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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras.
I propositionen föreslås det att beloppen av
arbetslöshetsförsäkringspremierna för löntagare, arbetsgivare, delägare i företag och statliga affärsverk är desamma som 2012.
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
ska vara 0,60 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,80
procent av lönen för ett lönebelopp upp till
1 992 000 och 3,20 procent för den överskjutande delen av lönen.
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
för delägare i företag föreslås uppgå till 0,20
procent av lönen och arbetsgivares arbetslös-

hetsförsäkringspremie för delägare i företag
till 0,80 procent av lönen.
Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är enligt förslaget 0,80 procent
av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till
1 992 000 euro och 2,05 procent för den
överskjutande delen av lönen.
Det föreslås att arbetslöshetsförsäkringspremien för universiten höjs. Den ska uppgå
till 0,80 procent av lönebeloppet för ett belopp upp till 1 992 000 euro och till 2,35 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet.
Lagen avses träda i kraft den 1 januari
2013.
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ALLMÄN MOTIVERING
1
1.1

Nuläge
Finansieringen av utkomstskyddet
för arbetslösa

Enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), nedan finansieringslagen, svarar staten, arbetsgivarna och
löntagarna med obligatoriska arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetslöshetskassorna med medlemsavgifter för finansieringen
av utkomstskyddet för arbetslösa. Löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier redovisas till arbetslöshetsförsäkringsfonden, som svarar för de andelar
och förmåner som finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremierna. I fråga om de inkomstrelaterade förmåner som betalas av arbetslöshetskassorna — arbetslöshetsdagpenning och utgifter för alterneringsersättning —
finansierar staten den andel som motsvarar
grunddagpenningen. Staten deltar inte i finansieringen av förmåner som betalas för
permitteringstid, på grund av väderhinder eller för tilläggsdagar. Med avvikelse från huvudregeln har staten undantagsvis 2010 och
2012 deltagit i finansieringen av förmåner
som betalas för permitteringstid med en andel som motsvarar grunddagpenningen och
deltar även 2013 i finansieringen av dessa
förmåner. Arbetslöshetskassans andel av varje inkomstrelaterad dagpenning är 5,5 procent. Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar
för finansieringen av det inkomstrelaterade
utkomstskyddet för arbetslösa till den del staten och de enskilda arbetslöshetskassorna
inte svarar för detta. Både den förhöjda för-

tjänstdelen och omställningsskyddets förtjänstdel finansieras i sin helhet av arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassorna
en andel av förvaltningskostnaderna enligt
26 § i lagen om arbetslöshetskassor
(603/1984) och utjämning av medlemsavgifter enligt 19 a § i samma lag.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
svarar
även för betalningen till Pensionsskyddscentralen av den försäkringsavgift som avses i
182 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006) och betalningen till statens pensionsfond av den avgift för arbetslöshets- och
utbildningsperioder som avses i 133 § i lagen
om statens pensioner (1296/2006) och betalningen av det belopp som avses i 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om
lönegaranti för sjömän (1108/2000). Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar dessutom vuxenutbildningsstödets förtjänstdel och
de förvaltningsutgifter som avses i lagen om
vuxenutbildningsstöd (1276/2000) och de
förvaltningskostnader och yrkesexamensstipendium i fråga om andra än personer i statliga tjänste- eller anställningsförhållanden
som avses i lagen om Utbildningsfonden
(1306/2002). I 23 § i finansieringslagen föreskrivs det att arbetslöshetsförsäkringsfonden
redovisar intäkten av löntagares influtna arbetslöshetsförsäkringspremie till Folkpensionsanstalten för finansiering av grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa ett belopp, som i genomsnitt motsvarar
beloppet av arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare som inte hör
till arbetslöshetskassorna.
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1.2

Konjunkturbuffert

För att trygga arbetslöshetsförsäkringsfondens likviditet och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av
prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer har fonden en konjunkturbuffert. Vid fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremierna kan prognosen om
maximibeloppet för buffertens tillgångar eller skulder uppgå till högst ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad
på 5,0 procentenheter. För att trygga en jämn
premieutveckling kan arbetslöshetsförsäkringspremierna en gång under tre år fastställas så att maximibeloppet för buffertens tillgångar enligt prognosen överskrids.
I början på 2012 fanns det i konjunkturbufferten 293 miljoner euro i tillgångar och i
slutet av året beräknas de uppgå till 550 miljoner euro. Buffertens maximistorlek beräknas vara 1 245 miljoner euro 2013.
1.3

Arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter
finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremier och med intäkterna från placeringar som
görs med premierna samt vid behov med lån.
Enligt 2 § i finansieringslagen ska arbetsgivaren betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetstagaren löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie. Premierna
ska bestämmas så att fonden kan klara av finansieringen av de arbetslöshetsförmåner och
övriga lagstadgade utgifter som den ansvarar
för.
Enligt 12 § 1 mom. i finansieringslagen är
en arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig att försäkra sina arbetstagare, förpliktad att betala
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Statens affärsverk har i tillämpliga delar även
betalningsskyldighet. I 15 § i finansieringslagen föreskrivs det om löntagares premiebetalningsskyldighet. I paragrafen föreskrivs
det att personer i arbets- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande vilka berörs av obligatoriskt olycksfallsskydd
som ordnas av arbetsgivaren eller som bestäms enligt lagen om olycksfallsersättning
för statstjänstemän (449/1990) och som avses

i lagen om olycksfallsförsäkring, är skyldiga
att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Enligt 18 § 1 mom. i finansieringslagen är
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för
2012 0,60 procent av lönen. Enligt lagen är
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
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 lönebeloppet. Arbetsgivarnas och löntagarnas andel av finansieringen av förmånerna har i lagen fastställts
så att ändringarna i arbetslöshetsförsäkringspremierna ska fördela sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Enligt 18 § 5 mom. i finansieringslagen ska
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 1 936 500 euro är
en fjärdedel uttryckt i fulla hundradedels
procent avrundat till närmaste fem hundradedelar av premien för den del av lönebeloppet
som överstiger 1 936 500 euro. Löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid
minst 0,10 procent av lönen. För 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 936 500 euro och 2,05 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 universiteten har genom en lagändring
som trädde i kraft vid ingången av 2012
(1332/2011) föreskrivits en egen arbetslöshetsförsäkringspremie. Enligt regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag
om ändring av 18 § i lagen om finansiering
av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)
som gällde denna ändring föreslogs det att
universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie
ska vara lägre än den allmänna arbetslöshetsförsäkringspremien, eftersom anställda som
är födda före 1980 enligt 11 § i lagen om införande av universitetslagen (559/2009) ska
omfattas av statens pensionsskydd och ar-
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betsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
för deras del inte används för finansiering av
pension som intjänas under arbetslöshetstiden. För 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet 0,80 procent av lönen
för ett lönebelopp upp till 1 936 500 euro och
2,20 procent för den överskjutande delen av
lönen.
Enligt 18 § 6 mom. i finansieringslagen bestäms procentsatserna för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie för ett kalenderår i sänder. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska senast i augusti lägga fram sitt förslag till premier för året därpå för social- och
hälsovårdsministeriet.
2

Målsättning och de viktigaste
förslagen

I denna proposition föreslås det att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2013 ska
fastställas. Det föreslås att beloppen för löntagares, arbetsgivares, företags delägares och
statliga affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremier ska hållas på 2012 års nivå och att
den gräns för lönebeloppet som ska användas
vid graderingen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie ändras i analogi med
ändringen av lönekoefficienten. Lönekoefficienten fastställs genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet med stöd av 100 §
i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006) före den 1 november varje år, när
ändringarna av poängtalen för septemberkvartalet blir tillgängliga. Av denna anledning kommer den gräns för lönebeloppet som
föreslås i denna proposition att preciseras
under propositionens riksdagsbehandling.
Det föreslås att arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet höjs. Den ska uppgå till
0,80 procent av lönebeloppet för ett belopp
upp till 1 992 000 euro och till 2,35 procent
för den överskjutande delen av lönebeloppet.
Syftet med propositionen är att trygga finansieringen av arbetslöshetsförsäkringsfonden och att hålla arbetslöshetsförsäkringspremierna på en tillräcklig och med tanke på
konjunkturerna stabil nivå. I anknytning till
ställningstagandet till arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal för tryggande av Finlands konkurrenskraft och sysselsättning har
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regeringen förbundit sig att åren 2012—2013
finansiera en andel som motsvarar grunddagpenningen när det gäller de dagpenningar
som ska betalas för permitteringstid. I enlighet med regeringsprogrammet höjdes även
grunddagpenningen med 100 euro per månad
från ingången av 2012. Som en samverkan av
ovan nämnda ändringar stärks arbetslöshetsförsäkringsfondens saldo med ca 200 miljoner euro per år under 2012 och 2013. Det föreslås dock att löntagares, arbetsgivares och
statliga affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremier ska hållas på samma nivå år 2013,
eftersom det i nuvarande osäkra ekonomiska
läge bör anses motiverat att förbereda sig på
ett ekonomiskt läge och en sysselsättningssituation som är sämre än beräknat. Eftersom
andelen arbetstagare som omfattas av lagen
om pension för arbetstagare har ökat, föreslås
det att arbetslöshetsförsäkringspremien för
universitet höjs i motsvarande mån.
3

