. Tilin-
päätöksessä käytetty tarkistettu maksu on korkoutettu 
tilikauden loppuun (veloituskorko). Eläketurvakeskus 
hyvittää TVR:lle korkoa tämän suorittamien todellis-
ten maksujen ja todellisten maksuajankohtien mukaan 
(hyvityskorko). Tilikautta seuraavana vuonna selvitettä-
vä lopullinen maksu korkoutetaan Eläketurvakeskuksen 
ja TVR:n sopimaan selvitysajankohtaan (edellisen vuo-
den veloituskorko). TVR:n kaikkiin edelliseltä vuodel-
ta suorittamille maksuille lasketaan vastaavalla tavalla 
hyvityskorko (edellisen vuoden maksun hyvityskorko). 
Valtion Eläkerahaston osalta maksujen veloitus- ja hyvi-
tyskorko lasketaan vastaavalla tavalla.

Tilikauden ja edellisen vuoden veloitus- ja hyvityskor-
koutukset on eritelty liitetiedoissa ja niiden nettosumma 
on esitetty tuloslaskelmassa nimikkeellä ”Eläketurvakes-
kuksen ja Valtion Eläkerahaston maksujen korkoutus”.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Työttömyysvakuutusrahasto soveltaa tilinpäätökses-
sään suunnitelman mukaisia poistoja. Poistot on lasket-
tu käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan mukaan. 
Rahaston toimistotilan remonttikustannukset on jak-
sotettu 10 vuoden pitoajalle, atk-laitteet ja ohjelmat 
kolmen vuoden ja konttorin kalusteet kolmen vuoden 
pitoajalle.

Sijoitusten arvostus

Osakkeet ja sijoitusrahastot
Osakkeet kirjataan hankintamenoon. Arvostus suorite-
taan salkku- ja osakekohtaisesti alimman arvion peri-
aatetta noudattaen. Mikäli tilinpäätöspäivän markki-
na-arvo on alempi kuin kirjanpitoarvo, alennetaan kir-
janpitoarvo markkina-arvon suuruiseksi. Arvonalennus 
kirjataan sijoituksen kuluiksi. Arvonalennusten palautus 
on laskettu samanlajisten osakkeiden arvonmuutoksista 
ja kirjattu sijoitustuotoksi.

Vakuutusyhtiöiden kapitalisaatiosopimukset
Kapitalisaatiosopimukset on arvostettu vakuutusyhtiön 
ilmoittamaan takaisinostoarvoon.

Joukkovelkakirjalainat
Joukkovelkakirjat kirjataan hankintamenoon. Han-
kintamenon ollessa nimellisarvoa korkeampi jaksote-
taan ylikurssi juoksuajalle sijoitustuottojen vähen-
nykseksi. Koska joukkovelkakirjat on tarkoitettu 
pidettäväksi juoksuajan loppuun, niistä ei tehdä arvon-
alennuksia markkina-arvon painuessa kirjanpitoarvoa 
pienemmäksi.

Indeksilainat
Sellaiset jvk-lainat, joiden tuotto muodostuu korkotuo-
ton lisäksi jonkintyyppisen indeksin tuotosta, on arvos-
tettu alimman arvon periatteella liikkeeseenlaskijan 
antaman hintanoteerauksen perusteella. Vuoden lopun 
markkina-arvona on käytetty velkakirjan ja muun koh-
de-etuuden arvojen summaa.

Rahamarkkinasijoitukset
Rahamarkkinasijoitukset on kirjattu ja esitetty hankinta-
menon suuruisina. Sijoitus- ja yritystodistusten käypänä 
arvona on pidetty euribor-korolla laskettua markkina-
hintaa. Muiden rahamarkkinasijoitusten käypänä arvo-
na on pidetty niiden hankintamenoa.
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Tuloslaskelman liitetiedot

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

1 Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut
Työnantajan vak.maksut yksityiset 1 546 246 177,14 1 332 382 311,45
Työnantajan vak.maksut yksit. osaomistajat 9 574 274,58 9 209 617,91
Vakuutusmaksut yhteensä 1 555 820 451,72 1 341 591 929,36

2 Työnant. vak.maks. viivästys– ja yliaikakorot
Viivästyskorot 492 148,42 458 751,70
Viivästyskorot osaomistajat 10 821,80 13 198,10
Viivästyskorot vakuutusyhtiöt 0,00 57 921,23
Ulosottopalkkiot –5 698,00 –5 856,50
Viivästys– ja yliaikakorot yhteensä 497 272,22 524 014,53

3 Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut
Palkansaajan vakuutusmaksut 424 418 906,65 265 788 076,90
Palkansaajan vakuutusmaksut osaomistajat 2 287 152,65 1 677 571,05
Vakuutusmaksut yhteensä 426 706 059,30 267 465 647,95

4 Palkans. vak.maks. viivästys– ja yliaikakorot
Viivästyskorot 130 666,20 103 509,89
Viivästyskorot osaomistajat 1 365,76 931,91
Ulosottopalkkiot –4 092,20 –2 993,30
Viivästys– ja yliaikakorot yhteensä 127 939,76 101 448,50

5 STM tulot
STM ansiopäivärahat 688 811 977,77 645 239 720,18
STM lomautuspäiväraha 0,00 130 870 386,12
STM työttömyysturvan koulutusetuus * 0,00 132 160 891,94
STM vuorottelukorvaukset 34 945 866,84 33 351 131,42
STM edellinen vuosi 15 764 496,04 1 468 626,00
STM tulot yhteensä 739 522 340,65 943 090 755,66
* Koulutusetuus sisältyy ansiopäivärahoihin 2011

6 Työsopimuslain mukaiset korvaukset 
TSL:n mukaiset tulot 1 052 616,67 932 438,83
Luottotappiot –13 813,38 –13 907,07

1 038 803,29 918 531,76

Realisoitunut TSL:n mukainen tuotto 1 038 803,29 867 229,33
Lomautustuotot –5 820,37 –13 183,58

STM:n laskentaosuus 0,00 854 045,75
Tilitys STM:lle –408 495,38 –384 388,28
TSL korvaukset yhteensä 630 307,91 534 143,48
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€ €
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Työnantajan vak.maksut yksityiset 1 546 246 177,14 1 332 382 311,45
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STM ansiopäivärahat 688 811 977,77 645 239 720,18
STM lomautuspäiväraha 0,00 130 870 386,12
STM työttömyysturvan koulutusetuus * 0,00 132 160 891,94
STM vuorottelukorvaukset 34 945 866,84 33 351 131,42
STM edellinen vuosi 15 764 496,04 1 468 626,00
STM tulot yhteensä 739 522 340,65 943 090 755,66
* Koulutusetuus sisältyy ansiopäivärahoihin 2011

6 Työsopimuslain mukaiset korvaukset 
TSL:n mukaiset tulot 1 052 616,67 932 438,83
Luottotappiot –13 813,38 –13 907,07

1 038 803,29 918 531,76

Realisoitunut TSL:n mukainen tuotto 1 038 803,29 867 229,33
Lomautustuotot –5 820,37 –13 183,58

STM:n laskentaosuus 0,00 854 045,75
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TSL korvaukset yhteensä 630 307,91 534 143,48

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

7 Työnantajien omavastuumaksut
Omavastuutulot 54 071 620,38 35 293 137,49
OV jaksotus –28 447 864,16 –23 187 286,36
Omavastuukorvaukset yhteensä 25 623 756,22 12 105 851,13

8 Eläketurvakeskus
Edellisen vuoden tasausmaksu –8 747 932,00 5 540 592,00
Kuluvan tilikauden maksu –571 100 000,00 –615 000 000,00
ETK pääomajaksotus –16 900 000,00 15 000 000,00
Eläketurvakeskus yhteensä –596 747 932,00 –594 459 408,00

9 Valtion Eläkerahasto
Edellisen vuoden tasausmaksu –237 851,00 394 899,00
Kuluvan tilikauden maksu –6 000 000,00 –5 868 756,00
VER pääomajaksotus –64 729,96 1 178 824,00
Valtion Eläkerahasto yhteensä –6 302 580,96 –4 295 033,00

10 Kansaneläkelaitos
KELA/perusturva STM:lle –63 000 000,00 –40 245 000,00
KELA/työllistymisohjelmalisä –270 000,00 –330 000,00
KELA/korotusosa –1 100 000,00 –440 000,00
Oikaisuerät edellinen vuosi 37 680,90 42 453,65
Kansaneläkelaitos yhteensä –64 332 319,10 –40 972 546,35

11 Koulutusrahasto
Kuluvan tilikauden maksu –53 000 000,00 –30 000 000,00
KR pääomajaksotus 963 166,99 –1 867 196,41
Koulutusrahasto yhteensä –52 036 833,01 –31 867 196,41

12 Työ– ja elinkeinoministeriö
Kuluvan tilikauden maksu, palkkaturva –27 062 443,32 –28 153 804,29
Oikaisuerät edellinen vuosi 165 189,06 48 220,25
Työ– ja elinkeinoministeriö yhteensä –26 897 254,26 –28 105 584,04

13 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (TVR)
Muu ansiopäiväraha –684 413 227,31 –791 532 327,55
Lisäpäivä–päiväraha –103 461 480,18 –37 791 141,96
Lomautuspäiväraha –185 922 995,99 –193 513 468,68
Vuorottelukorvaus –51 851 388,87 –47 318 048,45
Työttömyysturvan koulutusetuus –165 212 612,49 –167 346 372,15
Hallintokulukorvaus –9 716 505,00 –10 020 553,00
Jäsenmaksujen tasaus –6 999 999,00 –3 000 000,00
Oikaisuerät edellinen vuosi –2 764 143,46 –2 546 713,30
Tukimaksut (TVR) yhteensä –1 210 342 352,30 –1 253 068 625,09
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1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

14 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (STM)
Muu ansiopäiväraha –543 802 228,72 –632 395 169,77
Lomautuspäiväraha 0,00 –130 870 386,12
Vuorottelukorvaus –34 945 866,84 –33 351 131,42
Työttömyysturvan koulutusetuus –131 846 857,49 –131 874 573,93
Hallintokulukorvaus –7 698 944,00 –8 054 785,00
Työttömyyspäiväraha/yrittäjät –4 656 158,53 –4 789 765,41
Työttömyysturvan koulutusetuus/yrittäjät –807 789,03 –286 318,01
Oikaisuerät edellinen vuosi –15 764 496,04 –1 468 626,07
Tukimaksut (STM) yhteensä –739 522 340,65 –943 090 755,73

15 Vakuutusyhtiöille maksetut hoitokorvaukset
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut –9 452 753,72 –10 183 340,00
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut –3 879 087,63 –3 827 838,43
Työnantajan työttömyysvak.maksut/osaomistaja –298 366,00 –350 401,00
Palkansaajan työttömyysvak.maksut/osaomistaja –109 407,00 –64 217,00
Valvontakorvaukset –79 200,00 0,00
Hoitokorvaukset yhteensä –13 818 814,35 –14 425 796,43

16 Rahaston hallintokulut
Palkat –1 666 063,48 –1 541 894,68
Muut henkilöstökulut –155 229,81 –165 995,04
Tel–maksut –289 969,97 –280 207,54
Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot –74 545,00 –74 685,00
Sosiaaliturvamaksut –37 113,69 –36 353,65
Muut vakuutusmaksut –31 823,74 –25 349,03
Henkilöstökulut yhteensä –2 254 745,69 –2 124 484,94

Atk–kulut –526 997,25 –499 657,18
Huoneistokulut –177 966,26 –198 164,25
Konsultti– ja asiantuntijapalvelut –44 425,57 –31 437,25
Toimistokulut –132 366,63 –99 375,67
Puhelinkulut –63 960,08 –61 514,98
Vahinkovakuutukset –24 427,44 –21 209,42
Vuosi– ja jäsenmaksut –25 813,06 –25 329,97
Leasing –16 616,93 –18 348,28
Autot –11 443,70 –9 122,73
Pankkien palvelumaksut –13 600,54 –10 444,41
TVR 50 v. juhlavuosikulut –20 464,47 0,00
Poistot aineett. ja aineell. hyödykkeistä –488 615,85 –537 664,52
Tarkastuskulut –40 162,48 –59 086,90

–1 586 860,26 –1 571 355,56

Tuloslaskelman liitetiedot
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1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

14 Työttömyyskassoille maksetut tukimaksut (STM)
Muu ansiopäiväraha –543 802 228,72 –632 395 169,77
Lomautuspäiväraha 0,00 –130 870 386,12
Vuorottelukorvaus –34 945 866,84 –33 351 131,42
Työttömyysturvan koulutusetuus –131 846 857,49 –131 874 573,93
Hallintokulukorvaus –7 698 944,00 –8 054 785,00
Työttömyyspäiväraha/yrittäjät –4 656 158,53 –4 789 765,41
Työttömyysturvan koulutusetuus/yrittäjät –807 789,03 –286 318,01
Oikaisuerät edellinen vuosi –15 764 496,04 –1 468 626,07
Tukimaksut (STM) yhteensä –739 522 340,65 –943 090 755,73

15 Vakuutusyhtiöille maksetut hoitokorvaukset
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut –9 452 753,72 –10 183 340,00
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut –3 879 087,63 –3 827 838,43
Työnantajan työttömyysvak.maksut/osaomistaja –298 366,00 –350 401,00
Palkansaajan työttömyysvak.maksut/osaomistaja –109 407,00 –64 217,00
Valvontakorvaukset –79 200,00 0,00
Hoitokorvaukset yhteensä –13 818 814,35 –14 425 796,43

16 Rahaston hallintokulut
Palkat –1 666 063,48 –1 541 894,68
Muut henkilöstökulut –155 229,81 –165 995,04
Tel–maksut –289 969,97 –280 207,54
Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot –74 545,00 –74 685,00
Sosiaaliturvamaksut –37 113,69 –36 353,65
Muut vakuutusmaksut –31 823,74 –25 349,03
Henkilöstökulut yhteensä –2 254 745,69 –2 124 484,94

Atk–kulut –526 997,25 –499 657,18
Huoneistokulut –177 966,26 –198 164,25
Konsultti– ja asiantuntijapalvelut –44 425,57 –31 437,25
Toimistokulut –132 366,63 –99 375,67
Puhelinkulut –63 960,08 –61 514,98
Vahinkovakuutukset –24 427,44 –21 209,42
Vuosi– ja jäsenmaksut –25 813,06 –25 329,97
Leasing –16 616,93 –18 348,28
Autot –11 443,70 –9 122,73
Pankkien palvelumaksut –13 600,54 –10 444,41
TVR 50 v. juhlavuosikulut –20 464,47 0,00
Poistot aineett. ja aineell. hyödykkeistä –488 615,85 –537 664,52
Tarkastuskulut –40 162,48 –59 086,90

–1 586 860,26 –1 571 355,56

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

Vuokratuotot 0,00 9 741,14
Muut tuotot 30 611,02 33 620,26
Rahaston hallintokulut yhteensä –3 810 994,93 –3 652 479,10

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 41 35

SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT

17 Tuotot  
Osinkotuotot 15 648,75 18 396,38
Korkotuotot 8 475 366,81 8 114 920,37
Muut tuotot 40 185,52 47 530,93
Myyntivoitot 2 113 605,71 2 880 491,12
Myytyjen arvonalennusten palautus 49 325,24 405 006,45
Kauden arvonalennusten palautus –47 345,88 55 515,22
Tuotot yhteensä 10 646 786,15 11 521 860,47

18 Kulut
Korkokulut –163 177,12 1 458 941,35
Muut kulut –80 243,20 –68 820,61
Myyntitappiot –3 951 287,87 –4 915 730,08
Kauden arvonalennukset –279 451,66 –69 375,24
Kulut yhteensä –4 474 159,85 –3 594 984,58

Sijoitustoiminnan nettotuotto 6 172 626,30 7 926 875,89

19 Muut rahoitustuotot ja –kulut
Eläketurvakeskus hyvityskorko 41 662 660,55 37 060 697,25
Eläketurvakeskus veloituskorko –40 265 316,16 –33 995 287,79
Valtion Eläkerahasto hyvityskorko 355 264,27 299 195,19
Valtion Eläkerahasto veloituskorko –142 366,35 54 579,00

