RP 132/2011 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
komplettering av regeringens proposition med förslag till
lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås en sådan komplettering av regeringens proposition med
förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om
finansiering av arbetslöshetsförmåner, att de
höjningar av arbetslöshetsförsäkringspremierna som föreslagits för 2012 inte genomförs
och att premierna i stället bestäms i enlighet
med vad som föreslås i denna proposition.

Syftet med den kompletterande propositionen är att stödja ramavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i enlighet
med det åtagande som regeringen har gjort.
Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.
Lagen avses träda i kraft den 1 januari
2012.
—————
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MOTIVERING
1

Målsättning och föreslagna ändringar

Regeringens proposition med förslag till
lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011
rd) lämnades till riksdagen i oktober 2011. I
den propositionen föreslås bestämmelser om
arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2012.
Efter det att propositionen lämnades har
regeringen förbundit sig att stödja uppkomsten av en samlande och heltäckande arbetsmarknadslösning genom åtgärder som stöder
konkurrenskraften och en förbättring av sysselsättningen och köpkraften bland annat så
att staten genom ett tidsbegränsat tvåårigt arrangemang deltar i finansieringen av permitteringsdagpenningar inom utkomstskyddet
med en andel som motsvarar grunddagpenningen. Förslaget att staten, i enlighet med
regeringens ståndpunkt, ska delta i finansieringen av kostnaderna för permitteringsdagpenningar liksom även höjningen av grunddagpenningen med 120 euro innebär att den
andel inom utkomstskyddet som ska finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremier enligt prognosen minskar med närmare 200
miljoner euro.
I sitt ställningstagande den 13 oktober 2011
till ramavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i syfte att trygga den finländska konkurrenskraften och sysselsättningen förband sig regeringen att dra tillbaka
förslaget om en höjning av löntagares och
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier med 0,2 procentenheter 2012, om en samlande och heltäckande arbetsmarknadslösning nås. Regeringen har bedömt att ramavtalet är tillräckligt omfattande och lämnar
denna kompletterande proposition för att
fullgöra sitt åtagande.
Den ovan föreslagna ändringen förutsätter
att den proposition som tidigare har lämnats

till riksdagen ses över när det gäller arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp. I övrigt
ändras inte innehållet i propositionen.
2

Propositionens konsekvenser

Enligt en uppskattning som utgår från finansministeriets ekonomiska prognos som
använts som grund för statsbudgeten för
2012 kommer arbetslöshetsförsäkringsfonden
att uppvisa ett överskott på ca 80 miljoner
euro om premierna inte höjs. Tillgångarna
beräknas uppgå till ca 360 miljoner euro vid
slutet av 2012.
Om premierna behålls på 2011 års nivå
ökar inte arbetsgivarnas sysselsättningskostnader, och löntagarnas nettoinkomster sjunker inte till följd av arbetslöshetsförsäkringspremierna. Särskilt kommunernas ekonomi
skulle påverkas avsevärt av en premiehöjning. Eftersom löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från de skattepliktiga
inkomsterna i beskattningen, skulle en premiehöjning leda till minskade skatteinkomster för kommunerna, samtidigt som utgifterna
skulle öka till följd av höjningen av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Eftersom det föreskrivs om en egen arbetslöshetsförsäkringspremie för universiteten,
betalar universiteten arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie till ett belopp av cirka
29 miljoner euro sammanlagt 2012. Utan en
egen premie skulle beloppet av premierna bli
ungefär 13 miljoner euro högre.
3

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet tillsammans med arbetsmarknadens viktigaste centralorganisationer. Vid beredningen har arbetslöshetsförsäkringsfonden hörts.
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Samband med andra propositioner

Propositionen är en kompletterande proposition som avses i 71 § i grundlagen. Den bör
behandlas tillsammans med den proposition
med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
(RP 87/2011 rd) som tidigare har lämnats till
riksdagen.
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Ikraftträdande

