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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Det föreslås att lagen om statskontoret ändPropositionen hänför sig till budgetproposiras så, att det i lagen tas in en bestämmelse tionen för 2013 och avses bli behandlad i
med stöd av vilken Statskontoret ska ta ut en samband med den.
arbetarskyddsavgift hos de statliga ämbetsLagen avses träda i kraft den 1 januari
verken.
2013.
—————
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MOTIVERING
1 Nuläge
I 2 § i lagen om statskontoret (305/1991)
föreskrivs det om Statskontorets uppgifter.
Till Statskontorets uppgifter hör bl.a. att ordna service i samband med finansiering, placering, skötsel av skulder och lån samt personalservice för statliga ämbetsverk och inrättningar.
Med stöd av lagens 2 a § 1 mom. är Statskontorets skadeståndsprestationer i olycksfalls- och trafikskadeärenden avgiftsbelagda.
Enligt paragrafens 2 mom. iakttar Statskontoret vid prissättningen av prestationerna i tilllämpliga delar de principer som tillämpas i
privat försäkringsverksamhet. Det totala beloppet av avgifterna ska täcka de kostnader
som förmånen medför för staten.
Inom statens budgetekonomi arbetar år
2012 ca 83 300 personer som omfattas av
den lagstadgade olycksfallsförsäkringspremie
som Statskontoret tar ut. Den totala lönesumman för dessa personer uppgår till ca
3 953,9 miljoner euro år 2012. Den genomsnittliga olycksfallsförsäkringspremien är ca
5,01 promille av lönesumman. Beloppet av
de olycksfallsförsäkringspremier som inflyter
på basis av statliga anställningsförhållanden
är ca 19,5 miljoner euro varje år.
Inom statsförvaltningen tas det inte ut någon arbetarskyddsavgift i samband med
olycksfallsförsäkringspremien. Verksamhet
som motsvarar en arbetarskyddsfond genomförs inom statsförvaltningen genom särskild
budgetfinansiering. Att olycksfallsförsäkringspremien för de statsanställda inte omfattar en arbetarskyddsavgift är ett exceptionellt
arrangemang inom det finska arbetslivet som
saknar grund.
I den olycksfallsförsäkringspremie som tas
ut inom den privata sektorn och i kommunala
arbets- och tjänsteförhållanden ingår en arbetarskyddsavgift enligt 35 g § i lagen om
olycksfallsförsäkring (608/1948). Den har
karaktären av en riskpremie och är 1,75 procent av olycksfallsförsäkringspremien. De
medel som inflyter av arbetarskyddsavgiften
ska användas för att främja arbetarskyddet
enligt vad som bestäms i lagen om arbetar-

skyddsfonden (407/1979). Försäkringsbolagen ska betala detta belopp till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, som sedan
redovisar det till arbetarskyddsfonden. Arbetarskyddsavgifter inflyter till ett belopp av ca
nio miljoner euro varje år.
Genom det nuvarande förfarandet där man
finansierar främjandet av arbetshälsan direkt
via budgeten försätts statens ämbetsverk och
inrättningar i en särställning när det gäller
olycksfallsförsäkringspremien jämfört med
den privata sektorn och med andra arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Arbetarskyddsavgiften utgör endast en mycket liten
del av försäkringspremien. Det finns ingen
grund för att i fråga om staten avvika från de
övriga arbetsmarknadssektorerna och från
allmän praxis.

2 Föreslagna ändringar
Det föreslås att 2 a § 2 mom. i lagen om
statskontoret ändras så att man i samband
med uttagandet av avgiften för olycksfallsärenden också ska ta ut en arbetarskyddsavgift. De medel som inflyter av avgiften ska
användas för att främja hälsan och säkerheten
i arbetet på statliga arbetsplatser och stödja
statsanställdas välbefinnande i arbetet och
utvecklandet av arbetshälsovården genom finansiellt stöd till information, forskning och
utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet.
Genom den föreslagna ändringen kommer
statens ämbetsverk och inrättningar att bli
jämbördiga med andra arbetsgivare när det
gäller olycksfallsförsäkringspremien.
I lagens 2 a § 1 mom. föreslås en teknisk
ändring. Dessutom föreslås det att till momentet fogas den bestämmelse om prissättning av prestationer som nu ingår i 2 mom. I
paragrafen föreslås ett nytt 3 mom. till vilket
bestämmelsen om avgifter i nuvarande 2 a §
2 mom. föreslås bli överflyttad.

