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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
PRPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att lagen om
finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras.
I enlighet med vad som överenskommits i
regeringsprogrammet för statsminister Jyrki
Katainens regering föreslås i propositionen
att uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier överförs från olycksfallsförsäkringsanstalterna till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Dessutom föreslås att uppbörden av statens och statliga affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremier överförs från Statskontoret
till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden föreslås sköta hela
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier. Finansinspektionen ska övervaka arbetslöshetsförsäkringsfonden.
I lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner föreslås de ändringar som förutsätts
av denna ändring. Till lagen fogas bestämmelser om fastställande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. För arbetsgivaren föreskrivs skyldighet att inom utsatt tid

anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Förfarandet för sökande av ändring ändras. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska vara första instans för sökande av ändring i arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut om arbetslöshetsförsäkringspremier. Bestämmelserna om erhållande och
utlämnande av uppgifter ändras så att de
motsvarar de föreslagna ändringarna och gör
det möjligt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att få de uppgifter som behövs för att
sköta uppbörden av premier. Det föreslås att
påföljderna för arbetsgivare som försummar
anmälningsskyldigheten ändras jämfört med
nuläget. Tillämpningsområdet för arbetsgivares och löntagares skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie ska fortfarande
bestämmas via lagen om olycksfallsförsäkring.
Lagen avses träda i kraft den 1 oktober
2012.
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ALLMÄN MOTIVERING
1 Inledning
Uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier
baserar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförsäkringsförmåner (555/1998,
nedan finansieringslagen). Enligt finansieringslagen tar de försäkringsanstalter som
avses i 29 § i lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948) hos arbetsgivaren ut arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på basis
av arbetsgivarens sammanlagda lönesumma i
samband med försäkringspremien för olycksfallsförsäkringen. Den försäkringsanstalt där
arbetsgivaren har tecknat lagstadgad olycksfallsförsäkring tar hos arbetsgivaren ut både
arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Försäkringsanstalten redovisar de arbetslöshetsförsäkringspremier
den tagit ut hos arbetsgivaren vidare till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Det finns
sammanlagt 13 försäkringsanstalter som erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringspremierna för löntagare som är anställda hos staten och statliga affärsverk samt statliga affärsverks arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier tas ut av
Statskontoret, som redovisar premierna vidare till arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Enligt statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram överförs uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier från olycksfallsförsäkringsanstalterna till arbetslöshetsförsäkringsfonden för att göra uttaget och övervakningen klarare. Arbetslöshetsförsäkringspremierna blir en del av systemet för löneberäknings- och anmälningstjänster för småföretagare.
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2.1

Nuläge
Lagstiftning och praxis

Arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetsgivares och löntagares skyldighet att
betala arbetslöshetsförsäkringspremie är
bunden till olycksfallsförsäkringen. Enligt

12 § i finansieringslagen är en arbetsgivare
som enligt lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948) är skyldig att försäkra sina arbetstagare förpliktad att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten är inte
skyldig att teckna olycksfallsförsäkring, så
statliga ämbetsverk och inrättningar behöver
inte heller betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie har emellertid i tillämpliga
delar statliga affärsverk, på vilka tillämpas
lagen om statens affärsverk (627/1987). På
motsvarande sätt är 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 skyldiga att betala löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivaren ansvarar inför försäkringsanstalten att
även löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas.
I finansieringslagen föreskrivs om de personkategorier som är befriade från arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten och beträffande vilka arbetsgivaren inte är arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig. Betalningsskyldighet föreligger inte när det är fråga om
en person 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). Betalningsskyldighet föreligger inte heller när det är fråga
om en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en arbetstagare i vars fall det försäkringspremiesystem som tillämpas i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte grundar sig
på den av arbetsgivaren betalda lönesumman
utan premien är fast, som i fråga om lönerna
till vissa hembiträden eller hemstädare. Betalningsskyldighet föreligger inte heller om
arbetstagaren enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är
berättigad till arbetslöshetsförmåner på grund
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av sin ålder eller efter fyllda 65 år med stöd
av 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är berättigad till arbetslöshetsförmåner eller om det är fråga om en
arbetstagare som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare
(468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) för sin huvudtjänst. Familjevårdare som avses i lagen om
familjevårdare (312/1992) är inte skyldiga att
betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och sålunda erhållandet
av arbetslöshetsförmåner är bundna till skyldigheten att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie: lagen om utkomstskydd
för arbetslösa tillämpas inte på personer som
inte är skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 15 § i finansieringslagen.
Enligt finansieringslagen är grunden för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
den sammanlagda lönesumma som består av
de inkomstposter som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och
som arbetsgivaren och en ställföreträdande
betalare betalat. Ett statligt affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms utifrån
de löner som affärsverket betalt och som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996).
Som grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie anses med stöd av 19 § i finansieringslagen lön, resultatpremie eller något annat vederlag som betalas som ersättning för arbete. Ett sådant vederlag anses
som lön också då det betalas till arbetstagaren av ett konkursbo, av en sådan myndighet
som enligt lönegarantilagen (866/1998) ansvarar för lönegarantin eller av någon annan
betalare (ställföreträdande betalare). Till lönen räknas också sådant vederlag för arbete
som enligt avtal helt eller delvis ska gottgöras i form av betjäningsavgifter eller gåvor
av allmänheten, dagpenning som betalas av
en sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) och som arbetstagaren får i
stället för lön som betalas med stöd av lag,
kollektivavtal eller något annat avtal och stöd
för privat vård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996), eller något annat motsvarande stöd som betalas

