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Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 14 a §, 18 §:n 1—5 

momentti, 24 §:n 1 momentti ja 24 a §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 a §, 18 §:n 
5 momentti ja 24 §:n 1 momentti laissa 678/2022 sekä 18 §:n 1—4 momentti ja 24 a §:n 3 mo-
mentti laissa 1189/2021, seuraavasti:  
 

14 a § 

Irtisanovan työnantajan muutosturvamaksu 

Irtisanovan työnantajan muutosturvamaksu perustuu Kansaneläkelaitoksen tai työttömyys-
kassan maksamaan muutosturvarahaan ja sen määrä on muutosturvaraha kerrottuna luvulla 0—
2,9. Irtisanovan työnantajan muutosturvamaksu maksetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta annetun lain 5 a luvun 2 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetusta työntekijästä. 

Irtisanovan työnantajan muutosturvamaksun on velvollinen maksamaan Työllisyysrahastolle 
sellainen 12 §:ssä tarkoitettu työnantaja sekä valtion kirjanpitoyksikkö ja liikelaitos, jonka irti-
sanomisvuotta edeltäneen vuoden työttömyysvakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma 
tai sitä vastaava valtion kirjanpitoyksikön tai liikelaitoksen palkkasumma on vähintään 
2 251 500 euroa. Täysimääräinen irtisanovan työnantajan muutosturvamaksu peritään, jos työn-
antajan palkkasumma on vähintään 36 024 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä pienempi, irti-
sanovan työnantajan muutosturvamaksu alenee lineaarisesti siten, että maksua ei peritä, jos 
palkkasumma on enintään 2 251 500 euroa. 
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18 § 

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2023 on 1,50 prosenttia palkasta. Työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan 
siten, että vuonna 2023 se on 0,52 prosenttia palkasta palkkasumman 2 251 500 euroon asti ja 
sen ylittävältä osalta 2,06 prosenttia palkasta. 

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2023 on 0,75 pro-
senttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 
on 0,52 prosenttia palkasta. 

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2023 on 0,52 prosenttia liikelaitok-
sen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 2 251 500 euroon asti 
ja sen ylittävältä osalta 1,22 prosenttia palkasta. 

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 
2023 on 0,52 prosenttia palkasta palkkasumman 2 251 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
1,52 prosenttia palkasta.  

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutus-
maksu ovat yhtä suuret ennen työnantajan keskimääräiseen maksuun lisättävää muutosturva-
maksun yleistä osaa. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutokset ja-
kautuvat tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttö-
myysvakuutusmaksun kesken pois lukien se muutosturvamenon muutos, joka rahoitetaan muu-
tosturvamaksun yleisellä osalla. Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huomioon 
myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen 
osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 251 500 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa siihen 
palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 2 251 500 euroa. Edellä mainittu 
neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosina.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
24 § 

Maksuvelvollisuus 

Työttömyysturvan omavastuumaksun on velvollinen maksamaan 12 §:ssä tarkoitettu työnan-
taja sekä valtion kirjanpitoyksikkö ja liikelaitos, jonka irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden 
työttömyysvakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma tai sitä vastaava valtion kirjanpito-
yksikön tai liikelaitoksen palkkasumma on vähintään 2 251 500 euroa, jos: 

1) työsuhteen irtisanomisesta tai työntekijän lomauttamisesta johtuva työttömyys jatkuu niin, 
että henkilölle syntyy oikeus työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaisiin lisäpäi-
viin; tai 

2) henkilöllä työsuhteen irtisanomisesta johtuva 62 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut 
oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu hänen täytettyään 65 vuotta tai hän on alkanut saada van-
huuseläkettä 64 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siir-
tymiseen saakka. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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24 a § 

Omavastuumaksun määrä 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Täysimääräinen omavastuumaksu on 90 prosenttia 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta etuusme-

nosta. Täysimääräinen omavastuumaksu peritään, jos yrityksen 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
palkkasumma on vähintään 36 024 000 euroa. Jos palkkasumma on tätä pienempi, omavastuu-
maksu alenee lineaarisesti siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos palkkasumma on enintään 
2 251 500 euroa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. 

 
 
 
Helsingissä 11.11.2022 

 
Tasavallan Presidentti 

Sauli Niinistö 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 
 
 