1 610 242,31 3 419 183,65
20 Lainarahoituksen kulut

Järjestelypalkkiot 0,00 –280 000,00
Luottovarausmaksut –322 358,43 –249 277,43
TVR yritystodistusten korkokulut –113 366,17 –63 828,66

–435 724,60 –593 106,09

Muut rahoitustuotot ja –kulut yhteensä 1 174 517,71 2 826 077,56
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Taseen liitetiedot

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

21 Aineettomat hyödykkeet 1.1.
Atk–ohjelmat 247 545,15 401 476,49
lisäykset 118 243,17 154 406,71
./. poistot –235 490,66 –308 338,05
Aineettomat hyödykkeet 31.12. 130 297,66 247 545,15

22 Aineelliset hyödykkeet 1.1.

Alkusaldo 1.1. 126 232,57 144 467,50
lisäykset 87 051,20 91 277,65
./. poistot –124 823,62 –109 512,58
Loppusaldo 31.12. 88 460,15 126 232,57

Toimitilojen peruskorjaukset 1.1.
Peruskorjaukset 338 397,11 269 237,08
lisäykset 84 876,69 188 973,92
./. poistot –128 301,57 –119 813,89
Toimitilojen peruskorjaukset 31.12. 294 972,23 338 397,11

Aineelliset hyödykkeet 31.12. 383 432,38 464 629,68

23 Kiinteistöosakkeet
Markkina–arvo 3 220 095,42 3 006 735,42
Kirjanpitoarvo 3 054 584,30 2 841 224,30
Erotus 165 511,12 165 511,12

SIJOITUSTEN MARKKINA–ARVO JA KIRJANPITOARVO

24 Noteeratut osakkeet
Markkina–arvo 68 016,00 274 111,90
Kirjanpitoarvo 64 066,25 206 992,65
Erotus 3 949,75 67 119,25

25 Osakerahastot
Markkina–arvo 1 484 084,46 2 938 452,06
Kirjanpitoarvo 1 359 294,00 2 229 932,80
Erotus 124 790,46 708 519,26

26 Joukkovelkakirjat
Markkina–arvo 158 850 916,23 119 812 171,16
Kirjanpitoarvo 155 751 873,37 117 950 121,31
Erotus 3 099 042,86 1 862 049,85

27 Rahamarkkinasijoitukset
Markkina–arvo 201 804 163,56 173 323 893,52
Kirjanpitoarvo 201 417 691,60 172 697 940,52
Erotus 386 471,96 625 953,00
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€ €
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SIJOITUSTEN MARKKINA–ARVO JA KIRJANPITOARVO

24 Noteeratut osakkeet
Markkina–arvo 68 016,00 274 111,90
Kirjanpitoarvo 64 066,25 206 992,65
Erotus 3 949,75 67 119,25

25 Osakerahastot
Markkina–arvo 1 484 084,46 2 938 452,06
Kirjanpitoarvo 1 359 294,00 2 229 932,80
Erotus 124 790,46 708 519,26

26 Joukkovelkakirjat
Markkina–arvo 158 850 916,23 119 812 171,16
Kirjanpitoarvo 155 751 873,37 117 950 121,31
Erotus 3 099 042,86 1 862 049,85

27 Rahamarkkinasijoitukset
Markkina–arvo 201 804 163,56 173 323 893,52
Kirjanpitoarvo 201 417 691,60 172 697 940,52
Erotus 386 471,96 625 953,00

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

28 Korkorahastot
Markkina–arvo 1 043 023,35 3 522 509,83
Kirjanpitoarvo 1 000 723,48 3 416 662,60
Erotus 42 299,87 105 847,23

29 Kapitalisaatiosopimukset
Markkina–arvo 9 187 124,49 8 851 251,31
Kirjanpitoarvo 9 187 124,49 8 851 251,31
Erotus 0,00 0,00

Sijoitukset yhteensä
Markkina–arvo 372 437 328,09 308 722 389,78
Kirjanpitoarvo 368 780 773,19 305 352 901,19
Erotus 3 656 554,90 3 369 488,59

30 Siirtosaamiset
Eläketurvakeskus hyvityskorko 15 037 403,72 15 765 631,12
Eläketurvakuskus pääomajaksotus 0,00 15 000 000,00
Korkojaksotukset sijoituksista 2 300 151,89 2 154 699,16
Työttömyyskassat STM 7 250 284,95 13 709 819,99
Valtion Eläkerahasto pääomajaksotus 0,00 1 178 824,00
Koulutusrahasto 978 580,48 0,00
Sijoituksia 2 837 459,80 18 197 884,12
Palkansaajamaksun vakuutussaamiset 403 170,46 450 736,95
Työnantajamaksun vakuutussaamiset 15 626 510,33 11 651 530,16
TVR / Kassat 13 491 299,94 7 548 511,37
Ta–ennakkomaksut 3 793 954,54 1 337 856,44
Muut siirtosaamiset 346 243,36 282 783,33

62 065 059,47 87 278 276,64

31 Myyntisaamiset
Myyntisaamiset 57 936,23 73 990,42
OV saamiset 7 501 613,99 3 835 558,34
TSL saamiset 207 780,03 96 340,23

7 767 330,25 4 005 888,99

Siirtosaamiset yhteensä 69 832 389,72 91 284 165,63
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1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

32 Siirtovelat
Eläketurvakeskus veloituskorko 13 802 991,02 13 351 449,01
Eläketurvakeskus pääomajaksotus 16 900 000,00 0,00
Työ– ja elinkeinoministeriö / palkkaturvajaksotus 27 062 443,32 28 153 804,29
Ta–maksuennakot 8 475 234,97 7 902 760,32
Perimiskuluvelat 409 227,00 413 456,73
Työttömyyskassat STM 2 050 690,83 2 939 289,52
Työttömyyskassat TVR 3 138 620,33 11 796 128,98
Sosiaali– ja terveysministeriön jaksotus 2011 12 763 155,39 22 327 870,34
TSL tilitys STM:lle 407 967,14 384 388,28
KR pääomajaksotus 0,00 1 867 196,41
Valtion Eläkerahasto pääomajaksotus 64 729,96 0,00
Valtion Eläkerahastolle veloituskorko 142 366,35 0,00
Lomapalkkavelka 344 301,79 280 175,28
Sijoituksia 1 995 110,54 26 984 370,95
Tilitysvelat yrittäjäkassat 129 697,82 80 164,59
OV jaksotus 61 482 850,80 33 034 986,64
Muut siirtovelat 54 595,50 83 643,03
Siirtovelat yhteensä 149 223 982,76 149 599 684,37

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT

Sijoitussitoumukset
Pääomarahastot
Kokonaissitoumus 6 000 000,00 6 000 000,00
Toteutunut –3 240 098,01 –3 172 995,11
Sijoitussitoumukset yhteensä 2 759 901,99 2 827 004,89

Taseen liitetiedot
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
Helsingissä 29.3.2012

KPMG Oy Ab

Timo Nummi
KHT

Allekirjoitukset

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
€ €

32 Siirtovelat
Eläketurvakeskus veloituskorko 13 802 991,02 13 351 449,01
Eläketurvakeskus pääomajaksotus 16 900 000,00 0,00
Työ– ja elinkeinoministeriö / palkkaturvajaksotus 27 062 443,32 28 153 804,29
Ta–maksuennakot 8 475 234,97 7 902 760,32
Perimiskuluvelat 409 227,00 413 456,73
Työttömyyskassat STM 2 050 690,83 2 939 289,52
Työttömyyskassat TVR 3 138 620,33 11 796 128,98
Sosiaali– ja terveysministeriön jaksotus 2011 12 763 155,39 22 327 870,34
TSL tilitys STM:lle 407 967,14 384 388,28
KR pääomajaksotus 0,00 1 867 196,41
Valtion Eläkerahasto pääomajaksotus 64 729,96 0,00
Valtion Eläkerahastolle veloituskorko 142 366,35 0,00
Lomapalkkavelka 344 301,79 280 175,28
Sijoituksia 1 995 110,54 26 984 370,95
Tilitysvelat yrittäjäkassat 129 697,82 80 164,59
OV jaksotus 61 482 850,80 33 034 986,64
Muut siirtovelat 54 595,50 83 643,03
Siirtovelat yhteensä 149 223 982,76 149 599 684,37

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT

Sijoitussitoumukset
Pääomarahastot
Kokonaissitoumus 6 000 000,00 6 000 000,00
Toteutunut –3 240 098,01 –3 172 995,11
Sijoitussitoumukset yhteensä 2 759 901,99 2 827 004,89

Helsingissä 27.3.2012 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO
Hallitus

Markku Salomaa
hallituksen puheenjohtaja

Sture Fjäder

Markku Jalonen

Jorma Palola

Seppo Saukkonen

Pirjo Väänänen

Nikolas Elomaa

Eeva-Liisa Inkeroinen

Jaana Lehto

Veli-Matti Rekola

Risto Voipio

Johan Åström

Heikki Pohja
toimitusjohtaja
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Tilintarkastuskertomus

Työttömyysvakuutusrahaston 
hallintoneuvostolle

Olemme tilintarkastaneet Työttömyysvakuutusrahas-
ton kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 
ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne anta-
vat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpi-
don ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain-
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilin-
tarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, 
että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olem-
me suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilin-
tarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suo-
ritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen 
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toiminta-
kertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovat-
ko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahin-
gonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikko-
neet työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia 
ja Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annet-
tua asetusta. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkas-
tusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toiminta-
kertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä 
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilin-

tarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien 
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkasta-
ja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiös-
sä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannal-
ta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoitukses-
sa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovel-
lettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimin-
takertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas-
ta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
ristiriidattomia.

Helsinki 29. maaliskuuta 2012

KPMG OY AB

Timo Nummi
KHT
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Lainsäädäntö

LAKI TYÖTTÖMYYSETUUKSIEN 
RAHOITUKSESTA 24.7.1998/555

1 luku 
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § (22.12.2009/1189)
Lain tarkoitus
Työttömyysturvalain (1290/2002) mukaiset työttömyyspäivära-
hat ja vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaiset vuorottelu-
korvaukset rahoitetaan perusturvaosuutta vastaavalla valtion-
osuudella, tämän lain mukaisilla työttömyysvakuutusmaksuilla 
ja työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksuilla (oma-
vastuumaksu) sekä työttömyyskassalain (603/1984) mukaisil-
la jäsenmaksuilla siten kuin tässä laissa säädetään. Työeläke-
lainsäädännössä tarkoitetut työeläkelisät ja vakuutusmaksut, 
aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000) tarkoite-
tun aikuiskoulutustuen ansio-osa ja hallintokulut, Koulutusra-
hastosta annetussa laissa (1306/2002) tarkoitetut hallintoku-
lut ja ammattitutkintostipendit muiden kuin valtioon virka- tai 
työsuhteessa olevien henkilöiden osalta sekä palkkaturvalain 
(866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) mukai-
nen palkkaturva rahoitetaan tämän lain mukaisilla maksuilla 
siten kuin tässä laissa säädetään.

Työttömyyskassojen rahoituksesta säädetään työttömyyskassa-
laissa.

2 §
Työttömyysvakuutusmaksut
Työnantajan on suoritettava työnantajan työttömyysvakuutus-
maksu ja työntekijän palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
siten kuin jäljempänä säädetään.

Työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä siten, että tässä lais-
sa tarkoitettu Työttömyysvakuutusrahasto voi suoriutua sen vas-
tattavana olevien työttömyysetuuksien ja aikuiskoulutustuen 
rahoituksesta sekä 23 ja 24 §:ssä mainituista maksuosuuksien 
siirroista. (28.12.2000/1280)

3 § (26.11.2010/1026)
Suhdannepuskuri
Työttömyysvakuutusrahastolla on maksuvalmiuden turvaami-
seksi ja ennakoitavissa olevista kansantalouden suhdannevaihte-
luista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaa-
miseksi rahaston varojen ja velkojen erotuksena muodostuva 
suhdannepuskuri, jonka varojen tai velkojen enimmäismäärää 
koskeva ennuste työttömyysvakuutusmaksuja määrättäessä voi 
olla enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien 
menojen suuruinen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään suhdannepus-
kurin enimmäismäärästä, työttömyysvakuutusmaksut voidaan 
tasaisen maksukehityksen turvaamiseksi kerran kolmen vuo-
den aikana määrätä siten, että puskurin varojen enimmäis-
määrä ennusteen mukaan ylittyy. Tällöin työttömyysvakuutus-
maksuja ei kuitenkaan saa määrätä edeltävän vuoden maksu-
ja korkeammiksi.

Suhdannepuskurin kokoa määrättäessä omavastuumaksuis-
ta kertyneet varat otetaan huomioon siten, että ne kohdenne-
taan tasaisesti omavastuumaksujen tilitysvuotta seuraaville nel-
jälle kalenterivuodelle.

2 luku 
TYÖTTÖMYYSETUUKSIEN RAHOITUSOSUUDET

4 § (30.12.2002/1301)
Ansiopäivärahojen rahoitus
Valtionosuutena työttömyyskassalle maksetaan kustakin ansio-
päivärahasta työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n mukaista perus-
päivärahaa vastaava määrä. Jos ansiopäiväraha maksetaan 
työttömyysturvalain 4 luvun mukaisesti soviteltuna tai vähen-
nettynä, valtionosuutena maksetaan se määrä, joka vastaa 
peruspäivärahan suhteellista osuutta kustakin täydestä työttö-
myysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan määräytyväs-
tä ansiopäivärahasta.

Työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuihin lisäpäiviin 
ei suoriteta valtionosuutta. Työttömyysvakuutusrahaston osuu-
tena maksetaan työttömyyskassalle näihin päivärahoihin 94,5 
prosenttia menoista. (22.12.2011/1440)

2 momentti on L:lla 1440/2011 väliaikaisesti muutetussa muodos-
saan voimassa 1.1.2012–31.12.2013.

Työttömyyskassan osuus kustakin ansiopäivärahasta on 5,5 
prosenttia, jollei 1 ja 2 momentin säännöksistä muuta joh-
du. Jos ansiopäiväraha maksetaan työttömyysturvalain 6 luvun  
2 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti korotettuna, työttömyys-
kassan osuus lasketaan kuitenkin 6 luvun 2 §:n 1 momentin 
mukaan määräytyvästä ansiopäivärahasta. (23.6.2005/460)

Muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista ansiopäivärahoista 
maksetaan Työttömyysvakuutusrahaston osuutena työttömyys-
kassalle kustakin ansiopäivärahasta maksetun ansiopäivärahan 
sekä 1 ja 3 momentin mukaisten määrien erotus.

Yrittäjäkassan maksamien etuuksien rahoituksesta, palkansaa-
jakassan maksamien yrittäjäetuuksien rahoituksesta, työttö-
myyskassan hallintokuluihin kohdistuvasta valtionosuudesta ja 
Työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä valtionosuuden 
ja Työttömyysvakuutusrahaston osuuden maksamisesta sääde-
tään työttömyyskassalaissa. (3.12.2004/1049)
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Lainsäädäntö

4 a § (26.11.2010/1026)
Lisäpäivien rahoitus
Jos lisäpäivämenojen osuus työttömyyskassojen etuusmenoista 
vuodesta 2015 alkaen kasvaa siitä osuudesta, mikä se oli kes-
kimäärin vuosina 2002–2006, työttömyyskassojen osuutta lisä-
päivien rahoituksesta alennetaan tällä suhteellisella osuudella.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään työttö-
myyskassan ja Työttömyysvakuutusrahaston prosenttiosuudet 1 
momentissa mainituin perustein.