av staten eller kommunen. Som arbetsinkomst för utlandsarbete betraktas den lön
som borde betalas i Finland för motsvarande
arbete. Om motsvarande arbete inte finns i
Finland, betraktas den lön som annars kan
anses motsvara nämnda arbete som arbetsinkomst. Som arbetsinkomst som ska räknas
till lönesumman beaktas inte sådana förmåner eller betalningar som man erhåller på
grund av anställningsförhållandet men som
inte utgör egentligt avtalat vederlag för arbetet. Sådana poster uppräknas i en exempelförteckning i finansieringslagen.
Premieprocentsatserna för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms för
ett kalenderår åt gången. År 2012 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60 % av
lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt den lönesumma som arbetsgivaren betalar så att 2012 är
den 0,80 % av lönen för ett lönebelopp upp
till 1 936 500 euro och 3,20 % av lönen för
den överskjutande delen av lönebeloppet.
Uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkringspremierna har sedan 1961 tagits ut i samband med olycksfallsförsäkringen. Samma olycksfallsförsäkringsbolag där arbetstagaren har tecknat lagstadgad olycksfallsförsäkring tar hos arbetsgivaren ut både arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie, som arbetsgivaren innehåller av löntagarens lön. Olycksfallsförsäkringsanstalterna har skött uttaget av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
fr.o.m. 1961 samt uttaget av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier fr.o.m. 1993.
Olycksfallsförsäkringsbolaget redovisar de
premier det tagit ut hos arbetsgivaren vidare
till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Statskontoret tar ut löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier för den statsanställda personalen och även arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier hos statliga affärsverk. Arbetslöshetsförsäkringsfonden avtalar årligen
med olycksfallsförsäkringsanstalterna och
Statskontoret om de ersättningar för uttaget
som arbetslöshetsförsäkringsfonden ska betala.
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Uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremie
är uppbyggt av förskottspremier och utjämningspremier. Med stöd av finansieringslagen har försäkringsanstalten rätt att ta ut förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien för
en försäkring som börjar från ingången av
året eller under året. För en försäkring som
börjar fastställs förskottspremien utgående
från uppgifterna i ansökan om försäkring.
Förskottspremien för en fortlöpande försäkring bestäms utgående från de senaste löneuppgifterna som försäkringsanstalten förfogar över. Förskottspremiens storlek kan ändras under försäkringsåret. Den slutliga försäkringspremien bestäms utgående från den
anmälan som lönesumman som arbetsgivaren
gör varje kalenderår efter försäkringsperiodens utgång. Om den slutliga försäkringspremien för försäkringsperioden överstiger
eller understiger den uttagna förskottspremien, tar försäkringsanstalten ut eller återbetalar skillnaden mellan den slutliga premien
och förskottspremien i form av en utjämningspremie. På arbetslöshetsförsäkringspremier som inte har betalts inom utsatt tid
tas dröjsmålsränta ut för dröjsmålstiden. Arbetslöshetsförsäkringspremier och dröjsmålsräntor får utmätas utan dom eller beslut.
Arbetslöshetsförsäkringspremierna tas ut
hos arbetsgivarna i fyra poster per år. I januari tas hos alla arbetsgivare ut en premie för
den uppskattade lönesumman enligt den lägre premien, 2012 0,8 % av hela lönesumman.
Hos stora arbetsgivare tas dessutom ut en
premie enligt den högre premien, 2012 2,4 %
för den del av lönesumman som överstiger
1 936 500 euro, i två poster, av vilka den ena
betalas i mars och den andra i september.
Arbetsgivarna betalar löntagares premieandel, 2012 0,6 % av lönen, en gång om året i
maj.
Om arbetsgivaren har försummat sin försäkringsplikt enligt lagen om olycksfallsförsäkring, är arbetsgivaren skyldig att betala
arbetslöshetsförsäkringspremien förhöjd på
samma sätt som olycksfallsförsäkringspremien, dvs. i form av en tilläggsavgift till försäkringspremien. Sanktionsbestämmelserna i
lagen om olycksfallsförsäkring tillämpas
också när arbetsgivaren har försummat att
lämna de uppgifter som behövs för att fastställa försäkringspremien eller har lämnat
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oriktiga uppgifter. I dessa situationer har försäkringsanstalten rätt att hos arbetsgivaren ta
ut högst det dubbla beloppet en skälig försäkringspremie för den tid som försummelsen
eller de oriktiga uppgifterna gäller.
Försäkringsanstalterna redovisar intäkten
av arbetslöshetsförsäkringspremierna jämte
dröjsmålsräntor till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Bestämmelser om redovisningen av
medlen samt om grunderna för ersättning för
de kostnader som uppkommer för försäkringsanstalten på grund av debitering, uttag