Ändringarna i den kompletterande propositionen föreslås träda i kraft den 1 januari
2012 i enlighet med förslaget i den proposition som tidigare har lämnats till riksdagen.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lag
om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 §, sådan den lyder i
lag 1026/2010, som följer:
Ändringarna i löntagares och arbetsgivares
18 §
arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela
sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntaArbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp
gares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie självriskpremien beaktas i arbetsgivarens geför 2012 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgi- nomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetsvares arbetslöshetsförsäkringspremie är gra- löshetsförsäkringspremie ska graderas så att
derad enligt det lönebelopp som arbetsgiva- premien för den del av lönebeloppet som inte
ren betalar så att den år 2012 är 0,80 procent överstiger 1 936 500 euro är en fjärdedel utav lönen för ett lönebelopp upp till 1 936 500 tryckt i fulla hundradels procent avrundat till
euro och 3,20 procent för den överskjutande närmaste fem hundradelar av premien för den
delen av lönen.
del av lönebeloppet som överstiger 1 936 500
För 2012 är löntagares arbetslöshetsförsäk- euro. Löntagares arbetslöshetsförsäkringsringspremie för delägare i företag 0,20 pro- premie är dock alltid minst 0,10 procent av
cent av lönen och arbetsgivares arbetslös- lönen.
hetsförsäkringspremie för delägare i företag
Procentsatserna för arbetsgivares arbetslös0,80 procent av lönen.
hetsförsäkringspremie och löntagares arbetsFör 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremi- löshetsförsäkringspremie bestäms för ett kaen för statliga affärsverk 0,80 procent av de lenderår i sänder. Arbetslöshetsförsäkringssammanlagda löner för affärsverksamhet som fonden ska senast i augusti lägga fram sitt
affärsverket betalar för ett lönebelopp upp till förslag till premier för året därpå för social1 936 500 euro och 2,05 procent för den och hälsovårdsministeriet.
överskjutande delen av lönen.
———
För 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universiDenna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
tetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
för ett lönebelopp upp till 1 936 500 euro och denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
2,20 procent för den överskjutande delen av
lönen.
—————
Helsingfors den 29 november 2011
Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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Lag
om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 §, sådan den lyder i
lag 1026/2010, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
18 §

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
för 2011 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren
betalar så att den år 2011 är 0,80 procent av
lönen för ett lönebelopp upp till 1 879 500
euro och 3,20 procent för den överskjutande
delen av lönen.
För 2011 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,20 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80
procent av lönen.
För 2011 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 879 500 euro
och 2,05 procent för den överskjutande delen
av lönen.
Ändringarna i löntagares och arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela
sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga
arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också
självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att
premien för den del av lönebeloppet som inte
överstiger 1 879 500 euro är en fjärdedel uttryckt i fulla hundradedels procent avrundat
till närmaste fem hundradedelar av premien
för den del av lönebeloppet som överstiger 1
879 500 euro. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent
av lönen.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
för 2012 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2012 är 0,80 procent
av lönen för ett lönebelopp upp till 1 936 500
euro och 3,20 procent för den överskjutande
delen av lönen.
För 2012 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,20 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80
procent av lönen.
För 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av de
sammanlagda löner för affärsverksamhet
som affärsverket betalar för ett lönebelopp
upp till 1 936 500 euro och 2,05 procent för
den överskjutande delen av lönen.
För 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen
för ett lönebelopp upp till 1 936 500 euro och
2,20 procent för den överskjutande delen av
lönen.
Ändringarna i löntagares och arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela
sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också
självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att
premien för den del av lönebeloppet som inte
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Föreslagen lydelse

Procentsatserna för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms för ett kalenderår i sänder. Arbetslöhetsförsäkringsfonden ska senast i augusti lägga fram sitt
förslag till premier för året därpå för socialoch hälsovårdsministeriet.

överstiger 1 936 500 euro är en fjärdedel uttryckt i fulla hundradels procent avrundat till
närmaste fem hundradelar av premien för den
del av lönebeloppet som överstiger 1 936 500
euro. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent av
lönen.
Procentsatserna för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms för ett kalenderår i sänder. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska senast i augusti lägga fram sitt
förslag till premier för året därpå för socialoch hälsovårdsministeriet.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2012.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.