5 § (11.11.2011/1136)
Asuinmaan maksamien ansiopäivärahojen korvausten 
rahoitus
Työttömyysvakuutusrahaston sosiaaliturvajärjestelmien yhteen-
sovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 883/2004 (perusasetus) 65 artiklan 6 ja 7 koh-
dan mukaisesti korvatut palkansaajankassan jäsenelle maksetut 
työttömyyspäivärahat rahoitetaan siten, että kustakin päivära-
hasta maksetaan valtionosuutena Työttömyysvakuutusrahastol-
le työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n mukaista peruspäivärahaa 
vastaava määrä. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttö-
myyspäivärahasta peruspäivärahan määrän ylittävän osan.

6 § (30.12.2002/1301)
Muiden etuuksien rahoitus
Vuorotteluvapaalain mukaisen vuorottelukorvauksen rahoituk-
sessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä työttömyyspäivärahasta 
säädetään 4 ja 8 §:ssä.

7 § (21.12.2007/1352)
Työttömyysvakuutusrahaston rahoittamat etuudet
Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työntekijän eläkelain 
(395/2006) 182 §:ssä tarkoitetun vakuutusmaksun, valtion elä-
kelain (1295/2006) 133 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksun, 
palkkaturvalain 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 29 §:n 
mukaisen määrän sekä Koulutusrahastosta annetun lain 13 §:n 
mukaisen määrän suorittamisesta.

8 § (22.12.2009/1189)
Peruspäivärahan, korotusosan ja muutosturvalisän rahoitus
Työttömyysturvalain mukaisten peruspäivärahojen, niihin liitty-
vien lapsikorotusten sekä työttömyysturvalain 6 luvun 3 b §:n 
mukaisten korotusosien rahoitukseen Työttömyysvakuutusra-
hasto maksaa sosiaali- ja terveysministeriön välityksellä Kan-
saneläkelaitokselle 23 §:ssä tarkoitetun osuuden. Työttömyys-
turvalain 6 luvun 3 ja 3 a §:n mukaisten peruspäivärahojen 
korotusosien sekä 6 luvun 3 c §:n mukaisten muutosturvalisien 
rahoitukseen Työttömyysvakuutusrahasto maksaa Kansaneläke-
laitokselle työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetut osuu-
det. Muilta osin menot rahoitetaan Kansaneläkelaitokselle mak-
settavalla valtionosuudella.

Valtionosuuden suorittamisesta, valtionosuuden ennakoiden 
käyttämisestä ja Kansaneläkelaitoksen työttömyysetuuksien hal-
lintokuluista säädetään työttömyysturvalaissa.

3 luku 
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO

9 §
Työttömyysvakuutusrahasto
Työnantajan ja palkansaajan rahoitusosuuksien järjestämiseksi ja 
työttömyyskassojen tukemiseksi on Työttömyysvakuutusrahasto.

Työttömyysvakuutusrahaston ohjesääntö annetaan asetuksel-
la. Rahaston hallintoneuvoston jäsenet nimittää valtioneuvosto 
työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien keskusjärjestöjen, 
kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja evankelis-luterilaisen kir-
kon sopimusvaltuuskunnan ehdotuksesta. Hallintoneuvostossa 
on vähintään yhdeksän ja enintään 18 jäsentä. Jäsenistä kahden 
kolmasosan tulee edustaa työnantajia ja kolmasosan työnteki-
jöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia 
ja toisen työntekijöitä edustavia jäseniä siten, että puheenjoh-
tajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden edustajilla.

10 § (11.11.2011/1136)
Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät
Työttömyysvakuutusrahaston tehtävänä on
1) rahoittaa 1 §:ssä tarkoitetut etuudet siltä osin kuin valtio ja 

yksittäiset työttömyyskassat eivät ole niistä vastuussa
2) ohjata, kehittää ja valvoa työttömyysvakuutusmaksujen 

perintämenettelyn toimeenpanoa
3) määrätä ja periä 8 a luvussa säädetty omavastuumaksu
4) hoitaa Työttömyysvakuutusrahaston varoja tuottavasti ja 

turvaavasti
5) maksaa ja periä perusasetuksen 65 artiklan 6 ja 7 koh-

dan mukaiset korvaukset työttömyyskassan jäseninä olleille 
maksetuista työttömyyspäivärahoista.

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus ottaa lainoja velvoit-
teittensa täyttämiseksi. Jos Työttömyysvakuutusrahaston velat 
ylittävät sen varat, valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia 
vaatimatta antaa valtion omavelkaisia takauksia Työttömyys-
vakuutusrahaston ottamien lainojen ja niissä sovittujen ehto-
jen täyttämisen vakuudeksi. Valtioneuvosto voi asettaa ehto-
ja antamilleen takauksille. Maksuvalmiutensa turvaamiseksi 
Työttömyysvakuutusrahasto voi ottaa lainaa Finanssivalvonnan 
suostumuksella.

11 § (19.12.2008/910)
Työttömyysvakuutusrahaston valvonta
Työttömyysvakuutusrahaston taloudellinen valvonta ja 8 a 
luvussa tarkoitetun omavastuumaksun toimeenpanon valvonta 
kuuluvat Finanssivalvonnalle. Muilta osin Työttömyysvakuutus-
rahastolle tässä laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämistä 
valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.
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4 luku 
TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU

12 §
Työnantajan vakuutusmaksuvelvollisuus
Työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaan 
on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, on velvollinen mak-
samaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun. Maksu peri-
tään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun 
yhteydessä siten kuin 7 luvussa säädetään.

Velvollisuus työttömyysvakuutusmaksun maksamiseen on sovel-
tuvin osin valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liike-
laitoksista annettua lakia (627/1987).

Sen estämättä, mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään, työn-
antaja ei ole velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmak-
sua seuraavien henkilöiden osalta:
1) työntekijä, joka palvelee meriliikenteessä käytettävien alus-

ten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 
mukaiseen kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaises-
sa aluksessa ja joka ei asu Suomessa (21.12.2007/1282)

2) työntekijä, joka työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n 1 
momentin perusteella ei ole oikeutettu työttömyysturvae-
tuuksiin tai joka 65 vuotta täytettyään on oikeutettu työt-
tömyysturvalain 3 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella työt-
tömyysturvaetuuksiin (30.12.2004/1332)

3) kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
4) avoimen yhtiön yhtiömies
5) työntekijä, jonka osalta lakisääteisessä tapaturmava-

kuutuksessa sovellettava vakuutusmaksujärjestelmä 
ei perustu työnantajan maksamaan palkkasummaan 
(kiinteämaksuiset)

6) työntekijä, joka päätointaan varten on yrittäjien eläkelain 
(468/1969) tai maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 
mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukai-
sen vakuutuksen. (30.12.2002/1301)

13 § (21.12.2007/1352)
13 § on kumottu L:lla 21.12.2007/1352.

14 §
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu yrityksen 
maksaman palkkasumman mukaan.

Työttömyysturvalain 1 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta yrityk-
sen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuu-
tusmaksu on määrättävä siten, että se vastaa niiden etuuksien 
rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja.

5 luku 
PALKANSAAJAN 
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU

15 §
Palkansaajan vakuutusmaksuvelvollisuus
Työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevat hen-
kilöt, joita koskee työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion 
virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/1990) 
nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu tapa-
turmasuoja, ovat velvolliset suorittamaan palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksun.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa säädetään, maksuvel-
vollisia eivät ole seuraavat henkilöt:
1) työntekijä, joka palvelee meriliikenteessä käytettävien alus-

ten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain mukaiseen 
kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa 
ja joka ei asu Suomessa (21.12.2007/1282)

2) joka työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin perus-
teella ei ole oikeutettu työttömyysturvaetuuksiin tai joka 
65 vuotta täytettyään on oikeutettu työttömyysturvalain 3 
luvun 1 §:n 2 momentin perusteella työttömyysturvaetuuk-
siin (30.12.2004/1332)

3) kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
4) avoimen yhtiön yhtiömies
5) perhehoitajalaissa (312/1992) tarkoitettu perhehoitaja
6) työntekijä, jonka osalta lakisääteisessä tapaturmavakuu-

tuksessa sovellettava vakuutusmaksujärjestelmä ei perus-
tu työnantajan maksamaan palkkasummaan (kiinteämak-
suiset) ja

7) työntekijä, joka päätointaan varten on yrittäjien eläke-
lain tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti velvolli-
nen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen. 
(30.12.2002/1301)

16 § (30.12.2002/1301)
Yrityksen osaomistajan palkansaajan 
työttömyysvakuutusmaksu
Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun yri-
tyksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu on määrättävä 
siten, että se vastaa niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomis-
tajat ovat oikeutettuja.

17 §
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
verovähennyskelpoisuus
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on verovähennyskel-
poinen siten kuin tuloverolaissa (1535/1992) säädetään.
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6 luku 
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN SUURUUS

18 § (16.12.2011/1332)
Työttömyysvakuutusmaksujen määrä
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,60 
prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan 
siten, että vuonna 2012 se on 0,80 prosenttia palkasta palk-
kasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 
prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 
vuonna 2012 on 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomis-
tajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 
0,80 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 
on 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien 
palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 1 936 500 euroon asti 
ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta.

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitettu yliopiston työttö-
myysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,80 prosenttia palkas-
ta palkkasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
2,20 prosenttia palkasta.

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen 
muutosten on jakauduttava tasan työnantajan keskimääräi-
sen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun kesken. Työnantajan keskimääräisessä mak-
sussa otetaan huomioon myös omavastuumaksu. Työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen 
osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 1 936 500 euroa, kohdis-
tuva maksu on neljäsosa ilmaistuna täysinä prosenttiyksikön 
sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä siihen 
palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää  
1 936 500 euroa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 
kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun maksuprosentit säädetään kalenteri-
vuodeksi kerrallaan. Työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä 
seuraavan vuoden maksuja koskeva esitys sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle elokuun loppuun mennessä.

19 § (22.12.2005/1181)
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun peruste
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva-
na palkkana pidetään työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa, 
tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu tai sovittu 
maksettavaksi korvauksena työstä. Tällainen vastike katsotaan 
palkaksi myös silloin, kun sen maksaa työntekijälle työnanta-
jan sijasta konkurssipesä, palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoi-
tettu palkkaturvasta huolehtiva viranomainen tai muu maksaja 
(sijaismaksaja). Palkkaan luetaan myös työstä maksettava vasti-
ke, joka on sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi:
1) yleisöltä saatavilla palvelu- tai lahjarahoilla
2) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitetun sairauskas-

san maksamalla päivärahalla, jota työntekijä saa laissa 
säädetyn tai työehto- tai muussa sopimuksessa sovitun pal-
kan sijasta, taikka

3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 
(1128/1996) mukaisella yksityisen hoidon tuella tai vastaa-
valla muulla valtion tai kunnan maksamalla tuella.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana 
palkkana ei kuitenkaan pidetä muun muassa:
1) työnantajalta saatua henkilökuntaetua
2) korkoetua työsuhteen perusteella saadusta lainasta
3) etua työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhtei-

sön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan, jos 
etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä

4) tuloverolain 66 §:ssä tarkoitettua työsuhdeoption käyttä-
misestä syntyvää etua tai sellaista työsuhteeseen perustuvaa 
suoritusta, joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon muutok-
sen perusteella

5) palkkiota, joka annetaan työnantajayhtiön tai sen kanssa 
samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen 
yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan 
alaisessa arvopaperipörssissä noteerattuina osakkeina, sijoi-
tustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla, taikka osak-
keiden sijasta osin tai kokonaan rahana, edellyttäen, että 
tällaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten 
osakkeiden arvon kehityksestä palkkion lupaamisen jälkeise-
nä, vähintään vuoden mittaisena aikana

6) työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta kustannusten 
korvausta

7) työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua odotusajan palkkaa

8) työsopimuksen tai virkasuhteen päättämisestä maksettavaa 
korvausta tai muuta vahingonkorvausta

9) henkilöstörahastolaissa (934/2010) tarkoitettuja henki-
löstörahastoeriä ja niiden lisäosia, jotka on siirretty hen-
kilöstörahastoon tai henkilöstörahastosta nostettua 
rahasto-osuutta

10) henkilöstörahastolaissa tarkoitettuja henkilöstörahastoeriä 
ja niiden lisäosia, jotka on nostettu henkilöstörahastolain 
37 §:n perusteella käteisenä rahaston sääntöjen mukaan 
määräytyvänä palkkiona edellyttäen, että erä on määräyty-
nyt yrityksen kannattavuutta ja muita toiminnan tehokkuut-
ta mittaavien tekijöiden perusteella tai viraston taikka kun-
nan soveltaman tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti

11) eriä, jotka maksetaan työntekijälle yhtiökokouksen päätök-
sen perusteella voitonjakona tai käteisenä voittopalkkio-
na edellyttäen, että käteinen voittopalkkio maksetaan koko 
henkilöstölle eikä sillä pyritä korvaamaan työehtosopimuk-
sen tai työsopimuksen edellyttämää palkkausjärjestelmää ja 
että käteisen palkkion määräytymisperusteet ovat 10 koh-
dan ja henkilöstörahastolain 2 §:n 2 ja 3 kohdan mukai-
set ja että yhtiön vapaan pääoman määrä on suurempi kuin 
yhtiökokouksessa päätettävän käteisen voittopalkkion ja 
osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismäärä

12) yhtiön osakkaan nostamaa voitto-osuutta tai osinkoa.

(5.11.2010/943)
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Edellä 2 momentin 11 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa edel-
lytetään lisäksi, että voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty 
työnantajaa velvoittavaa sopimusta, että omistajat tekevät sito-
van päätöksen käteisen voittopalkkion maksamisesta yhtiöko-
kouksessa tilikauden päätyttyä ja että voittopalkkiot maksetaan 
tämän jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että asia käsitellään 
yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) mukaisel-
la tai muulla vastaavalla tavalla. (5.11.2010/943)

Ulkomaan työstä työansiona on 1 ja 2 momentista poiketen 
pidettävä sitä palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa oli-
si maksettava. Jos vastaavaa työtä ei Suomessa ole, työansiona 
pidetään sitä palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan 
mainittua työtä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännök-
siä siitä, mitä pidetään tässä pykälässä säädettynä palkkana.

19 a § (22.12.2005/1181)
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun peruste
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena on se 
yhteenlaskettu palkkasumma, joka muodostuu työnantajan ja 
sijaismaksajan maksamista, 19 §:ssä tarkoitetuista palkansaa-
jan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevista tuloeristä, 
ellei 12 §:stä muuta johdu. (19.5.2006/363)

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu määrätään 
liikelaitoksen maksamien ennakkoperintälain (1118/1996) 
13 §:ssä tarkoitettujen palkkojen määrän perusteella.

7 luku 
MAKSU- JA PERINTÄMENETTELY

20 § (22.12.2005/1181)
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
maksamismenettely
Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 
15 §:ssä määritellyltä vakuutusmaksuvelvolliselta työntekijältä 
jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

21 § (21.12.2007/1352)
Maksujen perintä ja tilitys
Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut vakuutuslaitokset 
perivät työnantajalta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 
ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 19 a §:n 1 momen-
tin mukaisen palkkasumman perusteella. Työnantaja vastaa 
vakuutuslaitokselle myös palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun suorittamisesta.

Vakuutuslaitoksella on oikeus kantaa työttömyysvakuutusmak-
sun ennakkoa vuoden alussa tai sen aikana alkavasta vakuu-
tuksesta. Lopullinen vakuutusmaksu määrätään kalenterivuo-
sittain. Jos tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus päät-
tyy kesken kalenterivuoden, vakuutuslaitos määrää kyseisen 
vuoden vakuutusmaksun. Jos työnantaja on tehnyt 22 d §:n 
2 momentin mukaisen ilmoituksen, vakuutuslaitoksen on pyy-
dettävä Työttömyysvakuutusrahastolta ilmoitus työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksun tasosta. Työttömyysvakuutusra-

hasto ilmoittaa tällöin työttömyysvakuutusmaksujen tasot 
pyynnön esittäneelle vakuutuslaitokselle ja tarvittaessa muille 
vakuutuslaitoksille, joissa työnantajan tapaturmavakuutuslain 
mukaiset vakuutukset ovat. Vakuutuslaitos voi muulloinkin 
pyytää Työttömyysvakuutusrahastolta ilmoituksen työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksun tasosta, jos se on tarpeellista 
maksujen perimiseksi lain mukaisina.