Propositionens konsekvenser

Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens bedömning, som gjorts på grundval av finansministeriets ekonomiska prognoser, beräknas
arbetslöshetsförsäkringsfondens saldo på den
nuvarande nivån för arbetslöshetsförsäkringspremien stärkas med 180 miljoner euro
år 2013. Att saldot stärks beror till stor del på
att staten deltar i finansieringen med en större andel än tidigare. När konjunkturbufferten
blir starkare i det nuvarande ekonomiska läget blir det lättare att förbereda sig på en
eventuell konjunkturnedgång. I det nuvarande osäkra ekonomiska läget bör det anses
motiverat att förbereda sig på ett ekonomiskt
läge och en sysselsättningssituation som är
sämre än beräknat så att löntagares, arbetsgivares och statliga affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremier hålls på samma nivå år
2013. Konjunkturbuffertens tillgångar beräknas uppgå till ca 720 miljoner euro vid utgången av 2013. I arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier beräknas inflyta ca
1 710 miljoner euro och i löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier ca 460 miljoner
euro. Eftersom premien inte ändras har propositionen inga väsentliga konsekvenser för
statens eller kommunernas skatteinkomster.
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Den andel av universitetens personal som
omfattas av lagen om pension för arbetstagare har ökat år 2012. Medan ca 13 procent
omfattades av lagen om pension för arbetstagare åren 2009—2011, har den justerade andelen ökat till 17 procent av universitetens
lönebelopp. År 2013 betalar universiteten
uppskattningsvis sammanlagt ca 31,9 miljoner euro i arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier. När universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie höjs, betalar universiteten 2013 sammanlagt ca 2 miljoner euro
mer i arbetslöshetsförsäkringspremier jämfört med 2012. Om man inte beaktade den
andel som är försäkrade inom lagen om pension för arbetstagare, skulle premiebeloppet
bli ca 11,4 miljoner euro högre.
I intäkt från löntagares influtna arbetslöshetsförsäkringspremier redovisas år 2013
13,2 % till Folkpensionsanstalten för finansiering av grunddagpenningen, vilket motsvarar beloppet av löntagares arbetsförsäkringspremier för arbetstagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. Med den föreslagna
premien redovisas för finansiering av grunddagpenningen år 2013 enligt uppskattning 61
miljoner euro som minskar statsandelen av
grunddagpenningen med samma belopp.
Beloppet av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie inverkar på dagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om olycksfallsförsäkring, eftersom från de inkomster
som utgör grund för förmånen avdras 60 %
av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie, arbetstagarens
pensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
4

Beredningen av propositionen

Enligt 18 § 6 mom. i finansieringslagen ska
arbetslöshetsförsäkringsfonden senast i augusti lägga fram sitt förslag till premier för
året därpå för social- och hälsovårdsministeriet.
De arbetslöshetsförsäkringspremier som
föreslås i propositionen stämmer överens
med arbetslöshetsförsäkringsfondens förslag.
Statens affärsverks och universitetens arbetslöshetsförsäkringspremier har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet.