och redovisning finns i avtalet mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. På motsvarande sätt tar Statskontoret ut löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för den statsanställda personalen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier hos statliga affärsverk så som kontoret bestämmer och förmedlar de influtna medlen vidare till arbetslöshetsförsäkringsfonden så som bestäms i avtalet mellan Statskontoret och arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå från att ta ut arbetslöshetsförsäkringspremie, som dess belopp är ringa.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden är en av
arbetsgivarna och löntagarna administrerad
självständig inrättning, vars omkostnader finansieras med intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremierna. Fondens högsta beslutanderätt utövas av förvaltningsrådet, som statsrådet utser för tre år i sänder. Av förvaltningsrådets 18 medlemmar ska två tredjedelar företräda arbetsgivarna och en tredjedel
arbetstagarna. Fondens ärenden sköts av en
styrelse som har 12 medlemmar varav 8 företräder arbetsgivarna och 4 arbetstagarna.
Bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter finns i 10 § i finansieringslagen. Fonden svarar för finansieringen av de
arbetslöshetsförmåner som finansieras med
arbetslöshetsförsäkringspremier och av vissa
andra förmåner. Fondens tillgångar ska skötas så att de ger intäkter och så att intäkterna
tryggas. I egenskap av mottagare av arbetslöshetsförsäkringspremierna ska fonden också styra, utveckla och övervaka verkställigheten av uttagsförfarandet i fråga om arbetslös-
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hetsförsäkringspremier. Dessutom ska fonden fastställa och ta ut arbetsgivares självriskpremie och ta ut ersättningar som avses i
artiklarna 65.6 och 65—7 i grundförordningen beträffande arbetslöshetsdagpenningar
som betalats till personer som varit medlemmar i en arbetslöshetskassa.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ansvarar
för finansieringen av det inkomstrelaterade
utkomstskyddet för arbetslösa till den del
som staten och enskilda arbetslöshetskassor
inte ansvarar för det. Staten finansierar ungefär en tredjedel av utgifterna för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetslöshetsfonden svarar också för betalningen av en avgift som avses i 182 § i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006) till Pensionsskyddscentralen och av den avgift som
avses i 133 § i lagen om statens pensioner
(1295/2006) till statens pensionsfond för arbetslöshets- och utbildningstid samt av det
belopp som avses i 31 § i lönegarantilagen
(866/1998) och i 29 § i lagen om lönegaranti
för sjömän (1108/2000). Dessutom finansierar arbetslöshetsförsäkringsfonden vuxenutbildningsstödets förtjänstdel och förvaltningskostnaderna enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) samt förvaltningskostnaderna och yrkesexamensstipendierna i fråga om andra personer än sådana
som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till staten enligt lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).
För finansieringen av grunddagpenningen
enligt utkomstskyddet för arbetslösa redovisar arbetslöshetsförsäkringsfonden till Folkpensionsanstalten av intäkten av lönetagares
arbetslöshetsförsäkringspremie ett belopp
som i genomsnitt motsvarar beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremierna för arbetstagare som inte hör till arbetslöshetskassorna.
Arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter
finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremierna samt med intäkter av placeringsverksamheten och vid behov med lån med statsborgen. Arbetslöshetsförsäkringspremierna
ska fastställas så att arbetslöshetsförsäkringsfonden kan klara av finansieringen av arbetslöshetsförmånerna och vuxenutbildningsstödet, den intäkt av försäkringspremierna som
redovisas för finansiering av grunddagpenningen och sina övriga lagstadgade utgifter.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden gör en framställning om följande års premier till socialoch hälsovårdsministeriet före utgången av
augusti. Arbetslöshetsförsäkringspremierna
fastställs så att ändringarna i löntagares och
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares
genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
För att trygga likviditeten och balansera
ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer har arbetslöshetsförsäkringsfonden en konjunkturbuffert, som utgör skillnaden mellan fondens
tillgångar och skulder. 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. När man
bedömer förändringen i arbetslöshetsförsäkringsfondens finansieringsbehov beaktas det
faktiska förhållandet mellan konjunkturbufferten eller underskottet i fonden och det lagstadgade maximibeloppet. År 2012 kan maximibeloppet för konjunkturbuffertens tillgångar eller skulder vara uppskattningsvis
cirka 1,2 miljarder euro.
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi och av verkställigheten av
självriskpremien för arbetsgivares utkomstskydd för arbetslösa ankommer på Finansinspektionen. Till övriga delar övervakas uppfyllandet av de förpliktelser som ålagts arbetslöshetsförsäkringsfonden av social- och
hälsovårdsministeriet.
Erhållande och utlämnande av uppgifter

