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työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 4 §:n 3 momentti

sekä 8 ja 23 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentti laissa 460/2005 ja 8 § laissa
1189/2009, seuraavasti:

4 §

Ansiopäivärahojen rahoitus

— — — — — — — — — — — — —
Työttömyyskassan osuus kustakin ansio-

päivärahasta on 5,5 prosenttia, jollei 1 ja
2 momentin säännöksistä muuta johdu. Jos
ansiopäiväraha maksetaan työttömyysturva-
lain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti
korotettuna, työttömyyskassan osuus laske-
taan kuitenkin mainitun pykälän 1 momentin
mukaan määräytyvästä ansiopäivärahasta.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Peruspäivärahan rahoitus

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa sosi-
aali- ja terveysministeriön välityksellä Kan-
saneläkelaitokselle 23 §:ssä tarkoitetun osuu-
den työttömyysturvalain mukaisten peruspäi-
värahojen ja niihin liittyvien lapsikorotusten
sekä korotusosien rahoitukseen. Muilta osin
menot rahoitetaan Kansaneläkelaitokselle
maksettavalla valtionosuudella.

Valtionosuuden suorittamisesta, valtion-
osuuden ennakoiden käyttämisestä ja Kan-
saneläkelaitoksen työttömyysetuuksien hal-
lintokuluista säädetään työttömyysturva-
laissa.

23 §

Perusturvaan tilitettävä
työttömyysvakuutusmaksukertymä

Työttömyysvakuutusrahasto tilittää sosi-
aali- ja terveysministeriön välityksellä pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksun kerty-
mästä Kansaneläkelaitokselle työttömyystur-
van peruspäivärahan rahoitukseen määrän,
joka keskimäärin vastaa työttömyyskassoihin
kuulumattomien työntekijöiden palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksuista kertyvää mää-
rää. Vuosittain tilitettävän määrän vahvistaa
sosiaali- ja terveysministeriö pyydettyään
lausunnon Työttömyysvakuutusrahastolta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun määrän
lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto tilittää
Kansaneläkelaitokselle peruspäivärahan ra-
hoitukseen vuosittain 50 300 000 euroa.

Tilitettävän määrän laskemisesta ja maksa-
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misesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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