3 Propositionens konsekvenser
Propositionen bedöms ha endast ringa ekonomiska konsekvenser. Den föreslagna arbetarskyddsavgiften är 0,023 procent av statens
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lönesumma. Totalt skulle alltså ca 900 000
euro inflyta varje år. För de medel som inflyter av arbetarskyddsavgifter skapas i statsbudgeten ett särskilt moment som förvaltas
av Statskontoret.
Propositionen bedöms inte ha några betydande konsekvenser för myndigheterna.
Statskontoret tar redan nu ut en olycksfallsförsäkringspremie hos statens ämbetsverk
och inrättningar. Att en arbetarskyddsavgift
tas ut i samband med den kommer inte att
medföra någon nämnvärd mängd extra arbete. Användningen av de medel som inflyter
av arbetarskyddsavgifterna för att främja arbetshälsan vid de statliga ämbetsverken och
inrättningarna skulle på ett naturligt sätt anknyta till det arbetshälsofrämjande arbete
som redan nu utförs vid Statskontoret.

3

4 Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet.

5 Samband med andra propositioner
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2013 och avses bli behandlad i
samband med den.

6 Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2013.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 a §, sådan den lyder i lag 15/1993, som följer:
2a§
0,023 procent av lönesumman för den arbetsStatskontorets skadeståndsprestationer i inkomst som ligger till grund för statens
olycksfalls- och trafikskadeärenden samt i olycksfallsförsäkringspremie.
ärenden som gäller ekonomiskt stöd som
Det totala beloppet av de avgifter och premotsvarar grupplivförsäkring är avgiftsbe- mier som avses i 1 och 2 mom. ska täcka de
lagda. Finansministeriet kan bestämma att kostnader som förmånen medför för staten.
också andra motsvarande skadeståndspresta- Det årliga totalbeloppet av de avgifter och
tioner som produceras av Statskontoret ska premier som tas ut behöver dock inte motvara avgiftsbelagda. Vid prissättningen av svara de ersättningar som varje enskilt år ska
prestationerna iakttar Statskontoret i tillämp- betalas av staten.
liga delar de principer som tillämpas i privat
———
försäkringsverksamhet.
Denna lag träder i kraft den 20 .
Statskontoret ska för de arbetshälsotjänster
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
som produceras för statliga ämbetsverk, hos denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
dessa ta ut en arbetarskyddsavgift som är
—————
Helsingfors den 4 oktober 2012

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

JUTTA URPILAINEN

Arbetsmarknadsjurist Katja Viertävä

5

RP 126/2012 rd

Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 a §, sådan den lyder i lag 15/1993, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2a§
Statskontorets skadeståndsprestationer i
olycksfalls- och trafikskadeärenden samt i
ärenden som gäller ekonomiskt stöd som
motsvarar grupplivförsäkring är avgiftsbelagda. Finansministeriet kan bestämma att också
andra motsvarande skadeståndsprestationer
som produceras av statskontoret skall vara
avgiftsbelagda.

2a§
Statskontorets skadeståndsprestationer i
olycksfalls- och trafikskadeärenden samt i
ärenden som gäller ekonomiskt stöd som
motsvarar grupplivförsäkring är avgiftsbelagda. Finansministeriet kan bestämma att
också andra motsvarande skadeståndsprestationer som produceras av Statskontoret ska
vara avgiftsbelagda. Vid prissättningen av

Vid prissättningen av de prestationer som
avses i 1 mom. iakttar statskontoret i tillämpliga delar de principer som tillämpas i privat
försäkringsverksamhet. Det totala beloppet av
avgifterna skall täcka de kostnader som förmånen åsamkar staten. Det årliga totalbeloppet av de avgifter som uppbärs behöver dock
inte motsvara de ersättningar som varje enskilt år skall betalas av staten.

prestationerna iakttar Statskontoret i tillämpliga delar de principer som tillämpas i privat
försäkringsverksamhet.
Statskontoret ska för de arbetshälsotjänster
som produceras för statliga ämbetsverk, hos
dessa ta ut en arbetarskyddsavgift som är
0,023 procent av lönesumman för den arbetsinkomst som ligger till grund för statens
olycksfallsförsäkringspremie.

Det totala beloppet av de avgifter och premier som avses i 1 och 2 mom. ska täcka de
kostnader som förmånen medför för staten.
Det årliga totalbeloppet av de avgifter och
premier som tas ut behöver dock inte motsvara de ersättningar som varje enskilt år ska
betalas av staten.

———

Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.