I finansieringslagen bestäms om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden, social- och
hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen,
försäkringsanstalterna, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds och besvärsinstanserna att få uppgifter för skötseln
av sina lagstadgade uppdrag. I finansieringslagen bestäms dessutom om arbetsgivarens
skyldighet att lämna uppgifter.
Enligt finansieringslagen har arbetslöshetsförsäkringsfonden trots sekretessbestämmel-
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serna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt av en
försäkringsanstalt, Statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund få de
uppgifter som är nödvändiga för styrning, utveckling och övervakning av uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier. Dessutom har
arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att av en
pensionsanstalt, Pensionsskyddscentralen,
skattemyndigheterna samt myndigheter och
andra instanser på vilka lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
tillämpas, för varje arbetsgivare får de uppgifter om utbetalda löner och om andra omständigheter som är nödvändiga för tillsynen
över uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremien. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har
dessutom rätt att för nämnda ändamål av
skattemyndigheterna i form av massinformation få namn, företags- och organisationsnummer eller personbeteckningar, kontaktuppgifter, årsanmälningar eller motsvarande
uppgifter samt branschuppgifter beträffande
de arbetsgivare som betalt lön eller annat vederlag till arbetstagare, samt även information om vederlag för arbete och anknytande
arbetsgivarprestationer som arbetstagarna har
betalat ut.
Arbetslöshetsfonden har rätt att få den information som nämns ovan fastän fonden
inte i sin begäran om massinformation har
specificerat de arbetsgivare som blir föremål
för tillsynen eller fastän tillsynen ännu inte är
anhängig. Arbetslöshetsförsäkringsfonden
har rätt att sammanställa och behandla de avsedda personuppgifterna för tillsynen över
uttaget av försäkringspremie och verkställigheten av uttaget av självriskpremie. Den
sammanställda informationen kan sparas tills
arbetslöshetsförsäkringsfondens
nämnda
uppdrag har utförts. Sammanställd information får inte utlämnas vidare.
I finansieringslagen bestäms dessutom om
rätt för försäkringsanstalterna och Statskontoret att få de uppgifter som behövs för uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremie av arbetslöshetsförsäkringsfonden, av en pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av Pensionsskyddscentralen, av skattemyndigheterna samt av myndigheter och
andra instanser på vilka lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas.
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De har rätt att för varje arbetsgivare få de
uppgifter om utbetalda löner och andra omständigheter som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie samt för fastställande och
uttag av arbetslöshetsförsäkringspremie.
Enligt finansieringslagen har arbetslöshetsfonden, en försäkringsanstalt, Statskontoret,
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
och en besvärsinstans rätt att får de lagstadgade uppgifterna avgiftsfritt. Om uppgifterna
behövs i en bestämd form och detta medför
väsentliga merkostnader för den som lämnar
ut uppgifterna, ska kostnaderna dock ersättas.
I finansieringslagen bestäms också om arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter.
Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande av
en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring samt därefter årligen ge försäkringsanstalten och Statskontoret de uppgifter om
utbetalda löner samt andra uppgifter som är
nödvändiga för fastställande och uttag av arbetslöshetsförsäkringspremie. Uppgifterna
behöver inte lämnas specificerade enligt arbetstagare. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att lämna försäkringsanstalten, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans de utredningar
som de begär och som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie.
De uppgifter som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få uppgifter
kan lämnas fonden med hjälp av en teknisk
anslutning. Med hjälp av en teknisk anslutning får också sekretessbelagda lämnas utan
samtycke av den vars intressen sekretessen är
avsedd att skydda. Innan en teknisk anslutning öppnas ska den som begär uppgifter
lägga fram en utredning om att uppgifternas
skyddas på behörigt sätt.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden för ett arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln av
de ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. De uppgifter som förts in i arbetslöshetsförsäkringsregistret ska sparas i 20
år från det att de infördes i registret.
Straffbestämmelse