Työttömyysvakuutusmaksuina kertyneet varat viivästyskorkoi-
neen suoritetaan Työttömyysvakuutusrahastolle. Varojen tilit-
tämisestä sekä vakuutuslaitokselle aiheutuvien maksuunpa-
no-, perimis- ja tilityskulujen korvaamisperusteista määrätään 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamassa Työttömyysva-
kuutusrahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton välisessä 
sopimuksessa.

Valtiokonttori perii valtion palveluksessa olevan henkilöstön pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja valtion liikelaitoksilta 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksut määräämällään tavalla 
ja välittää kertyneet varat edelleen Työttömyysvakuutusrahastol-
le siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamassa Valtio-
konttorin ja Työttömyysvakuutusrahaston välisessä sopimukses-
sa määrätään.

Työttömyysvakuutusrahasto voi luopua työttömyysvakuutus-
maksun perimisestä, jos perittävä määrä on vähäinen.

22 §
Maksuvelvollisuuden laiminlyönti
Työnantaja, joka on laiminlyönyt tapaturmavakuutuslaissa sää-
detyn vakuuttamisvelvollisuutensa, on velvollinen suorittamaan 
työttömyysvakuutusmaksun mainitun lain 36 §:n nojalla mak-
suunpannun vakuutusmaksun lisämaksuna. Lisämaksun mak-
suunpanossa noudatetaan sanotun lainkohdan säännöksiä. Jos 
työnantaja on antanut virheellisiä tietoja tai laiminlyönyt vakuu-
tusmaksun määräämistä varten tarpeellisten tietojen antami-
sen, noudatetaan vastaavasti tapaturmavakuutuslain 37 §:n 
säännöksiä. (30.12.2003/1375)

Työttömyysvakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräai-
kana, peritään viivästysajalta korkolain (633/1982) 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen vii-
västyskorko. Työttömyysvakuutusmaksu ja viivästyskorko saa-
daan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin vero-
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetään. (30.12.2002/1301)

22 a § (19.5.2006/363)
Ministeriön oikeus saada tietoja ja tarkastaa toimintaa 
(19.12.2008/910)
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 
maksutta Työttömyysvakuutusrahastolta 11 §:ssä säädettyä val-
vontaa varten tarpeelliset tiedot. Ministeriöllä on oikeus muulla-
kin tavoin tarkastaa rahaston toimintaa. (19.12.2008/910)

Finanssivalvonnalla on sen lisäksi, mitä sen tietojensaantioikeu-
desta erikseen säädetään, oikeus saada 8 a luvussa tarkoitetun 
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omavastuumaksun toimeenpanon valvontaa varten 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot siten, että niistä käy ilmi työntekijän hen-
kilötunnus ja muut yksilöintitiedot. (19.12.2008/910)

Työttömyysvakuutusrahaston on toimitettava vuosittain kahden 
kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta sosiaali- ja 
terveysministeriölle kertomus toiminnastaan ja tilastaan. Työttö-
myysvakuutusrahaston on toimitettava lisäksi edellä mainitussa 
määräajassa selvitys työttömyysvakuutusmaksujen perinnän val-
vonnasta, valvonnassa esiin tulleista seikoista ja toimenpiteistä, 
joihin havaintojen johdosta on ryhdytty.

Työttömyysvakuutusrahaston on toimitettava Finanssivalvonnal-
le tilinpäätöksensä ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta seuraa-
van kesäkuun loppuun mennessä. (19.12.2008/910)

22 b § (19.5.2006/363)
Työttömyysvakuutusrahaston oikeus tietojen saamiseen
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 
vakuutuslaitokselta, Valtiokonttorilta ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolta työttömyysvakuutusmaksujen perinnän ohjaamis-
ta, kehittämistä ja valvontaa varten välttämättömät tiedot:
1) työnantajan yksilöimiseksi, kuten työnantajan yritys- ja 

yhteisötunnus, henkilötunnus tai muu vastaava tunnus
2) työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 

perusteena olevasta työnantajakohtaisesta palkkasummasta
3) perityistä työttömyysvakuutusmaksuista, työnantajille mak-

setuista työttömyysvakuutusmaksun palautuksista ja Työt-
tömyysvakuutusrahastolta perityistä perimiskorvauksista ja 
muista tilittämiseen sekä perintään liittyvistä seikoista

4) työnantajista, jotka ovat ilmoittaneet palkkasummansa ylit-
tävän 18 §:n 1 momentissa säädetyn palkkasumman

5) 13 ja 16 §:ssä tarkoitetun osaomistajan palkkasummasta
6) työttömyysvakuutusmaksun perintämenettelyyn liittyvistä 

seikoista
7) muista mainittujen tehtävien hoitamista varten välttämät-

tömistä seikoista.

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus salassapitosäännösten 
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 
eläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, veroviranomaisilta sekä 
viranomaiselta ja muulta taholta, johon viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sovelletaan, työn-
antajakohtaisesti tiedot maksetuista palkoista sekä muista sei-
koista, jotka ovat välttämättömiä 10 §:n 1 momentissa säädetyn 
työttömyysvakuutusmaksun perinnän valvontaa varten. Työttö-
myysvakuutusrahastolla on lisäksi oikeus saada mainittua tarkoi-
tusta varten veroviranomaisilta joukkotietoina palkkaa tai muuta 
vastiketta työntekijöille maksaneiden työnantajien nimet, yritys- 
ja yhteisötunnukset tai henkilötunnukset, yhteystiedot, vuosi-
ilmoitukset tai vuosi-ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä 
tiedot näiden työnantajien työstä maksamista vastikkeista ja nii-
hin liittyvistä työnantajasuorituksista.

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus saada 2 momentis-
sa tarkoitetut tiedot, vaikka se ei olisi joukkotietopyynnössään 
yksilöinyt valvottavia työnantajia tai vaikka valvonta ei olisi vielä 
vireillä. Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus yhdistää ja käsi-
tellä 2 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja 10 §:n 1 momen-
tissa ja 8 a luvussa säädettyjä tehtäviään varten. Yhdistettyjä tie-
toja voidaan säilyttää siihen asti, kunnes Työttömyysvakuutusra-
haston edellä mainitut tehtävät on suoritettu. Yhdistettyjä tietoja 
ei saa luovuttaa edelleen.

Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus saada maksutta 1 ja 2 
momentissa tarkoitetut tiedot. Jos tiedot tarvitaan määrätyssä 
muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia lisä-
kustannuksia, ne on kuitenkin korvattava.

22 c § (19.5.2006/363)
Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolla ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on 
oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada Työttömyysvakuutusrahastol-
ta, lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta eläkelaitokselta, 
Eläketurvakeskukselta, veroviranomaisilta sekä viranomaiselta 
ja muulta taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annettua lakia sovelletaan, työnantajakohtaisesti tiedot mak-
setuista palkoista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättö-
miä työttömyysvakuutusmaksua koskevan asian käsittelemiseksi 
sekä työttömyysvakuutusmaksun määräämiseksi ja perimiseksi. 
(24.4.2009/278)

Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin on annettava tapaturmava-
kuutuksen siirtyessä kesken kalenterivuoden toiseen vakuutuslai-
tokseen tälle vakuutuslaitokselle maksutta salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedon antamista koskevien rajoitusten estämättä 
tämän lain mukaista perintätehtävää ja maksujen määräämistä 
varten välttämättömät tiedot työnantajan ja palkansaajan sekä 
osaomistajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta 
työnantajakohtaisesta palkkasummasta.

Vakuutuslaitos, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Valtio-
konttori saavat käyttää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toi-
meenpanossa hyväkseen tämän lain toimeenpanoon perustu-
via, salassapitosäännösten tai muiden tiedon saantia koskevien 
rajoitusten alaisia tietoja. Muussa toiminnassaan vakuutuslai-
tos, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Valtiokonttori eivät saa 
käyttää näitä tietoja hyväkseen eikä niitä myöskään saa antaa 
vakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, edustajistolle eikä osakkaalle. 
(24.4.2009/278)

Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolla ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on 
oikeus saada maksutta 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Jos tie-
dot tarvitaan määrätyssä muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luo-
vuttajalle olennaisia lisäkustannuksia, ne on kuitenkin korvattava.
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22 d § (19.5.2006/363)
Työnantajan velvollisuus tietojen antamiseen
Työnantaja on velvollinen antamaan tapaturmavakuutuslain 
mukaista vakuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen vuosittain vakuu-
tuslaitokselle ja Valtiokonttorille työttömyysvakuutusmaksun 
määräämiseksi ja perimiseksi tarvittavat tiedot maksamistaan 
palkoista sekä muut tarvittavat tiedot. Tietoja ei tarvitse antaa 
työntekijäkohtaisesti yksilöitynä. Työnantaja on lisäksi velvolli-
nen antamaan vakuutuslaitokselle, Valtiokonttorille, Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitolle ja tämän lain mukaiselle muutoksenha-
kuelimelle niiden vaatimat selvitykset, jotka ovat tarpeen työttö-
myysvakuutusmaksua koskevan asian käsittelemiseksi.

Työnantajan on ilmoitettava vakuutuslaitokselle tapaturmava-
kuutuslain mukaista vakuutusta tehtäessä vakuutusten jakami-
sesta eri vakuutuslaitoksiin, jos työnantajan maksama palkka-
summa ylittää 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkkasumman.

22 e § (19.5.2006/363)
Työttömyysvakuutusmaksujen perintään liittyvä 
tarkastusoikeus
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolla on oikeus tarkastaa työnantajan asiakirjoista työn-
antajan 22 d §:n mukaisen tietojenantovelvollisuuden piiriin 
kuuluvien tietojen oikeellisuus. Niillä on oikeus saada poliisilta 
ja muilta viranomaisilta virka-apua edellä tarkoitettujen tietojen 
saamiseksi.

22 f § (19.5.2006/363)
Asiakirjojen ja toiminnan julkisuus
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelle-
taan Työttömyysvakuutusrahaston tämän lain toimeenpanoon 
liittyvien asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen siltä osin kuin 
mainitun lain 4 §:n 2 momentissa säädetään.

Tässä laissa säädettyjä tai tämän lain toimeenpanoon liittyviä 
tehtäviä hoidettaessa saatujen ja laadittujen asiakirjojen ja niihin 
sisältyvien tietojen salassapitovelvollisuuteen sekä näiden tehtä-
vien hoidossa saatuja tietoja koskevaan vaitiolovelvollisuuteen ja 
hyväksikäyttökieltoon sovelletaan Työttömyysvakuutusrahastos-
sa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 22–24 ja 
35 §:ää myös silloin, kun kysymys ei ole mainitun lain 4 §:n 2 
momentissa tarkoitetun julkisen vallan käyttöön kuuluvaa tehtä-
vää varten laadituista tai saaduista asiakirjoista ja tiedoista. Tie-
tojen luovuttamisesta on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 luvussa 
säädetään.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltami-
sesta vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
tämän lain toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja toiminnan 
julkisuuteen on soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuu-
tuslain 64 h §:ssä säädetään.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa säädetään, salassa 

pidettäviä ovat myös sellaiset tämän lain toimeenpanoon liit-
tyvät asiakirjat ja tiedot, jotka koskevat työnantajan taloudel-
lista asemaa.

22 g § (19.5.2006/363)
Tekninen käyttöyhteys
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolla sekä 22 b §:n 2 momentissa, 24 d §:ssä ja 24 e §:n 1 ja 
3 momentissa mainituilla on sen lisäksi, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 29 §:n 3 momentissa sääde-
tään, oikeus antaa Työttömyysvakuutusrahastolle teknisen käyt-
töyhteyden avulla tiedot, jotka sillä on tämän lain nojalla oikeus 
saada. (21.12.2007/1352)

Tässä pykälässä tarkoitetun teknisen käyttöyhteyden avulla saa 
antaa myös salassa pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen pyytäjän on 
esitettävä käyttöyhteyden avaajalle selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

22 h § (24.4.2009/278)
Työttömyysvakuutusrahaston oikeus tietojen oma-aloitteiseen 
luovuttamiseen
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus sen lisäksi, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä antaa omasta aloitteestaan palkkasumma- ja 
työttömyysvakuutusmaksutietoja työttömyysvakuutusmaksuvel-
vollista työnantajaa koskevine tunnistetietoineen:
1) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanosta huo-

lehtivalle vakuutuslaitokselle ja Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolle niiden laissa säädettyjen työttömyysvakuutusta 
tai tapaturmavakuutusta koskevien tehtävien hoitamiseksi, 
jos on syytä epäillä, että laissa vakuuttamistai maksuvelvol-
liseksi säädetty työnantaja tai muu maksuvelvollinen ei ole 
täyttänyt lakiin perustuvaa vakuuttamisvelvollisuuttaan tai 
siihen taikka lakiin perustuvaa maksuvelvollisuuttaan taikka 
velvollisuuttaan antaa työttömyysvakuutusmaksun tai tapa-
turmavakuusmaksun määräämiseksi ja perimiseksi tarvitta-
via tietoja

2) Eläketurvakeskukselle ja lakisääteistä vakuutusta toimeen-
panevalle eläkelaitokselle sille laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamiseksi, jos on syytä epäillä, että laissa vakuuttamis-
velvolliseksi säädetty työnantaja tai muu vakuuttamisvel-
vollinen ei ole täyttänyt lakiin perustuvaa vakuuttamis- tai 
maksuvelvollisuuttaan

3) Verohallinnolle, jos tiedot ovat välttämättömiä sille ennak-
koperintälaissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämi-
seksi silloin, jos on syytä epäillä, että työnantaja ei ole täyt-
tänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan.

Tämän pykälän nojalla saatuja salassa pidettäviä tietoja voidaan 
antaa edelleen rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten. 
Tiedot tulee hävittää heti, kun niitä ei tarvita.
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8 luku 
MAKSUOSUUKSIEN SIIRTO

23 §
Perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä
Työttömyysvakuutusrahasto tilittää asianomaisen ministeri-
ön välityksellä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kerty-
mästä Kansaneläkelaitokselle työttömyysturvan peruspäivära-
han ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen perustukien rahoi-
tukseen määrän, joka keskimäärin vastaa työttömyyskassoihin 
kuulumattomien työntekijöiden palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksuista kertyvää määrää. Vuosittain tilitettävän määrän 
vahvistaa asianomainen ministeriö pyydettyään lausunnon Työt-
tömyysvakuutusrahastolta. Tilityksen määräämisestä ja suorit-
tamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.

8 a luku (30.12.2002/1301) TYÖNANTAJAN 
TYÖTTÖMYYSTURVAN OMAVASTUUMAKSU

24 § (21.12.2007/1352)
Maksuvelvollisuus
Työttömyysturvan omavastuumaksun on velvollinen maksa-
maan 12 §:ssä tarkoitettu työnantaja sekä valtion tilivirasto ja 
liikelaitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työttö-
myysvakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma tai sitä 
vastaava valtion tiliviraston tai liikelaitoksen palkkasumma on 
vähintään 1,5 miljoonaa euroa, jos:
1) työsuhteen irtisanomisesta johtuva työttömyys jatkuu 

niin, että henkilölle syntyy oikeus työttömyysturvalain  
6 luvun 9 §:n 2 tai 3 momentin mukaisiin lisäpäiviin, tai

2) vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneellä henkilöllä työ-
suhteen irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämi-
sen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu 
hänen täytettyään 63 vuotta tai hän on alkanut saada 
vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäi-
väraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan omavastuumaksua, 
jos:
1) työsuhde on päättynyt ennen kuin henkilö on täyttänyt 56 

vuotta
2) työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta
3) työsuhde on irtisanottu työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 

2 §:n perusteella tai purettu työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 
perusteella työntekijästä johtuvasta muusta kuin terveydel-
lisestä syystä

4) työntekijä on työsuhteen päättymisen jälkeen täyttänyt 
uudelleen työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetun 
työssäoloehdon muun kuin alun perin irtisanoneen työnan-
tajan palveluksessa tai

5) työntekijä on omasta aloitteestaan ja ilman työnantajan 
myötävaikutusta irtisanoutunut.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään työsuhteesta, sovelletaan 
myös virkasuhteeseen.