Utlåtande om propositionen har begärts av
finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, universiteten, Finlands näringsliv
rf, Företagarna i Finland rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen
FTFC rf,
AKAVA rf och arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Arbetsmarknadsorganisationerna, Företagarna i Finland rf och Arbetslöshetsförsäkringsfonden förhöll sig positivt till propositionen. I deras utlåtanden fördes fram att det
på grund av den osäkra ekonomiska situationen är skäl att förbereda sig för en kraftig
ökning av arbetslösheten och säkerställa finansieringen av arbetslöshetsförmåner genom att hålla arbetsgivares och löntagares
premier på tidigare nivå. Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf och Arbetslöshetsförsäkringsfonden fäste även
uppmärksamhet vid universitetens arbetslöshetsförsäkringspremier. Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf ansåg det
vara viktigt att den sänkta premien för universiteten även i fortsättningen höjs i takt
med att antalet anställda som omfattas av lagen om pension för arbetstagare ökar. Enligt
arbetslöshetsförsäkringsfonden finns det
eventuellt inte längre fog för att arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är lägre än den högre premieprocenten.
Höjningen av arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet kritiserades dock i Helsingfors universitets, Åbo universitets, Uleåborgs universitets, Teaterhögskolans, Finlands universitet UNIFI rf:s, Aaltouniversitetets, Åbo Akademis, Tammerfors
tekniska universitets och Bildningsarbetsgivarna rf:s utlåtanden. I remissvaren fördes
fram att universitetens finansiella ställning
kommer att försämras under 2013. En höjning av arbetslöshetsförsäkringspremierna
försvagar universitetens ekonomi ytterligare
och gör det svårare för universiteten att klara
av sin grundläggande uppgift. Om arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet höjs,
bör universiteten få ett motsvarande permanent tillägg i den årliga statliga budgetfinansieringen.
Undervisnings- och kulturministeriet förhöll sig positivt till propositionen. Enligt ministeriets remissvar ersätts universiteten för
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arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet i enlighet med regeringsprogrammet till
fullt belopp från och med 2012. Tillägget till
den statliga finansieringen av universitet i
budgeten för 2012 på basis av arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremie räcker till för
att täcka den uppskattade betalningsskyldigheten för universiteten för år 2013 efter höjningen. Undervisnings- och kulturministeriet
anser den föreslagna ändringen vara motiverad och förespråkar den med beaktande av att
universitetens beräknade betalningsskyldighet efter 2013 års höjning inte överskrider
anslagstillägget i 2012 års budget på basis av
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Enligt finansministeriet är förslaget att behålla beloppen av arbetslöshetspremierna för
löntagare, arbetsgivare, delägare i företag
och statliga affärsverk oförändrade år 2013
motiverat på basen av i propositionen framhävda orsaker. Universitetens arbetslöshetspremie har i år fastställts lägre än den allmänna arbetslöshetspremien för arbetsgivare.
Enligt finansministeriet är en förhöjningen av
universitetens arbetslöshetspremie, som lyf-
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ter premien närmare den allmänna premien
för arbetsgivare, begrundad med hänsyn till
förändringen i universitetspersonalens pensionsstruktur. I statsfinansernas ramar för år
2012—2015 har staten berett sig på att ersätta universitetens arbetsgivarens arbetslöshetspremie till fullt belopp.
5

Samband med andra propositioner

Riksdagen har behandlat regeringens proposition till riksdagen om lag till förändring
av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 42/2012, RSv 70/2012), i vilken har föreslagits bland annat en förändring
av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. Riksdagen har godkänt propositionen gällande en förändring av lagen om
finansiering av arbetslöshetsförmåner, men
lagen är ännu inte stadfäst. Vid behandlingen
av denna regeringsproposition i riksdagen
bör beaktas en eventuell stadfästning av förutnämnda lag.
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DETALJMOTIVERING
1

Lagförslag

18 §. Arbetslöshetsförsäkringspremiernas
belopp. I 1 mom. finns bestämmelser om löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremiers belopp. Det föreslås att
premierna hålls på 2012 års nivå. Den gräns
för lönebeloppet som ska användas vid graderingen av premien ändras i analogi med
ändringen av lönekoefficienten. Då lönebeloppet justeras används ett lönebelopp på 1,5
miljoner euro som grund, vilket motsvarar
värdet ett (1,000) för lönekoefficienten år
2004. År 2013 beräknas lönekoefficienten
vara 1,328. I propositionen föreslås det att
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie år
2013 ska vara 0,60 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp
till 1 992 000 euro och 3,20 procent för den
överskjutande delen av lönen. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning kommer
resultatet med den föreslagna arbetslöshetsförsäkringspremien att visa ett överskott på
cirka 180 miljoner euro år 2013. I fondens
konjunkturbuffert finns då tillgångar på cirka
720 miljoner euro i slutet av 2013. Konjunkturbuffertens maximistorlek är cirka 1,3 miljarder euro.
I 2 mom. finns bestämmelser om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag.
Enligt 14 och 16 § i lagen ska arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare bestämmas så
att premien motsvarar finansieringen av de
förmåner som delägarna är berättigade till.
Då delägarnas arbetslöshetsförsäkringspremier bestäms, beaktas sålunda varken den finansieringsandel som arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassorna
för finansiering av förmåner eller det belopp
som betalas till statskontoret för finansiering