Finansieringslagen innehåller en straffbestämmelse som gäller arbetsgivare och enligt
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arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare
kan dömas till böter för försummelse av den
skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs
i lagen eller för lämnande av oriktiga uppgifter.

2.2

Bedömning av nuläget

Uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremie
är fördelat på 13 olycksfallsförsäkringsanstalter som erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring samt Statskontoret. Uttagsförfarandet är i stora drag enhetligt, men det finns
vissa detaljskillnader mellan försäkringsanstalterna. Även kund- och rådgivningsservicens innehåll och beskaffenhet varierar mellan försäkringsanstalterna. Ett uttagssystemet
fördelat på olika försäkringsanstalter har
möjliggjort ett smidigt uttag av arbetslöshetsförsäkringspremierna men gjort det svår att
få grepp som uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier som helhet. Att arbetslöshetsförsäkringspremien tas ut i samband med
olycksfallsförsäkringen har krympt arbetslöshetsförsäkringsfondens möjligheter att utveckla uttagsförfarandet för arbetslöshetsförsäkringspremier.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
och
olycksfallsförsäkringsanstalterna avtalar årligen om de ersättningar som arbetslöshetsförsäkringsfonden ska betala till olycksfallsförsäkringsanstalterna för uttaget. De kostnader
som det nuvarande uttagsförfarandet förorsakar arbetslöshetsförsäkringssystemet har stigit i jämn takt från år till år.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar
arbetslöshetsförmånerna och övervakar verkställigheten av förfarandet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier. Sålunda skulle det vara naturligt att dess uppgifter även
omfattar uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier varvid uttaget av premier, rådgivningen och betalningsövervakningen skulle
vara koncentrerade till samma aktör. Det
skulle vara ändamålsenligt att koncentrera uttaget av premierna till arbetslöshetsförsäkringsfonden, eftersom det skulle förenhetliga,
effektivisera och förtydliga premieuttagsprocessen. Det skulle dessutom minska de kostnader som uttaget förorsakar arbetslöshetsförsäkringssystemet.

3
3.1

Målsättning och de viktigaste
förslagen
Målsättning

Målet med propositionen är att uppfylla
skrivningen i regeringsprogrammet om att uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier ska
överföras från olycksfallsförsäkringsanstalterna till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Målet är att förtydliga, förenhetliga och effektivisera systemet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier.

