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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om som träder i kraft vid ingången av 2010. Som
finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras en följd av reformen blir universiteten skyltemporärt. Det föreslås att universiteten diga att betala arbetslöshetsförsäkringspre2010—2011 betalar den lägre arbetslöshets- mier.
försäkringspremien för arbetsgivare. ProposiLagen avses träda i kraft den 1 januari
tionen hänför sig till den universitetsreform 2010.
—————
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MOTIVERING
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Nuläge och föreslagna ändringar

I 12 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) ingår bestämmelser
om arbetsgivares skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Enligt bestämmelsen är en arbetsgivare, som enligt lagen om
olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig
att försäkra sina arbetstagare, förpliktad att
betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Premien uppbärs i samband
med försäkringspremien för den lagbestämda
olycksfallsförsäkringen. Skyldighet att betala
arbetslöshetsförsäkringspremie har i tillämpliga delar statens affärsverk, på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/1987).
I 12 § 3 mom. i lagen om finansiering av
arbetslöshetsförmåner ingår bestämmelser
om undantag från premiebetalningsskyldigheten. Enligt bestämmelsen är arbetsgivaren
inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om följande personer:
1) arbetstagare som tjänstgör på ett sådant
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande
av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport (1277/2007) och som inte bor
i Finland,
2) arbetstagare som enligt 3 kap. 1 § 1
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner eller som efter fyllda 65 år med stöd av 3
kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa är berättigad till arbetslöshetsförmåner,
3) ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
4) bolagsman i ett öppet bolag,
5) arbetstagare i vars fall det försäkringspremiesystem som tillämpas i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte grundar sig
på den av arbetsgivaren betalda lönesumman
(arbetstagare med fast premie),
6) arbetstagare som enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om
pension för lantbruksföretagare (467/1969) är

skyldig att teckna i dessa lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst.
Arbetslöshetsförsäkringspremiens storlek
fastställs i lagens 18 §, som innehåller bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp och de grunder enligt vilka arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp årligen fastställs genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet. År 2009 är arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,65
procent av lönen för ett lönebelopp upp till
1 788 000 euro och 2,7 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet. År 2010 är
arbetsgivares lägre arbetslöshetsförsäkringspremie 0,75 procent och den högre 2,95 procent.
Det föreslås att universiteten 2010—2011
betalar den lägre arbetslöshetsförsäkringspremien för arbetsgivare.
Utgångspunkten för universitetsreformen är
att universitetens ekonomiska situation inte
ska försämras till följd av reformen. Genom
propositionen strävar man efter att trygga
universitetens ekonomi under övergångsperioden.
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Propositionens konsekvenser

Vid ingången av 2009 var lönebeloppet för
universitetens budgetfinansierade verksamhet
1,4 miljarder euro. Storleken på arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremie för universiteten, beräknat enligt 0,75 procent av lönebeloppet, uppgår 2010 och 2011 till omkring
10,5 miljoner euro per år. Utan lagförslag
skulle storleken på arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för universiteten, beräknat enligt lönebeloppet vid 2009 års ingång, 2010 uppgå till omkring 40 miljoner
euro.
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Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid undervisningsministeriet i samarbete med social- och
hälsovårdsministeriet. I samband med bered-
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ningen har utlåtanden begärts av finansministeriet, universiteten, arbetslöshetsförsäkringsfonden samt de centrala arbetsmarknadsorganisationerna.
Finansministeriet har förordat propositionen. Universiteten har ansett att propositionen är nödvändig, samtidigt som de krävt att
universiteten måste kompenseras till fullt belopp för alla ålagda tilläggsbetalningar. Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsmarknadsorganisationerna har inte understött
propositionen, utan föreslagit en ökning av
universitetens finansiering så att hela arbetslöshetsförsäkringspremien blir täckt. Efter
remissbehandlingen har propositionen änd-
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rats så att ett visst procenttal inte nämns i bestämmelsen. I stället ska universiteten enligt
bestämmelsen betala den lägre arbetslöshetsförsäkringspremien för arbetsgivare.
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Ikraftträdande och tillämpning

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2010 och gälla till den 31 december 2011.
Lagen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2010—2011.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner
(555/1998) en ny 18 a § som följer:
18 a §
Storleken på universitetens
arbetslöshetsförsäkringspremier

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010
och gäller till den 31 december 2011.
Denna lag tillämpas på arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
för
åren
2010—2011.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Oberoende av vad som föreskrivs i 18 § om
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie,
ska universiteten betala den lägre arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetsgivare som
anges i 18 §. Bestämmelser om universitet
finns i universitetslagen (558/2009).
———
—————
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