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TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 §:N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON
MAKSU VUODELTA 2009

1

Yleistä
TyEL 182 §:n mukaan Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Eläketurvakeskukselle maksu, joka vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Maksu määrätään siten, että se arvion mukaan vastaa määrää, joka
saataisiin, jos TyEL 182 §:n 1 momentissa luetelluissa eläkelaitoksissa vakuutettujen palkansaajien TyEL 74 §:n 3 momentin 2–6 kohdassa tarkoitettujen
etuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista suoritettaisiin TyEL:n keskimääräistä vakuutusmaksua vastaava maksu. Keskimääräisessä vakuutusmaksussa ei oteta huomioon 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden korotettua
maksua.

Maksun suuruutta määrättäessä ei oteta huomioon alle 18 vuoden iässä ja
työttömyyspäivärahojen kohdalla lisäksi yli 63 vuoden iässä saatuja ansiopäivärahoja, eläketapahtuman sattumisvuoden etuuspäiviä eikä eläketapahtuman
sattumisen ja eläkkeen alkamisen välisen ajan etuuspäiviä, koska ne eivät oikeuta eläkkeeseen.

2

Laskuperusteet
Työttömyysvakuutusrahaston maksu per 1.7.v lasketaan kaavalla

(1)

= 0,75 × k v × Sv (1) + 0,65 × k v × Sv (2) ,
MTVR
v

missä
kv

= keskimääräinen TyEL:n mukainen vakuutusmaksuprosentti (vähennettynä 53 vuotta täyttäneiden korotetulla maksulla),

Sv (1) = TyEL 74 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdassa mainittujen etuuksien perusteena olevat ansiot vuonna v ja
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Sv (2) = TyEL 74 §:n 3 momentin 4–6 kohdassa mainittujen etuuksien perusteena olevat ansiot vuonna v.

Työttömyys- ja koulutusetuuksien sekä vuorottelukorvausten perusteena olevat ansiot lasketaan kaavoilla

(2)

Sv (1) = (1- a2v - a3v - a 4v - a5v )(N1v × sv1 + N2v × sv2 ) ja
Sv (2) = (1- a2v - a3v - a 4v - a5v )(N3v × sv3 + N4v × sv4 + N5v × sv5 ) ,

missä
a2v

= eläketapahtuman sattumisvuoden etuuspäiviin liittyvä vähennyskerroin työkyvyttömyyseläkkeiden osalta,

a3v

= eläketapahtuman sattumisvuoden etuuspäiviin liittyvä vähennyskerroin perhe-eläkkeiden osalta,

a 4v

= eläketapahtuman sattumisvuoden etuuspäiviin liittyvä vähennyskerroin työttömyyseläkkeiden osalta,

a5v

= ensimmäisestä työsuhteesta aiheutuva vähennyskerroin,

N1v

= TyEL 74 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaisten vuorottelukorvauspäivien lukumäärä,

2
v

N

= TyEL 74 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaisten ansiosidonnaisten
työttömyyspäivärahapäivien lukumäärä,

N3v

= TyEL 74 §:n 3 momentin 4 kohdan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisten ansiotukipäivien lukumäärä,

N4v

= TyEL 74 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaisten koulutuspäivärahapäivien lukumäärä,

N5v

= TyEL 74 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaisten aikuiskoulutustukipäivien lukumäärä,

sv1

= vuorottelukorvausta saaneiden henkilöiden etuuden perusteena oleva keskimääräinen päiväpalkka,

sv2

= ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saaneiden henkilöiden etuuden perusteena oleva keskimääräinen päiväpalkka,
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= julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ansiotukea saaneiden henkilöiden perusteena oleva keskimääräinen päiväpalkka,

sv4

= koulutuspäivärahaa saaneiden henkilöiden etuuden perusteena oleva keskimääräinen päiväpalkka ja

sv5

= aikuiskoulutustukea saaneiden henkilöiden etuuden perusteena oleva keskimääräinen päiväpalkka.

3

3.1

Vuoden 2009 maksu

Suureet
Kertoimet a2v , a3v , a 4v ja a5v arvioidaan Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen
avulla.

Suureet N1v – N5v saadaan Arekin ansaintarekisteristä.

Suureina sv1 – sv5 käytetään Arekin ansaintarekisteristä laskettuja etuuslajikohtaisia painotettuja etuuksien perusteena olevia keskipäiväpalkkoja, joita on korotettu päiväpalkoista vähennetyn palkansaajien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun (4,50 %) sekä loma- tai lomaltapaluurahan (n. 5 %) verran. Keskimääräiset etuuksien perusteena olevat päiväansiot lasketaan etuuspäivien lukumäärillä painotettuina keskiarvoina.

N12009 =

1 468 201 pv

1
s2009
= 128,93 €/pv

N22009 = 31 450 053 pv

2
s2009
= 103,75 €/pv

N32009 =

2 904 550 pv

3
s2009
= 104,86 €/pv

4
N2009
=

341 669 pv

4
s2009
= 107,24 €/pv

N52009 =

593 143 pv

5
s2009
= 118,30 €/pv
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a22009 = 0,014
a32009 =

0

4
a2009
= 0,036

a52009 =

0

Kaavan (2) perusteella saadaan

S2009 (1) = (1 - 0,014 - 0 - 0,036 - 0) (1 468 201 pv x 128,93 €/pv +
31 450 053 pv x 103,75 €/pv)
= 3 279 626 246 €
ja
S2009 (2) = (1 - 0,014 - 0 - 0,036 - 0) (2 904 550 pv x 104,86 €/pv +

341 669 pv x 107,24 €/pv + 593 143 pv x 118,30 €/pv)
= 390 811 488 €.

3.2

Lopullinen maksu
Kaavan (1) perusteella lopulliseksi maksuksi per 1.7.2009 saadaan

MTVR
2009

= 0,75 x 0,208 x 3 279 626 246 € + 0,65 x 0,208 x 390 811 488 €
= 564 459 408 €.

Tämän perusteella Eläketurvakeskus esittää, että työttömyysvakuutusrahaston maksuksi vuodelle 2009 vahvistettaisiin 564 459 408 euroa.

3.3

Ennakkomaksu
Työttömyysvakuutusrahasto on maksanut Eläketurvakeskukselle vuonna 2009
ennakkomaksuna neljä erää. Ennakkoerät vuodelta 2009 ovat:
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per 15.kk.2009

per 1.7.2009

helmikuu

111 200 000 €

112 439 459 €

huhtikuu

111 200 000 €

111 886 892 €

kesäkuu

111 200 000 €

111 337 040 €

lokakuu

246 400 000 €

244 284 838 €

yhteensä

580 000 000 €

579 948 229 €

Tarkistuserä
Kun Työttömyysvakuutusrahaston maksamista ennakoista vähennetään lopullisen maksun määrä, saadaan tarkistuseräksi per 1.7.2009 Työttömyysvakuutusrahastolle saatavaa 15 488 821 euroa.

Perustekorko on
1.7.–31.12.2009

3,00 %,

1.1.–30.6.2010

3,50 %,

1.7.–30.11.2010

4,50 %.

Eläketurvakeskus maksaa 2.12.2010 Työttömyysvakuutusrahastolle tarkistuserän korkoineen 16 288 169 euroa.

