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Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän

työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi tarpeen korottaa 0,00-0,50 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023. 

Kokonaismaksutasoa nostettiin noin 0,2 prosenttiyksikköä vuodelle 2022 ja se on nykyisellään noin 3 %. 

Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä

maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Työllisyysrahasto antoi rahaston hallituksen hyväksymän

arvion sosiaali- ja terveysministeriölle 28.4.2022. 

Maksuarvio on tässä vaiheessa alustava. Lopullinen maksuesitys tehdään elokuussa ja tällöin päätöksenteossa on

käytettävissä laajemmin tietoa rahaston tulojen ja menojen kehittymisestä sekä taloussuhdanteesta laajemmin.

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2023 maksuprosenteista kokouksessaan

25.8.2022. 

Työllisyysrahasto arvioi perusennusteessaan, että vuonna 2022 Suomen talous kasvaa keskimääräistä hitaammin ja

työttömyys on lievästi laskussa. Työllisyyden kasvu tasaantuu ja palkkasumman kasvu on arvion mukaan kohtuullisen hyvää

kuluvana vuonna. 

Lähivuosien talouskehityksen arviointi on maksuarviota laadittaessa erittäin haastavaa erityisesti siitä syystä, että Venäjän

hyökkäys Ukrainaan on aiheuttamassa kohoavien raaka-ainehintojen lisäksi monenlaisia häiriöitä kansainvälisessä

taloudessa ja Suomen päämarkkinoilla.  

Työllisyysrahasto on päätynyt tekemään laskelmia skenaarioiden pohjalta. Laaditut skenaariot osoittavat, että rahaston

tulos on alijäämäinen vuonna 2022 ja että alijäämää syntyy hyvin todennäköisesti myös vuonna 2023 ilman maksujen

korotuksia. Näin ollen maksuja olisi tarpeen korottaa rahaston talouden vakauttamiseksi, maksuvalmiuden turvaamiseksi ja

tasaisen maksukehityksen turvaamiseksi. Mahdolliset muutokset Suomen koronatilanteessa tai maailmanlaajuisessa

pandemiassa voivat myös vaikuttaa arvioon tulevasta talouskehityksestä.  

Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2021 lopussa 633 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 aikana

nettovarallisuus supistuu jonkin verran ja sen määrän arvioidaan olevan noin 500 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa.  
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Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien

osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.
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