Jos yrityksessä tapahtuneen järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena 
on ollut kiertää omavastuumaksua koskevia säännöksiä, Työttö-
myysvakuutusrahasto voi määrätä maksun ennen mainittua jär-
jestelyä vallinneen tilanteen mukaan. Yrityksessä järjestelyjä teh-
neen työnantajan on esitettävä selvitys siitä, että järjestelyyn ei 
ole ryhdytty siinä tarkoituksessa, että yritys vapautuisi omavas-
tuumaksusta. Jos tällaista selvitystä ei esitetä, Työttömyysvakuu-
tusrahaston on määrättävä maksu. Pyytäessään selvitystä yrityk-
sessä tapahtuneesta järjestelystä Työttömyysvakuutusrahaston 
on ilmoitettava työnantajalle, että selvityksen antamatta jättä-
minen ei estä maksun määräämistä.

24 a § (21.12.2007/1352)
Omavastuumaksun määrä
Omavastuumaksun perusteena 24 §:n 1 momentin 1 kohdan 
tarkoittamissa tilanteissa on se etuusmenoa vastaava määrä, 
joka irtisanotulle työntekijälle tulisi ansiopäivärahan suuruise-
na maksettavaksi siitä lukien, kun hänen oikeutensa lisäpäiviin 
alkaa, siihen saakka, kunnes hän täyttää 63 vuotta, kuitenkin 
vähintään yhden vuoden etuusmenoa vastaava määrä.

Omavastuun perusteena 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetuissa tilanteissa on se ansiopäivärahan suuruista etuusmenoa 
vastaava määrä, jolta ajalta irtisanotulle työntekijälle on mak-
settu työttömyysetuutta työsuhteen päättymisestä siihen saak-
ka, kunnes hän täyttää 63 vuotta.

Täysimääräinen omavastuumaksu on 80 prosenttia 1 ja 2 
momentissa tarkoitetusta etuusmenosta. Täysimääräinen oma-
vastuumaksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 momentissa tar-
koitettu palkkasumma on vähintään 24,0 miljoonaa euroa. Jos 
palkkasumma on tätä pienempi, omavastuumaksu alenee line-
aarisesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos palkkasum-
ma on enintään 1,5 miljoonaa euroa.

24 b § (30.12.2002/1301)
Omavastuumaksun periminen ja palauttaminen
Omavastuumaksu peritään 24 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaisesti lisäpäiväoikeuden alkaessa ja 24 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaisesti irtisanotun työntekijän täytettyä 63 vuotta.

Työttömyysvakuutusrahasto palauttaa työnantajalle hakemuk-
sesta sen osan lisäpäivien omavastuumaksusta, jota koskeva osa 
jää käyttämättä, jos:
1) työnantaja on tehnyt irtisanomansa lisäpäiviin oikeutetun 

henkilön kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuk-
sen ja työntekijä on ollut sanotussa työssä vähintään vuo-
den; jos työnantaja irtisanoo työntekijän uudelleen, peri-
tään omavastuumaksu heti työttömyyden alkaessa sen 
estämättä, mitä 24 §:n 2 momentin 1 kohdassa sääde-
tään, tai

2) työnantajan irtisanoma henkilö on saanut vähintään vuo-
den ajan työnantajan järjestämän ja rahoittaman lisäeläke-
vakuutuksen perusteella vähintään 65 vuoden ikään saakka 
jatkuvaa vapaaehtoista lisäeläkettä tai muuta siihen rinnas-
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tettavaa etuutta taikka lisäeläkkeen eläkesovituksessa huo-
mioon otettavaa eläkettä, minkä vuoksi henkilöllä ei ole 
oikeutta työttömyysetuuteen tai työttömyysetuus makse-
taan vähennettynä. (24.4.2009/278)

Työttömyysvakuutusrahasto voi jättää omavastuumaksun peri-
mättä, jos määrä on vähäinen.

24 c § (30.12.2002/1301)
Omavastuumaksua koskeva päätös
Työttömyysvakuutusrahasto antaa omavastuumaksun määräs-
tä, palauttamisesta ja omavastuumaksun perimättä jättämises-
tä työnantajalle kirjallisen päätöksen. Ennen päätöksen anta-
mista Työttömyysvakuutusrahaston tulee varata työnantajal-
le mahdollisuus esittää kirjallinen pyyntö omavastuumaksusta 
vapauttamiseksi sekä mahdollinen omavastuumaksusta vapaut-
tamiseen liittyvä selvitys. Työntekijältä voidaan pyytää selvitys 
työsuhteen päättymisen syystä, mikäli tämä on asian ratkaise-
miseksi tarpeen.

Päätöksen antamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä hallin-
tomenettelylaissa (598/1982) säädetään.

Päätöksellä asetettu omavastuumaksu saadaan ulosottaa ilman 
tuomiota siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa säädetään. Jos maksua ei suoriteta mää-
räajassa, viivästymisajalta on suoritettava vuotuista viivästys-
korkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan.

24 d § (21.12.2007/1352)
Oikeus tietojen saamiseen
Työttömyysvakuutusrahastolla ja tämän lain mukaisella muu-
toksenhakuelimellä on oikeus saada salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksut-
ta 24 §:ssä säädetyn maksuvelvollisuuden ratkaisemista ja toi-
meenpanoa varten työnantajaa ja työntekijää koskevat välttä-
mättömät tiedot:
1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeu-

delliselta yhteisöltä
2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä 

eläkesäätiöltä
3) työttömyyskassalta ja työpaikkakassalta sekä
4) työnantajalta.

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on 1 momentis-
sa tarkoitettu oikeus saada työnantajalta ne tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä 24 e §:ssä säädetyn tietojenantovelvollisuuden 
täyttämiseksi.

24 e § (21.12.2007/1352)
Velvollisuus tietojen antamiseen
Työttömyyskassoilla ja Kansaneläkelaitoksella on velvollisuus 
ilmoittaa salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia ja 
luovutusta koskevien rajoitusten estämättä maksutta Työttö-

myysvakuutusrahastolle seuraavat tiedot 24 §:ssä tarkoitetusta 
henkilöstä:
1) työntekijää koskevat yksilöintitiedot
2) tiedot työssäoloehtoon luetuista työsuhteista ja niitä kos-

kevat työnantajien yksilöintitiedot
3) työttömyyspäivärahaa koskevat tiedot sekä
4) muut tiedot, jotka ovat välttämättömiä 24 §:ssä säädetyn 

maksuvelvollisuuden ratkaisemiseksi ja toimeenpanemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista sekä siitä, 
miten ja milloin ne on toimitettava.

Finanssivalvonnan ja Kansaneläkelaitoksen on annettava salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon luovuttamista koskevien 
rajoitusten estämättä maaliskuun ja syyskuun loppuun mennes-
sä Työttömyysvakuutusrahastolle tiedot niistä henkilöistä, joi-
den oikeus lisäpäiviin on alkanut edeltäneiden kuuden kuukau-
den aikana siten, että tiedoista käy ilmi työntekijän henkilötun-
nus ja muut yksilöintitiedot. Työttömyysvakuutusrahastolla on 
oikeus yhdistää ja käyttää näin saamiaan tietoja sille 10 §:n 2 
momentissa säädetyn tehtävän hoitamista varten. Yhdistettyjä 
tietoja voidaan säilyttää siihen asti, kun edellä mainittu tehtä-
vä on suoritettu. Yhdistettyjä tietoja ei saa luovuttaa edelleen. 
(19.12.2008/910)

9 luku 
ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

25 § (21.12.2007/1352)
Muutoksenhaku
Työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen ja 
niiden ennakoiden maksuunpanosta voidaan valittaa noudatta-
en, mitä tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 11 momentissa 
sekä 53 b §:n 1 momentissa säädetään.

Työttömyysvakuutusrahaston omavastuumaksua koskevaan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta työttö-
myysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja työttömyysturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutus-
oikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.

Muutoksenhaussa noudatetaan soveltuvin osin, mitä työttö-
myysturvalain 12 ja 12 a luvussa säädetään.

26 § (30.12.2003/1375)
Maksujen vanhentuminen
Vakuutuslaitoksen on määrättävä työttömyysvakuutusmaksu 
edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutuskauden päät-
tymistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Mikäli vakuutusmak-
sua ei ole voitu määrätä tai se on määrätty virheellisin perus-
tein, vakuutusmaksua ei voi määrätä sen jälkeen, kun viisi vuot-
ta on kulunut edellisessä virkkeessä mainitun kalenterivuoden 
päättymisestä.
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Työnantajan ja palkansaajan oikeus saada takaisin aiheettomas-
ti suoritettu työttömyysvakuutusmaksu tai sen ennakko vanhen-
tuu kymmenen vuoden kuluttua sen maksupäivästä, jollei van-
hentumista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 10 
tai 11 §:ssä säädetään. Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa 
kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika.

Omavastuumaksun määrästä ei voi antaa päätöstä sen jälkeen, 
kun viisi vuotta on kulunut omavastuumaksun perimiselle 24 b §:n 
1 tai 2 momentissa asetetusta ajankohdasta.

Lisäpäivien omavastuumaksun palautusta on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun hakemus olisi voitu lain 24 b §:n  
2 momentin mukaan aikaisintaan tehdä. Hakemuksen vireilletu-
lo keskeyttää määräajan kulumisen. Palautettavaa omavastuu-
maksua koskeva saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua pää-
töksen antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkais-
tu. Vanhentuminen katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta 
annetun lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. Vanhentumisen katkea-
misesta alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika.

26 a § (19.5.2006/363)
Työttömyysvakuutusrekisteri
Työttömyysvakuutusrahasto pitää sille tässä laissa säädetty-
jen työttömyysvakuutusmaksuja koskevien asioiden hoitoa var-
ten työttömyysvakuutusrekisteriä. Työttömyysvakuutusrekiste-
riin merkityt tiedot on säilytettävä 20 vuoden ajan siitä, kun ne 
on merkitty rekisteriin. Jollei tässä laissa toisin säädetä, rekis-
teriin talletettujen henkilötietojen salassapitoon ja luovuttami-
seen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötieto-
lakia (523/1999).

26 b § (19.5.2006/363)
Rangaistussäännös
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan laiminlyö 22 d §:n 
mukaisen tietojenantovelvollisuutensa tai antaa sen piiriin kuu-
luvan tiedon virheellisenä, on tuomittava, jollei teko, huomioon 
ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon liit-
tyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, työttömyys- 
etuuksien rahoituksesta annetun lain mukaisen tietojenantovel-
vollisuuden rikkomisesta sakkoon.

Edellä 1 momentissa tarkoitetaan:
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa taikka virka- tai sii-

hen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
teettää työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää työnan-
tajalle kuuluvaa päätösvaltaa

2) työnantajan edustajalla työnantajana olevan oikeushenki-
lön lakimääräisen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä 
sitä, joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä.

Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetystä työnantajan tai 
tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, 
jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Tätä 
arvioitaessa on otettava huomioon asianomaisen asema, hänen 
tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muuten-
kin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

26 c § (26.11.2010/1026)
Palkkasummarajojen tarkistaminen palkkakertoimella
Edellä 24 §:n 1 momentissa ja 24 a §:n 3 momentissa mainitut 
palkkasummat tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain 96 
§:n 1 momentissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Palkkasum-
mat vastaavat palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.

27 §
Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain toimeenpanosta annetaan 
asetuksella.

10 luku 
VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

28 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 1998. Sitä sovelle-
taan työttömyysetuuksien rahoitukseen ja työttömyysvakuutus-
maksuihin vuoden 1999 alusta. Vuoden 2006 työttömyysvakuu-
tusmaksuja vahvistettaessa ei sovelleta lain 18 §:n 4 momenttia. 
(23.6.2005/460)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön-
panon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29 §
Siirtymäsäännös
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, vuosilta 1993–
1998 perittävät palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut tili-
tetään Työttömyysvakuutusrahastolle. Palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksun tuoton käytöstä, tilityksen jakamisesta ja 
sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta velottaa Työttömyys-
vakuutusrahaston tiliä välittäessään palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksut työttömyyskassoille noudatetaan vuoden 2002 
loppuun, mitä asianomaiselta vuodelta perittävästä palkansaa-
jan työttömyysvakuutusmaksusta annetussa laissa säädetään.
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ASETUS TYÖTTÖMYYSETUUKSIEN 
RAHOITUKSESTA 30.12.1998/1176

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työttömyys-
etuuksien rahoituksesta 24. päivänä heinäkuuta 1998 annetun 
lain (555/1998) 23, 24 ja 27 §:n nojalla:

1 §
Perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Työttömyysvakuutus-
rahaston Kansaneläkelaitokselle vuosittain tilitettävän työttö-
myysvakuutusmaksukertymää koskevan määrän. Ennen vahvis-
tamista ministeriön on pyydettävä Työttömyysvakuutusrahastol-
ta lausunto.

Maksu määrätään siten, että palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun seuraavan vuoden kertymäarvio kerrotaan sillä prosent-
tiluvulla, joka vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien pal-
kansaajien ja kaikkien palkansaajien palkkasummien suhdetta. 
Viimeksi mainitun prosenttiluvun ministeriö vahvistaa Tilasto-
keskuksen tietoihin perustuvan viimeisimmän tulonjakotilaston 
palveluaineiston tietojen perusteella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua seuraavan vuoden kertymäar-
viota määrättäessä otetaan huomioon edellisen vuoden vastaa-
van kertymäarvion ja Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätök-
sen mukaisen toteutuneen palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun kertymän erotus.

2 §
Tilityksen suorittaminen
Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava vahvistetun mak-
sun perusteella kuukausittain tilityksen ennakkoa tasasuuruisi-
na erinä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ennakoiden määrän ja 
välittää ennakot Kansaneläkelaitokselle. Tässä tarkoituksessa 
sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus veloittaa Työttömyys-
vakuutusrahaston tiliä ennakon mukaisilla määrillä kunkin kuu-
kauden ensimmäisenä arkipäivänä.

3 § (21.12.2004/1259)
Palvelurahan määrän ilmoittaminen
Työntekijän on alkuvuodesta tai työsuhteen alkaessa ilmoitetta-
va työnantajalleen se palvelurahan määrä, joka on veron perus-
teena. Työnantaja perii ilmoitetun määrän perusteella kuukau-
sittain työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. 
Työnantajan on ilmoitettava palvelurahan määrä ennakkova-
kuutusmaksun ja lopullisen palkkasumman yhteydessä tapatur-
mavakuutuslaitokselle, jos työnantajalla on tapaturmavakuu-
tuslain (608/1948) mukainen vakuutus.

4 §
Työeläkelisämaksu Valtion Eläkerahastolle
Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa vuosittain Valtion Eläke-
rahastolle sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman, Valtion 
Eläkerahastosta annetun lain (1372/1989) 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun maksun ministeriön asettamassa määräajassa.

Maksu määrätään siten, että valtion palveluksessa olevien osal-
ta työttömyys- ja koulutusajan huomioon ottamisesta aiheu-
tuva vastuu ja kulut määritellään noudattaen, mitä työnteki-
jän eläkelain (395/1961) 12 c §:ssä säädetään. Tästä määrästä 
Työttömyysvakuutusrahaston suoritettavaksi maksuksi on vah-
vistettava se määrä, joka vastaa Työttömyysvakuutusrahastolle 
asianomaisena vuonna tilitetyn palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksun tuoton osuutta koko tilitetystä työttömyysvakuutus-
maksutuotosta siten, että palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun tuotosta vähennetään vuotta 1998 aikaisempaan ajan-
kohtaan kohdistuva kertymä.

5 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 1999.