av pensioner. Det föreslås att delägarnas arbetslöshetsförsäkringspremier hålls på 2012
års nivå. För 2013 föreslås det att löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i
företag är 0,20 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för
delägare i företag 0,80 procent av lönen.
I 3 mom. finns bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk. I 12 § 2 mom. i den gällande lagen föreskrivs det att statens affärsverk, på vilka
lagen om statens affärsverk (1062/2010) tilllämpas, i tillämpliga delar har skyldighet att
betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Då
premien bestäms beaktar man de finansieringsandelar som arbetslöshetsförsäkringsfonden betalat till arbetslöshetskassorna och
Utbildningsfonden samt arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningskostnader. Det föreslås att arbetslöshetsförsäkringspremien för
statliga affärsverk hålls på 2012 års nivå.
Den gräns för lönebeloppet som ska användas vid graderingen av premien ändras i analogi med ändringen av lönekoefficienten. För
2013 föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk vara 0,80 procent av
lönen för ett lönebelopp upp till 1 992 000
euro och 2,05 procent för den överskjutande
delen av lönen.
I 4 mom. finns bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet. Universitetens
arbetslöshetsförsäkringspremie
har för 2012 fastställts på en lägre nivå än
den allmänna arbetslöshetsförsäkringspremien. I samband med det förutsattes att man
beaktar ändringar i personalstrukturen då den
årliga premien bestäms och att försäkringspremien bör ändras så att den bättre motsvarar den allmänna arbetslöshetsförsäkringspremien för arbetsgivare, om andelen arbetstagare som omfattas av bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare ökar. Eftersom den andel av universitetens personal
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som omfattas av lagen om pension för arbetstagare har ökat år 2012 och eftersom man är
tvungen att använda en större del av de arbetslöshetsförsäkringspremier som universiteten betalar för finansiering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare, föreslås det att universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie höjs. Dessutom ändras den gräns
för lönebeloppet som ska användas vid graderingen av premien i analogi med ändringen
av lönekoefficienten. För 2013 föreslås det
att arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen.
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Paragrafens 5 mom. motsvarar 4 mom. i
den gällande lagen med det undantaget att
lönebeloppsgränserna har ändrats i enlighet
med ändringen av lönekoefficienten.
Paragrafens 6 mom. motsvarar 6 mom. i
den gällande lagen.
2

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2013. Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms för ett kalenderår i sänder.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

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 1332/2011, som följer:
18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
för 2013 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien 2013 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till
1 992 000 euro och 3,20 procent för den
överskjutande delen av lönen.
För 2013 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 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av det
sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett löne-

belopp upp till 1 992 000 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen.
För 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen
för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro och
2,35 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 1 992 000 euro är en fjärdedel av
premien för den del av lönebeloppet som
överstiger 1 992 000 euro. Denna fjärdedel
uttrycks i fulla hundradelar av en procenten-
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het avrundad till närmaste fem hundradelar.
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
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förslag till premier för året därpå för socialoch hälsovårdsministeriet.
———
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
Helsingfors den 11 oktober 2012

Statsminister

JYRKI KATAINEN

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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Bilaga
Parallelltext

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 1332/2011, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
18 §

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

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 det
sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet 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

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
för 2013 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien 2013 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till
1 992 000 euro och 3,20 procent för den
överskjutande delen av lönen.
För 2013 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 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av det
sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen.
För 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen
för ett lönebelopp upp till 1 992 000 euro och
2,35 procent för den överskjutande delen av
lönen.
Ändringarna i löntagares och arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela
sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittli-

Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

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 1 936 500 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.
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ga 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 1 992 000 euro är en fjärdedel av
premien för den del av lönebeloppet som
överstiger 1 992 000 euro. Denna fjärdedel
uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar.
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
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.