Asetuksen 2 § on voimassa vuoden 1999 loppuun. Asetuksen  
1 §:n 3 momenttia ei sovelleta määrättäessä vuoden 1999 työt-
tömyysvakuutusmaksun kertymäarviota.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
21.12.2004/1259: Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä 
tammikuuta 2005.
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STM:N ASETUS 
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS-
RAHASTOLLE 
OMAVASTUUMAKSUASIASSA 
ILMOITETTAVISTA TIEDOISTA 
15.12.2008/1046

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti sääde-
tään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24. päivänä heinäkuu-
ta 1998 annetun lain (555/1998) 24 e §:n 2 momentin nojalla, 
sellaisena kuin se on laissa 1352/2007:

1 §
Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 24 e §:n  
1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat:
1) työntekijän henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot
2) työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, irtisano-

misvuosi, työnantajan nimi, Y-tunnus ja tiedossa olevat 
yhteystiedot

3) peruspäivärahan saajan osalta työssäoloehtoon luetut kau-
det ja palkkatiedot vastaavalta ajalta

4) työttömyyspäivärahakauden alkaessa henkilölle työttö-
myysturvalain perusteella määrätty korvaukseton määräai-
ka ja päivärahan epääminen työnantajalta saadun talou-
dellisen etuuden vuoksi sekä taloudellisen edun määrä

5) kolme vuotta kestäneen työsuhteen päättymisen jälkeen 
maksettu ensimmäinen työttömyyspäivärahapäivä

6) tieto siitä, että henkilö on työsuhteen päättymisen jälkeen 
täyttänyt uudelleen työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:ssä tar-
koitetun työssäoloehdon muun kuin alun perin irtisano-
neen työnantajan palveluksessa

7) alle kolme vuotta kestäneistä työsuhteista työssä-
oloehtoon sisältyvän pisimmän työsuhteen alkamis- ja 
päättymispäivämäärä

8) henkilölle maksettavan ansiopäivärahan suuruus
9) ensimmäisen lisäpäivän päivämäärä 24 §:n 1 momentin  

1 kohdassa tarkoitetusta henkilöstä
10) maksettujen työttömyysetuuksien yhteismäärä 24 §:n  

1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta henkilöstä van-
huuseläkettä tai 63 vuoden täyttämistä edeltäneeltä ajalta.

2 §
Työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen on annettava Työt-
tömyysvakuutusrahastolle 1 §:n 1–5 kohdassa tarkoitetut tie-
dot työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 24 §:n  
1 momentissa tarkoitetusta henkilöstä sen jälkeen, kun hän on 
tullut työttömyyspäivärahan hakijaksi ja tiedot ovat annettavis-
sa. Edellä 1 §:n 6 kohdassa tarkoitettu tieto on ilmoitettava, jos 
henkilö täyttää ennakkoilmoituksen antamisen jälkeen uudel-
leen työssäoloehdon.

Edellä 1 §:n 7–9 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitetta-
va Työttömyysvakuutusrahastolle työttömyysturvalain 6 luvun  
9 §:n 2 momentissa tarkoitetun lisäpäiväoikeuden alkaessa ja  
1 §:n 10 kohdassa tarkoitetut tiedot 24 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun henkilön täytettyä 63 vuotta.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2009.

ASETUS 
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON 
OHJESÄÄNNÖSTÄ 27.11.1998/862

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työttömyys-
etuuksien rahoituksesta 24. päivänä heinäkuuta 1998 annetun 
lain (555/1998) 9 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Työttömyysvakuutusrahasto, jäljempänä rahasto, on työnan-
tajien ja palkansaajien rahoittama sosiaali- ja terveysministeri-
ön valvonnassa oleva itsenäinen laitos, jonka tarkoituksena on 
työnantajien ja palkansaajien rahoitusosuuksien järjestäminen 
ja työttömyyskassojen tukeminen sekä muut työttömyysetuuk-
sien rahoituksesta annetun lain (555/1998) mukaiset tehtävät.

2 §
Rahaston korkeinta päätäntävaltaa käyttää hallintoneuvosto, 
jossa on 18 jäsentä. Jäsenistä 12 edustaa työnantajia ja kuu-
si työntekijöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalen-
terivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 
joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen työntekijöitä. 
Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja työntekijöiden 
edustajilla.

Rahaston asioita hoitaa hallitus, jossa on 12 jäsentä. Hallinto-
neuvosto nimittää hallituksen siten, että 8 jäsentä edustaa työn-
antajia ja 4 työntekijöitä. Hallituksessa on puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toi-
sen työntekijöitä. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien 
ja työntekijöiden edustajilla. (18.12.2003/1155)

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajuus mää-
räytyy siten, että samanaikaisesti toisen puheenjohtajana 
on työnantajien edustaja ja toisen työntekijöiden edustaja. 
(18.12.2003/1155)

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen esteellisyydestä on 
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään tuomarin 
esteellisyydestä. (18.12.2003/1155)
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3 §
Valtioneuvosto nimittää rahaston hallintoneuvoston jäsenet 
siten, että seitsemän jäsentä nimitetään Elinkeinoelämän kes-
kusliitto ry:n, kolme kunnallisen työmarkkinalaitoksen, yksi 
evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan, yksi Maa-
seudun Työnantajaliiton, kolme Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestö SAK ry:n, kaksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n 
ja yksi Akava ry:n asettamista ehdokkaista. (16.12.2004/1201)

Rahaston hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme 
vuotta.

Jos hallintoneuvoston jäsenen paikka vapautuu kesken toimi-
kautta, täytetään hänen paikkansa toimikauden jäljellä olevak-
si ajaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää hallintoneuvoston jäsenten 
kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.

4 §
Hallintoneuvoston varsinainen kokous pidetään kahdesti vuo-
dessa, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous vii-
meistään lokakuussa.

Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, milloin hal-
lintoneuvoston puheenjohtaja tai hallitus pitää sitä tarpeellise-
na taikka milloin vähintään kaksi hallintoneuvoston jäsentä sitä 
ilmoitetun asian vuoksi kirjallisesti pyytää. (18.12.2003/1155)

Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille todis-
teellisesti viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Kut-
sussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

5 §
Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, milloin puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yhdeksän hallinto-
neuvoston jäsenistä on läsnä. Sekä työnantajien että työntekijöi-
den tulee tällöin olla edustettuna.

Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten 
enemmistö on kannattanut.

Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota 
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Jos kysymys on vaa-
lista ja äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

Hallintoneuvoston kokouksesta tehdään pöytäkirja.

6 § (18.12.2003/1155)
Hallintoneuvoston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalen-

terivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto rahaston hallin-
nosta ja tileistä

2) päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen 
vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle tai muista toimenpiteistä, joihin rahas-
ton hallinto ja tilit saattavat antaa aihetta

4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) vahvistetaan rahaston tulo- ja menoarvio seuraavaa kalen-

terivuotta varten sekä päätetään työttömyysetuuksien 
rahoituksesta annetun lain 18 §:n mukaisesta työttömyys-
vakuutusmaksujen määriä koskevasta hakemuksesta

2) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 
seuraavaksi kalenterivuodeksi

3) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan sekä jäsenten vaali seuraavaksi kalenterivuodeksi

4) valitaan tilintarkastuslaissa (936/1994) tarkoitettu hyväk-
sytty tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastus-
yhteisö tarkastamaan tilikauden tilit ja hallinto

5) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja seuraavaa kalenterivuotta varten; uusi hallinto-
neuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kalenterivuodeksi ensimmäisessä kokouksessaan

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § (18.12.2003/1155)
Sen lisäksi, mitä edellä säädetään hallintoneuvoston tehtävis-
tä, hallintoneuvoston tehtävänä on määrätä rahaston varojen 
sijoittamisessa noudatettavista periaatteista ja käsitellä ne hal-
litukselle kuuluvat asiat, jotka hallitus on asian laajakantoisuu-
den tai periaatteellisen merkityksen vuoksi siirtänyt hallintoneu-
voston ratkaistavaksi.

8 §
Hallituksen tehtävänä on:
1) ratkaista ne rahaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät 

tämän asetuksen mukaan kuulu tai joita ei ole siirretty hal-
lintoneuvoston käsiteltäviksi

2) päättää rahaston varojen sijoittamisesta tämän ase-
tuksen ja hallintoneuvoston vahvistamien periaatteiden 
mukaisesti

3) nimetä rahaston toimitusjohtaja, ottaa ja vapauttaa 
rahaston muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtä-
vänhoitonsa ehdot (18.12.2003/1155)

4) sopia Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kanssa työttö-
myysvakuutusmaksusta kertyvien varojen tilittämisestä 
rahastolle sekä rahaston suoritettavien maksuunpano-, 
perimis- ja tilityskulujen korvaamisperusteista

5) laatia vuosittain rahaston talousarvio sekä rahaston tilin-
päätös ja toimintakertomus (18.12.2003/1155)

6) kantaa ja vastata rahaston puolesta sekä
7) päättää muista rahastolle kuuluvista tai säädetyistä tehtä-

vistä, jotka eivät kuulu hallintoneuvoston ratkaistaviksi.

9 § (18.12.2003/1155)
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on pää-
tösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
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vähintään kuusi jäsentä on kokouksessa läsnä. Sekä työnantaji-
en että työntekijöiden tulee tällöin olla edustettuina.

Asioiden käsittelyssä hallituksen kokouksessa noudatetaan sovel-
tuvin osin, mitä edellä säädetään hallintoneuvoston kokouksesta.

Hallituksen kokouksesta tehdään pöytäkirja.

10 § (18.12.2003/1155)
Rahaston nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja 
hallituksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallituksen jäsen, 
toimitusjohtaja tai rahaston toimihenkilö yksin.

11 §
Rahaston tilikausi on kalenterivuosi ja sen kirjanpidossa on nou-
datettava soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on jätettä-
vä tilivuotta seuraavan huhtikuun 15. päivään mennessä tilin-
tarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa huhtikuun loppuun 
mennessä.

12 §
Rahaston varat on sijoitettava tuloa tuottavasti ja turvaavasti 
ottaen huomioon rahaston maksuvalmius.

13 § (18.12.2003/1155)
Hallituksen jäsen tai rahaston toimihenkilö on velvollinen kor-
vaamaan vahingon, jonka hän tahallisesti tai törkeällä huolimat-
tomuudella on rahastolle aiheuttanut. Jos vahinko on useamman 
aiheuttama, jokainen vastaa siitä omasta ja toistensa puolesta.

14 §
Rahaston tulee toimittaa vuosittain kahden kuukauden kulues-
sa tilinpäätöksen vahvistamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle 
tämän ohjeiden mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan.

Rahaston tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriön määrää-
mässä kohtuullisessa ajassa sille toiminnastaan muitakin tietoja, 
jotka ovat tarpeen säädettyä valvontaa varten. Ministeriöllä on 
oikeus muullakin tavoin tarkastaa rahaston toimintaa.

Rahaston tulee toimittaa Vakuutusvalvontavirastolle tilinpäätös 
ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta seuraavan kesäkuun lop-
puun mennessä sekä antaa muut Vakuutusvalvontaviraston pyy-
tämät valvontaa varten tarpeelliset tiedot. (18.12.2003/1155)

15 §
Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä joulukuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan rahaston hallintoneu-
vosto nimittää 3 §:n mukaisesti ja ryhtyä muihin asetuksen täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Työttömyyskasso-
jen keskuskassan toimielimet toimivat siihen saakka, kun rahas-
ton vastaavat toimielimet on nimitetty. Poiketen siitä, mitä 
säädetään 4 §:n 1 momentissa, voidaan hallintoneuvoston syys-
kokous vuonna 1998 pitää joulukuussa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
18.12.2003/1155: Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä 
tammikuuta 2004.

16.12.2004/1201: Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä 
tammikuuta 2005.

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseniä ase-
tuksen voimaan tulon jälkeen ensimmäistä kertaa nimitettäes-
sä Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n edustajat nimitetään Teol-
lisuuden ja Työnantajien Keskusliiton sekä Palvelutyönantajien 
ennen asetuksen voimaan tuloa asettamista ehdokkaista.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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VALTIONEUVOSTON ASETUS 
TYÖTTÖMYYSKASSALAIN 
TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 
22.3.2001/272

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja 
terveysministeriön esittelystä, säädetään 24. päivänä elokuuta 
1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 61 §:n nojalla:

Työttömyyskassoille maksettavat ennakot
1 §
Työttömyyskassan on vuosittain lokakuun 15. päivään mennes-
sä toimitettava Työttömyysvakuutusrahastolle perusteltu arvio 
työttömyyskassalle seuraavana vuonna maksettavista työttö-
myyskassalain (603/1984) 7 luvun ja julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain (1295/2002) 9 luvun 7 §:n mukaisista rahoi-
tusosuuksista, työttömyyskassan seuraavaa vuotta koskeva 
talousarvio sekä muut Työttömyysvakuutusrahaston määrää-
mät selvitykset. (18.12.2003/1156)

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassalle kuu-
kausittain rahoitusosuuksien ennakkoa tasasuuruisina erinä  
1 momentissa tarkoitetusta rahoitusosuuksien yhteismäärästä.

Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettujen 
opintososiaalisten etuuksien ennakosta maksetaan kuitenkin 
yksi kahdeksasosa tammikuussa ja loput kuukausittain tasasuu-
ruisina erinä. Työttömyyskassan toimiala ja sen kausivaihtelut 
huomioon ottaen Työttömyysvakuutusrahasto voi työttömyys-
kassan esityksestä maksaa ennakot edellä mainitusta poiketen. 
(18.12.2003/1156)

Jos Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan työttömyys-
kassan ennakkoja koskevaa esitystä ei voida pitää perusteltuna, 
se voi maksaa ennakot poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa 
säädetään.

2 § (18.12.2003/1156)
Työttömyysvakuutusrahaston tulee maksaa kuukausittaiset 
ennakot työttömyyskassalle siten, että valtionosuus ja kolmas-
osa Työttömyysvakuutusrahaston osuudesta maksetaan viimeis-
tään kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä ja kak-
si kolmasosaa Työttömyysvakuutusrahaston osuudesta makse-
taan viimeistään kunkin kuukauden 15. päivänä.

3 § (18.12.2003/1156)
Työttömyysvakuutusrahasto voi tarkistaa työttömyyskassalle 
maksettavia ennakkoja, jos niiden perusteet ovat muuttuneet. 
Työttömyysvakuutusrahasto voi myös määrätä työttömyyskas-
san palauttamaan liikaa maksettujen ennakkojen määrän.

Rahoitusosuuksien vahvistaminen
4 § (20.12.2007/1355)
Työttömyyskassan on toimitettava kultakin kalenterivuodelta 
työttömyyskassalain 7 luvun mukaisia rahoitusosuuksia koske-
va hakemus Vakuutusvalvontavirastolle seuraavan vuoden huh-
tikuun loppuun mennessä. Hakemukseen on liitettävä työttö-
myyskassan hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpää-
tös, tilintarkastuskertomus sekä muut Vakuutusvalvontaviraston 
määräämät selvitykset.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyyskassoille mak-
settavat rahoitusosuudet Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. 
Ministeriön on toimitettava rahoitusosuuksien määriä koskevat 
päätöksensä tiedoksi Työttömyysvakuutusrahastolle, jonka tulee 
ottaa päätökset huomioon työttömyyskassoille maksettavissa 
ennakoissa siten kuin 5 §:ssä säädetään.

5 § (20.12.2007/1355)
Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua työttömyyskassan 
rahoitusosuudet liikaa maksetut ennakot vähennetään seuraa-
van vuoden ennakkomaksuista. Jos ennakoita on maksettu vah-
vistettuja rahoitusosuuksia vähemmän, lopullisten rahoitus-
osuuksien ja maksettujen ennakoiden välinen erotus maksetaan 
työttömyyskassalle lisämaksuna.

Valtionosuus Työttömyysvakuutusrahastolle
6 § (20.12.2007/1355)
Työttömyysvakuutusrahaston on vuosittain viimeistään 10. päi-
vänä marraskuuta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle 
arvio työttömyyskassoille seuraavana vuonna maksettavista val-
tionosuuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Työttö-
myysvakuutusrahastolle seuraavana vuonna maksettavat enna-
kot Työttömyysvakuutusrahaston arvion perusteella enintään 
valtion talousarviossa sanottuihin tarkoituksiin osoitettujen 
määrärahojen suuruisina. Ennakot on vahvistettava viimeistään 
kunkin vuoden joulukuun 1. päivänä. Samalla ministeriö vah-
vistaa arvion kulumassa olevan vuoden valtion lopullisen suori-
tuksen määrästä. Sanotun arvion ja kulumassa olevalle vuodelle 
vahvistettujen valtionosuuksien ennakoiden erotus otetaan huo-
mioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä 
tai kulumassa olevan vuoden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Työttömyysvakuutusrahas-
tolle ennakkoa kuukausittain tasasuuruisin erin, jollei Työttö-
myysvakuutusrahaston esityksestä muuta johdu.

7 § (20.12.2007/1355)
Jos Työttömyysvakuutusrahasto on 3 §:n mukaisesti tarkista-
nut ennakoita tai Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan 
tarve työttömyyskassoille maksettavien ennakoiden tarkistuk-
seen on olemassa, on Työttömyysvakuutusrahaston tehtävä esi-
tys sosiaali- ja terveysministeriölle valtionosuuksien ennakoiden 
määrän tarkistamisesta, jos valtionosuutta vastaavien ennakoi-
den muutos on olennainen. Ministeriö voi omasta aloitteestaan 
tarkistaa Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaa ennakkoa, 
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jos valtionosuuden ennakon maksamisen perusteet ovat olen-
naisesti muuttuneet.

8 § (20.12.2007/1355)
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Työttömyysvakuutus-
rahastolle suoritettavan valtionosuuden määrän viipymät-
tä, kun työttömyyskassojen rahoitusosuuksia koskevat pää-
tökset on 4 §:n 2 momentin mukaisesti toimitettu tiedoksi 
Työttömyysvakuutusrahastolle.

Työttömyysvakuutusrahastolle maksetun valtionosuuden 
ennakon ja vahvistetun valtionosuuden erotus maksetaan tai 
palautetaan vahvistamista seuraavan kalenterikuukauden lop-
puun mennessä.

Jäsenmaksu ja tasoitusrahasto
9 §
Hakiessaan jäsenmaksun vahvistamista Vakuutusvalvontavi-
rastolta työttömyyskassan on liitettävä hakemukseensa seu-
raavaa vuotta koskeva talousarvio sekä laskelma jäsenmaksun 
riittävyydestä huomioon ottaen työttömyyskassan maksamat 
etuudet, hallintokulut ja siirrot tasoitusrahastoon.

10 §
Vakuutusvalvontavirasto määrää työttömyyskassan tasoitus-
rahaston vähimmäis- ja enimmäismäärän suuruuden ottaen 
huomioon työttömyyskassan omalla vastuulla olevat etuus-
menot ja hallintokustannukset.

Työttömyyskassojen tukikassa
11 §
Vakuutusvalvontaviraston vahvistama tukikassan jäsenmaksu 
kerätään kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä sen 
jäsenmäärän mukaan, jonka perusteella palkansaajakassalle 
on viimeksi myönnetty rahoitusosuutta hallintokuluihin.

12 §
Työttömyyskassalain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu tuki-
kassan varoista maksettava osuus maksetaan palkansaajakas-
salle kultakin kalenterivuodelta kuukauden kuluessa siitä, kun 
Vakuutusvalvontavirasto on esittänyt tukikassalle suoritusta 
varten tarvittavat tiedot.

13 §
Tukikassan varoja voidaan yhden kalenterivuoden aikana käyt-
tää enintään puolet siitä määrästä, mikä tukikassalle oli vuo-
den alussa.

14 §
Tukikassan varat on sijoitettava tuloa tuottavasti siten, ettei 
maksuvalmius vaarannu.

15 §
Tukikassan hallintoelimiä ovat tukikassan kokous ja hallitus. 
Lisäksi tukikassalla voi olla valtuuskunta siten kuin 17 §:ssä 
säädetään.

16 §
Tukikassan ylintä päätösvaltaa käyttää tukikassan kokous.

Tukikassan kokous on jäsenkassojen kokous tai, milloin sään-
nöissä niin määrätään, edustajiston kokous.

Tukikassan varsinainen kokous on pidettävä säännöissä määrä-
tyin välein, vähintään joka viides vuosi.

17 §
Tukikassan säännöissä voidaan määrätä, että tukikassan 
kokoukselle kuuluvia tehtäviä hoitaa tukikassan kokouksen 
valitsema valtuuskunta.

Hallituksen jäsen ei saa olla edustajiston tai valtuuskunnan 
jäsen.

18 §
Tukikassan hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitse-
män jäsentä.

Päätöksen allekirjoittaminen
19 §
Työttömyyskassan päätös on allekirjoitettava kassan hallituksen 
määräämällä tavalla. Jos päätös annetaan automaattista tie-
tojenkäsittelyä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää 
käyttäen aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus mer-
kitä siihen koneellisesti.

Voimaantulo
20 §
Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyyskassalain täytäntöönpa-
nosta 2. päivänä marraskuuta 1984 annettu asetus (743/1984) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Vuoden 2000 rahoitusosuuksia haettaessa voidaan 4 §:n 1 
momentista poiketen hakemus tehdä toukokuun loppuun men-
nessä. Sovellettaessa 1 §:n 2 momenttia vuonna 2001 kuukau-
sittaiset ennakot maksetaan siten kuin sosiaali- ja terveysminis-
teriö ja Työttömyysvakuutusrahasto on ne sanotulle vuodelle 
vahvistanut. Jos työttömyyskassa ei ole hakenut kuukausittais-
ta ennakkoa, on sen toimitettava Työttömyysvakuutusrahastolle 
vuotta 2001 koskeva arvio huhtikuun 2001 loppuun mennessä. 
Sovellettaessa 6 §:ää vahvistetaan Työttömyysvakuutusrahastol-
le vuonna 2001 maksettavat ennakot asetuksen voimaan tullessa 
siten, että valtion talousarvion asianomaisesta määrärahasta on 
vähennetty työttömyyskassoille jo maksetut ennakot. Vahvistet-
taessa vuodelta 2000 maksettavia rahoitusosuuksia menetellään 
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työttömyyskassoille vuonna 2000 maksettujen valtionosuuksi-
en ennakoiden ja vahvistettujen valtionosuuksien yhteenlasketun 
erotuksen osalta siten kuin 8 §:n 2 momentissa säädetään.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
18.12.2003/1156: Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä tam-
mikuuta 2004.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
20.12.2007/1355: Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä tam-
mikuuta 2008.

TYÖTTÖMYYSKASSALAKI 
24.8.1984/603

19 a § (24.7.1998/556)
Jäsenmaksujen tasaus
Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen tasoittamiseksi Työt-
tömyysvakuutusrahasto suorittaa jäsenmaksujen tasausta 
rahaston hallintoneuvoston vuosittain päättämän määrän niille 
palkansaajakassoille, joiden maksamien työttömyysetuuspäivi-
en lukumäärä on edellisenä vuonna ylittänyt olennaisesti kasso-
jen jäsentä kohti lasketut keskimääräiset työttömyysetuuspäivät. 
Jäsenmaksun tasausta määrättäessä voidaan ottaa huomioon 
myös työttömyyskassan tasoitusrahaston määrä. Jäsenmak-
sun tasaukseen voidaan vuosittain käyttää enintään määrä, 
mikä vastaa 0,75 prosenttia työttömyyskassojen kalenterivuote-
na maksamista etuuksista. Kassalle voidaan suorittaa ennakkoa 
jäsenmaksujen tasaukseen.

Työttömyysvakuutusrahasto määrää ne perusteet, joiden 
mukaan 1 momentissa tarkoitettu jäsenmaksujen tasaus makse-
taan kassoille. (3.11.2000/913)

Jäsenmaksujen tasauksesta säädetään tarkemmin asetuksella.

PALKKATURVALAKI  
27.11.1998/866

31 §
Rahoitus
Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) 
tarkoitetun Työttömyysvakuutusrahaston on maksettava valtiol-
le työntekijöille palkkaturvana maksettujen määrien ja työnan-
tajilta perittyjen pääomamäärien erotus vuosittain jälkikäteen 
asianomaisen ministeriön lähettämän laskun mukaisesti. Tästä 
erotuksesta on kuitenkin vähennettävä työnantajilta tai muilta 
maksuvelvollisilta 19 §:n nojalla perimättä jätetyt määrät. Mak-
sun viivästyessä sille on maksettava viivästyskorkoa 16 prosenttia.

33 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan 10. päivänä elokuuta 1973 annettu palk-
katurvalaki (649/1973) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen.

TAPATURMAVAKUUTUSLAKI 
20.8.1948/608

1 luku 
YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 § (28.12.1962/677)
Sillä, joka sopimuksen perusteella, työntekijänä, vastikkees-
ta tekee työtä toiselle, työnantajalle, tämän johdon ja valvon-
nan alaisena, on oikeus saada korvausta työtapaturmasta, sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. Vastikkeeksi katsotaan 
jokainen etu, jolla on taloudellista arvoa.

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan kor-
vausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin 
tässä laissa säädetään.

Mitä 1 ja 2 momentissa on sanottu, koskee myös johtavassa 
asemassa olevaa osakeyhtiön toimihenkilöä ja muussa yritykses-
sä tai yhteisössä johtavassa asemassa olevaa henkilöä, ei kuiten-
kaan, jos johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön toimihenkilö 
joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa enem-
män kuin puolet yhtiön osakepääomasta tai muussa yrityksessä 
tahi yhteisössä johtavassa asemassa olevalla henkilöllä on kat-
sottava olevan yrityksessä tai yhteisössä sanottua vastaava mää-
räämisvalta. Samoin koskee, mitä 1 ja 2 momentissa on sanot-
tu, niin ikään työntekijöitä, jotka yhteisesti työkuntana ovat 
sitoutuneet työnantajan johdon ja valvonnan alaisena tekemään 
jonkin työn, sekä heidän työnantajan suostumuksella avuksensa 
työhön ottamiaan työntekijöitä.

Sillä, joka tämän lain mukaan voi saada korvausta työtapatur-
masta, on oikeus saada tämän lain mukaista korvausta myös 
ammattitaudista, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

1 a § (23.12.1998/1132)
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen työntekijään, jonka suo-
malainen työnantaja on Suomesta lähettänyt ulkomaille työhön 
samalle työnantajalle. Sama koskee työntekijää, jonka suoma-
lainen yritys on lähettänyt ulkomaille työhön tämän yrityksen 
kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan ulko-
maiseen emo-, tytär- tai sisaryritykseen, jos työntekijän työsuhde 
lähettäneeseen yritykseen jatkuu ulkomailla työskentelyn ajan.
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9 §
Valtiolla ei ole tässä laissa säädettyä vakuuttamisvelvollisuutta, 
mutta valtion varoista on valtion työssä sattuneen työtapatur-
man johdosta tämän lain mukaan suoritettava korvaus.

3 luku 
VAKUUTUSLAITOKSET SEKÄ NIIDEN 
JA VAKUUTUKSENOTTAJAN VÄLISET 
OIKEUDELLISET SUHTEET

29 § (8.6.2001/483)
Tämän lain mukaisen vakuutuksen voi myöntää sellainen 
vakuutusyhtiö, jolla on oikeus harjoittaa vakuutusyhtiölain 
(521/2008) tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 
(398/1995) mukaan vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 
2 §:n 1 momentissa mainittua vahinkovakuutusluokan  
1 mukaista vakuutusta Suomessa. (29.12.2009/1639)

Vakuutusyhtiön, joka aikoo harjoittaa tämän lain mukaista 
vakuutusta Suomessa, on viimeistään kaksi kuukautta ennen 
toiminnan aloittamista ilmoitettava siitä Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolle.

Vakuutusyhtiölaissa tarkoitettuun vakuutusyhtiöön sovelletaan 
tämän lain mukaisen vakuutusliikkeen osalta vakuutusyhtiölakia 
ja ulkomaiseen vakuutusyhtiöön ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 
annettua lakia, jollei tästä laista muuta johdu.

34 § (22.12.1993/1470)
Työnantajan yritystään tai työtään varten ottaman vakuutuk-
sen katsotaan koskevan kaikkia hänen työntekijöitään, jollei yri-
tyksen määrättyä osaa tai määrättyä työtä varten ole otettu eri 
vakuutusta. Jos työnantaja osoittaa, että 1 a §:ssä tarkoitetun 
työntekijän työskentely ulkomailla ei ole enää tilapäistä, vakuu-
tuslaitos voi työnantajan hakemuksesta päätöksellä vahvistaa, 
että työntekijä ei kuulu työnantajan vakuutukseen sen jälkeen, 
kun työskentely ulkomailla on jatkunut yli kaksi vuotta. Päätös 
tulee voimaan sen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan kalenterivuo-
den alusta.

36 § (20.12.1996/1204)
Työnantaja, jonka työssä olevat työntekijät on vakuutettava 
mutta jonka on todettu laiminlyöneen vakuuttamisvelvollisuu-
tensa, on velvollinen suorittamaan Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutus-
maksua enintään nelinkertaisena siltä ajalta, jota laiminlyönti 
koskee, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta 
ja kolmelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

37 § (23.8.2002/723) 
Työnantaja on velvollinen antamaan vakuutusta tehtäessä sekä 
sen jälkeen vuosittain vakuutusyhtiölle vakuutusmaksun mää-
räämistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttämättömät tiedot 
toimialastaan, teettämänsä työn määrästä ja maksamistaan 
palkoista työn laaduittain, yrityksen omistussuhteista sekä 35 
§:n 5 momentissa tarkoitetusta työturvallisuustyöstä. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tie-
tojen sisällöstä sekä siitä, milloin ja missä muodossa tiedot on 
toimitettava. (24.6.2010/647)

Jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä työnantajan maksetta-
vaksi vakuutusmaksua 35 ja 35 a §:n mukaisesti tai jos työnanta-
jan vakuutusmaksu on määrätty liian alhaiseksi sen vuoksi, että 
työnantaja on laiminlyönyt 1 momentissa säädettyjen tietojen 
antamisen tai on antanut tiedot virheellisinä, vakuutuslaitoksel-
la on oikeus määrätä 35 §:n säännökset huomioon ottaen työn-
antajalle arvioidun vastuun perusteella kohtuullisena pidettävä 
vakuutusmaksu enintään nelinkertaisena ajalta, jota laiminlyön-
ti tai virheelliset tiedot koskevat. Näin määrätystä vakuutusmak-
susta vähennetään työnantajan viimeksi mainitulta ajalta aikai-
semmin suorittama vakuutusmaksu. (30.12.2003/1373)

5 luku (30.12.2010/1317) 
MUUTOKSENHAKU

53 a § (30.12.2010/1317)
Muutoksenhakuoikeus
Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslaitoksen päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Asianosainen, joka ei tyy-
dy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätök-
seen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisel-
la valituksella.

Vakuutusoikeuden päätökseen, jos siinä on ratkaistu kysymys 
siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema tämän 
lain mukaiseen korvaukseen tai siitä, kenen on korvaus suoritet-
tava, sekä vakuutusoikeuden perustevalitukseen antamaan pää-
tökseen saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valitta-
malla, jos korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 
nojalla myöntää valitusluvan.

53 c § (30.12.2010/1317)
Perustevalitus
Asianosainen, joka katsoo, että tämän lain perusteella määrätyn 
maksun maksuunpano on ollut lain tai sopimuksen vastainen, 
saa tehdä siitä kirjallisen perustevalituksen tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnalle kahden vuoden kuluessa sitä seu-
raavan vuoden alusta, jona saaminen on määrätty tai maksuun-
pantu. Jos sellainen valitus tehdään ulosmittauksen johdosta, 
sovelletaan lisäksi, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanos-
ta annetussa laissa (706/2007) säädetään perustevalituksesta.
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Asianosainen, joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutoksenha-
kulautakunnan 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kir-
jallisella valituksella.

7 luku 
VAPAAEHTOINEN VAKUUTUS

57 § (18.6.1971/512)
Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saada vakuutetuksi 
itsensä sekä ne perheensä jäsenet ja muut hänen työssään olevat 
henkilöt, jotka tämän lain mukaan eivät ole pakollisesti vakuu-
tuksessa, ja siten turvata itselleen ja mainituille henkilöille oikeus 
työssä sattuneen tapaturman johdosta tämän lain mukaan 
myönnettäviin etuihin. (23.12.1998/1132)

Työnantajalla on oikeus lisäksi saada tämän lain mukaan vakuu-
tettu henkilö vakuutetuksi muissakin kuin 4 §:ssä tarkoitetuis-
sa olosuhteissa sattuneen tapaturman varalta. Vakuutusta ei 
kuitenkaan voi saada 4 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoite-
tun kipeytymisen eikä 4 a §:ssä tarkoitetun pahoinpitelystä tai 
muusta toisen henkilön tahallisesta teosta aiheutuneen vamman 
tai sairauden varalta. (30.12.2002/1314)

Edellä 2 momentissa tarkoitetun tapaturman varalta työnanta-
jalla on oikeus saada myös vakuutus, jonka perusteella tulevis-
ta korvauksista ja niiden saamisen edellytyksistä sekä korvauk-
seen oikeutetuista säädetään asetuksella. Sanotun vakuutuksen 
perusteella ei ole oikeutta korvaukseen, jos saman tapaturman 
johdosta on suoritettava muun lain nojalla tämän lain mukaan 
määräytyvää korvausta.

Suomalaisella yrityksellä on oikeus saada vakuutetuksi 1 momen-
tin mukaisesti:
1) sellainen ulkomaille lähetetty työntekijä, joka ei 1 a §:n 

mukaan ole pakollisesti vakuutettava ja joka työskentelee 
ulkomailla samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan 
emo-, tytär- tai sisaryrityksen palveluksessa taikka sellaisen 
muun yrityksen palveluksessa, jossa suomalaisella yrityksel-
lä on määräämisvaltaa

2) suomalaisen työnantajan tai 1 kohdassa tarkoitetun ulko-
maisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottama 
työntekijä, joka työsuhteen alkaessa kuuluu Suomen sosi-
aaliturvalainsäädännön alaisuuteen, taikka

3) sellainen 1 a §:ssä tai tämän momentin 1 tai 2 kohdas-
sa tarkoitettu työntekijä, jonka tapaturmavakuutustur-
va on sosiaaliturvaa koskevien Euroopan yhteisön säädös-
ten tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen määräysten 
mukaan järjestettävä työntekomaassa. (23.12.1998/1132)

Edellä 1–4 momentissa tarkoitetut vakuutukset on katsottava 
tämän lain mukaisiksi vakuutuksiksi. Sen lisäksi 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitetuista vakuutuksista on soveltuvin osin voimassa, 
mitä 8 §:ssä tarkoitetusta vakuutuksesta tässä laissa säädetään. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetun vakuutuksen perusteella suo-
ritettavasta korvauksesta ei vakuutuslaitoksella kuitenkaan ole 
61 §:ssä tarkoitettua takaisinsaantioikeutta liikennevakuutuk-
sesta eikä sanottua korvausta myöskään ole otettava huomi-
oon saman tapaturman johdosta korvausta liikennevakuutus-
lain nojalla määrättäessä. (22.12.1993/1470)

Haettaessa 1 tai 4 momentissa tarkoitettua vakuutusta on 
sovittava, mitä määrää pidetään vakuutetun vuosityöansiona. 
(23.12.1998/1132)

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAKI 
19.5.2006/395

74 §
Eläkkeeseen oikeuttavat palkattomat ajat
Palkattomat ajat oikeuttavat eläkkeeseen, jos työntekijällä on 
ennen eläketapahtumavuoden alkua työeläkelakien mukaan 
vakuutettuja työansioita vähintään 12 566,70 euroa.

Eläkkeeseen oikeuttaa työntekijän 18 vuoden iän täyttämistä 
seuraavan kalenterikuukauden alusta eläketapahtumaa edeltä-
vän vuoden loppuun saakka palkattomalta ajalta saaman etuu-
den perusteena oleva tulo 3 momentissa tarkoitetulla taval-
la. Vanhuuseläkettä laskettaessa työntekijän saaman etuuden 
perusteena oleva tulo otetaan kuitenkin huomioon vanhuuselä-
ketapahtumakuukauden loppuun.

Palkattoman ajan etuuksien perusteena olevat tulot katso-
taan sen kalenterivuoden ansioiksi, johon etuusaika kohden-
tuu. Etuuksien perusteena olevat tulot oikeuttavat eläkkeeseen 
seuraavasti:
1) 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempain-

rahan perusteena olevasta sairausvakuutuslain mukaises-
ta työtulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnteki-
jälle, ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu 
työnantajalle

2) 55 prosenttia vuorotteluvapaalain mukaisen vuorottelukor-
vauksen perusteena olevasta ansiosta (14.8.2009/627)

3) 75 prosenttia työttömyysturvalain mukaisen ansioon suh-
teutetun päivärahan perusteena olevasta ansiosta siltä osin 
kuin päivärahaa on saatu 63 vuoden iän täyttämiskuukau-
den loppuun mennessä
4 kohta on kumottu L:lla 22.12.2009/1203.
5 kohta on kumottu L:lla 22.12.2009/1203.

6) 65 prosenttia aikuiskoulutustuesta annetun lain mukaisen 
aikuiskoulutustuen perusteena olevasta ansiosta

7) 65 prosenttia työeläkelakien tai Kansaneläkelaitoksen kun-
toutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
mukaisen kuntoutusrahan tai tapaturmavakuutuksen tai 
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liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevien säännösten 
perusteella myönnetyn ansionmenetyskorvauksen perustee-
na olevasta työansiosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu 
työntekijälle, ei kuitenkaan, jos kuntoutusraha on makset-
tu eläkkeen lisänä

8) 65 prosenttia sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan ja 
erityishoitorahan perusteena olevasta sairausvakuutuslaissa 
tarkoitetusta työtulosta siltä ajalta, jolta etuus on makset-
tu työntekijälle, kuitenkin siten, että osasairauspäivärahan 
perusteena oleva tulo on puolet sairauspäivärahan perus-
teena olevasta työtulosta (22.12.2006/1274)

9) 65 prosenttia tapaturma-, liikenne- tai sotilastapaturma-
vakuutusta koskevien säännösten mukaisen ansionmene-
tyskorvauksen perusteena olevasta työansiosta siltä ajal-
ta, jolta päiväraha on maksettu työntekijälle, ei kuitenkaan 
siltä osin kuin eläkettä karttuu samasta syystä 8 kohdan 
mukaisesti.

Jos 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu etuus on ansiotulojen 
puuttumisen tai niiden vähäisyyden vuoksi maksettu vähim-
mäispäivärahan suuruisena, etuuden perusteena olevana tulo-
na pidetään 523,61 euroa kuukaudessa. Jos etuus on työhön 
paluun vuoksi maksettu vähimmäispäivärahan suuruisena, etuu-
den perusteena olevana tulona pidetään työntekijälle maksetun 
vähimmäispäivärahan määrää.

Etuuden perusteena olevan tulon perusteella ei kartu eläkettä sil-
tä ajalta, jolta työntekijä on saanut työeläkelakien mukaista elä-
kettä, vastaavaa ulkomaista etuutta taikka kansainvälisen järjes-
tön tai Euroopan yhteisöjen toimielimen palvelukseen perustu-
vaa etuutta. Osa-aika- ja perhe-eläkkeen ajalta eläkettä karttuu 
kuitenkin myös etuuden perusteena olevan tulon perusteella. 
(7.12.2007/1164)

6 luku 
PALKKA- JA HINTATASON MUUTOSTEN 
HUOMIOON OTTAMINEN

96 § 1 mom.
Ansiorajojen, rahamäärien ja vuosiansioiden tarkistaminen 
palkkakertoimella
Tässä laissa säädetyt ansiorajat, rahamäärät ja rajamäärät tar-
kistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien kertoimella (palk-
kakerroin), jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,8 ja 
hintatason muutoksen painokerroin 0,2.

182 §
Työttömyysvakuutusrahaston maksu
Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) 
tarkoitettu Työttömyysvakuutusrahasto maksaa Eläketurvakes-
kukselle maksun, jolla katetaan työttömyys- ja koulutusajan 
huomioon ottamisesta aiheutuvaa vastuuta ja kuluja:

1) tässä laissa tarkoitetuille työntekijäin eläkevakuutusta hoi-
taville eläkelaitoksille

2) merimieseläkelaissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle
3) kunnallisessa eläkelaissa tarkoitetulle kunnalliselle 

eläkelaitokselle
4) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain mukaista eläketurvaa 

hoitavalle Kirkon keskusrahastolle (14.8.2009/634)
5) Kansaneläkelaitokselle siltä osin kuin se hoitaa Kansanelä-

kelaitoksesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettua eläketurvaa
6) Suomen Pankista annetun lain 11 §:n 2 momentin 6 koh-

dan nojalla annetun eläkesäännön mukaista eläketurvaa 
hoitavalle eläkelaitokselle ja

7) ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun lakiin perustuvan 
eläkesäännön mukaista eläketurvaa hoitavalle kirkkokun-
nan keskusrahastolle.

Työttömyysvakuutusrahaston maksun perusteena ovat 1 
momentissa luetelluissa eläkelaitoksissa vakuutettuina olleiden 
etuudensaajien 74 §:n 3 momentin 2, 3 ja 6 kohdassa tarkoi-
tettujen etuuksien perusteena olevat työ- ja ansiotulot, joihin 
lisätään työntekijän työeläkevakuutusmaksun määrä. Työttö-
myysvakuutusrahaston maksu määrätään siten, että se arvion 
mukaan vastaa määrää, joka saataisiin, jos mainituista työ- ja 
ansiotuloista suoritettaisiin tämän lain mukaista keskimääräis-
tä vakuutusmaksua vastaava maksu. Keskimääräisessä vakuu-
tusmaksussa ja työntekijän työeläkevakuutusmaksussa ei tällöin 
oteta huomioon 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden korotet-
tua maksua. (29.10.2010/909)

Työttömyysvakuutusrahaston tulee maksaa maksu Eläketurva-
keskukselle vuosittain kustannustenjakoperusteissa asetetus-
sa määräajassa. Eläketurvakeskus hyvittää maksuna saaman-
sa varat 1 momentissa mainituille eläkelaitoksille eläkelaitok-
sessa vakuutettujen työansioiden suhteessa siten, että jaetuista 
varoista ennen hyvitystä vähennetään 1 momentissa mainittujen 
eläkelaitosten vastuulla oleva Eläketurvakeskuksen kustannus-
osuus. Tarkemmat määräykset maksun hyvittämisestä sisältyvät 
183 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin kustannustenjakoperus-
teisiin. (22.12.2011/1427)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä vahvistetaan Eläketur-
vakeskuksen esityksestä 2 momentissa tarkoitettu Työttömyys-
vakuutusrahaston maksu. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös 
vahvistaa Työttömyysvakuutusrahastolle ennakkomaksun Elä-
keturvakeskuksen ja Työttömyysvakuutusrahaston yhteisestä 
esityksestä.
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TYÖSOPIMUSLAKI 26.1.2001/55

12 luku 
VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

1 §
Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus
Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai 
laiminlyö työsuhteesta tai tästä laista johtuvia velvollisuuksia, on 
korvattava työntekijälle siten aiheuttamansa vahinko.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen korvausvelvollisuus 1 
luvun 4 §:ssä taikka 7 tai 8 luvussa säädettyjen perusteiden vas-
taisesta työsopimuksen päättämisestä määräytyy 2 §:n mukaan.

Työntekijän, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai 
laiminlyö työsopimuksesta tai tästä laista johtuvia velvollisuuk-
sia tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvatta-
va työnantajalle aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain 
(412/1974) 4 luvun 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

Korvaus irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä määräy-
tyy 6 luvun 4 §:n mukaan. Vähintään 200 päivää lomautettuna 
olleen työntekijän oikeudesta saada työsopimuksen irtisanoes-
saan irtisanomisajan palkkaa tai sen osaa vastaava korvaus irti-
sanomisajalta säädetään 5 luvun 7 §:n 3 momentissa.

2 §
Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä
Työnantaja, joka on tässä laissa säädettyjen perusteiden vas-
taisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan 
korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. 
Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen 8 luvun 1 §:ssä sää-
detyllä perusteella, joka on johtunut työnantajan tahallisesta 
tai huolimattomasta menettelystä, työnantaja on määrättävä 
maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päät-
tämisestä. Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähin-
tään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Työehtosopi-
muksen perusteella valitulle luottamusmiehelle ja jäljempänä 
13 luvun 3 §:ssä tarkoitetulle luottamusvaltuutetulle suoritet-
tavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 kuukauden 
palkka.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan työsopimuksen 
päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen 
arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuk-
sen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja 
hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan 
vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettä-
essä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämi-
seen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin 
rinnastettavat seikat.

Jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen vastoin 7 luvun 3 
tai 7 §:ssä säädettyjä perusteita tai purkanut sen 1 luvun 4 §:n 
tai yksinomaan 8 luvun 1 §:ssä säädettyjen perusteiden vastai-
sesti, korvausta määrättäessä ei sovelleta 1 momentin säännös-
tä korvauksen vähimmäismäärästä.

3 §
Työttömyyspäivärahan vaikutus vahingonkorvauksen ja kor-
vauksen maksamiseen
Edellä 2 §:n mukaan määrätystä korvauksesta siltä osin kuin se 
on korvausta työntekijälle ennen tuomion julistamista tai anta-
mista menetetyistä työttömyydestä johtuvista palkkaeduista on 
vähennettävä
1) 75 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta työt-

tömyysturvalaissa (602/1984) tarkoitetusta ansioon suh-
teutetusta työttömyyspäivärahasta

2) 80 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta työt-
tömyysturvalaissa tarkoitetusta peruspäivärahasta sekä

3) työntekijälle kyseiseltä ajalta työmarkkinatuesta annetun 
lain (1542/1993) nojalla maksettu työmarkkinatuki.

Tuomioistuin voi tehdä korvauksesta 1 momentissa säädettyä 
pienemmän vähennyksen tai jättää vähennyksen kokonaan teke-
mättä, jos se on korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset 
ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus huomioon 
ottaen kohtuullista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua asiaa käsiteltäes-
sä tuomioistuimen on varattava Työttömyysvakuutusrahastolle 
ja etuuden maksaneelle työttömyyskassalle tilaisuus tulla kuul-
luksi. Tuomioistuimen on velvoitettava työnantaja maksamaan 
korvauksesta vähennetty rahamäärä Työttömyysvakuutusrahas-
tolle ja toimitettava asiassa annettu lainvoiman saanut tuomio 
tai päätös sille tiedoksi. Mitä tässä säädetään Työttömyysva-
kuutusrahastosta, koskee vastaavasti Kansaneläkelaitosta käsi-
teltäessä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua asiaa.

Jos työnantajan korvausvelvollisuudesta tehdään sopimus, 
siinä on erikseen mainittava 2 §:n nojalla sovittu kokonaiskor-
vaus sekä siihen sisältyvä työntekijälle työttömyydestä johtu-
vista, ennen sopimuksen tekemistä menetetyistä palkkaeduis-
ta maksettava korvaus. Korvauksesta on tehtävä vähennys 
noudattaen, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään. Työnantaja 
vastaa siitä, että korvauksesta vähennetty rahamäärä suorite-
taan Työttömyysvakuutusrahastolle tai Kansaneläkelaitoksel-
le ja että sopimusjäljennös toimitetaan sille tiedoksi.

Mitä edellä säädetään 2 §:n mukaan määrätystä korvaukses-
ta, sovelletaan myös perusteettoman lomauttamisen johdos-
ta 1 §:n 1 momentin nojalla määrättyyn vahingonkorvaukseen.

Lainsäädäntöosuuden lähde: Edilex 27.2.2012
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