3.2

Alternativ

Utöver det alternativ som man stannade för
i regeringsprogrammet skulle det vara möjligt att sköta uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier som nu så att olycksfallsförsäkringsanstalterna tar ut premierna eller överföra det till Skatteförvaltningen som skulle
samla in premierna i samband med andra avgifter som kan jämställas med skatter.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har sedan
oktober 2009 utrett och förberett överföringen av uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier så att fonden kan börja sköta det själv. I
maj 2011 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp för att utreda hur uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier
kunde skötas så att målet att minska företagens administrativa börda skulle beaktas så
bra som möjligt (SHM038:00/2011). Arbetsgruppens arbete avslutades i augusti 2011 när
regeringen tog in en skrivning om att uttaget
av arbetslöshetsförsäkringspremierna ska
överföras i regeringsprogrammet. Arbetsgruppen ansåg att det är onödigt att utreda alternativen och deras konsekvenser eftersom
det beslöts om uttagssättet i regeringsprogrammet.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har utöver
sina andra lagstadgade uppgifter beredskap
att sköta uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier. För skötseln av sina nuvarande uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden ett
heltäckande elektroniskt arbetsgivarregister,
som lämpar sig som grund även för uttagssystemet. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har
förberett sig på uttagsuppgiften genom att utöka personalen och utveckla sina datasystem.
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3.3

De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås att uppbörden av
arbetslöshetsförsäkringspremier överförs från
olycksfallsförsäkringsanstalterna och Statskontoret till arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Utöver sina nuvarande uppgifter skulle arbetslöshetsförsäkringsfonden sköta uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier i dess
helhet. På så sätt skulle man övergå från det
nuvarande splittrade systemet till ett centraliserat system där arbetslöshetsförsäkringsfonden sköter finansieringen av de förmåner
som finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremierna, uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier och tillsynen över att premierna är korrekta. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska övervakas av Finansinspektionen.
I lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner förelås de ändringar som överföringen av uppbörden förutsätter. Till lagen
fogas bestämmelser om uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Överföringen av
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremie
till arbetslöshetsförsäkringsfonden förutsätter
mera omfattande och noggrannare bestämmelser än nu om uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. I bestämmelserna om
uppbörd av premien beaktas att det är fråga
om en avgift som kan jämställas med skatt
och därför måste bestämmelserna vara noga
avgränsade och klara.
Enligt propositionen ska arbetsgivares och
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighet fortfarande bestämmas via lagen
om olycksfallsförsäkring. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig ska vara
bunden till olycksfallsförsäkringsskyldigheten och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighet till att löntagaren omfattas
av olycksfallsförsäkringen. I premiebetalningsskyldigheten företas dock sådana ändringar som är nödvändiga på grund av överföringen av uttaget av premien. Det föreslås
att i fortsättningen ska betalningsskyldigheten också gälla löntagare beträffande vilka
det premiebetalningssystem som tillämpas
inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte baserar sig på den lönesumma som
arbetsgivaren betalat. Dessa arbetstagare har
inte varit skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie, eftersom försäkringsanstal-
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terna inte har samlat in uppgifter om den lönesumma som behövs för att fastställa premien. I och med premiebetalningsskyldigheten börjar dessa arbetstagare också omfattas
av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det föreslås att
eventuella ändringar i tillämpningsområdet
för betalningsskyldigheten ska utredas separat.
Uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremie ska på samma sätt som för närvarande basera sig på en förskottspremie som fastställs och uppbärs i början av försäkringsåret
eller under det och på en utjämningspremie
eller förskottsåterbäring som fastställs och
uppbärs eller betalas efter årets slut. Den
slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs kalenderårsvis. I lagen föreslås också
bestämmelser om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att rätta en fastställd arbetslöshetsförsäkringspremie och fastställa arbetslöshetsförsäkringspremier genom uppskattning. Förfarandet för fastställande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremien ändras från det nuvarande systemet som baserar
sig på debitering mot ett beslutsförfarande. I
bestämmelserna om fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien föreskrivs också
hur arbetslöshetsförsäkringsfonden ska motivera sina beslut och när besluten inte behöver
motiveras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer
förskottet så att det så exakt som möjligt
motsvarar det slutliga beloppet av arbetsgivarens i finansieringslagens föreskrivna betalningsskyldighet och meddelar arbetsgivaren
ett beslut om förskottet som inte kan överklagas. Arbetsgivaren kan betala förskottet i
enlighet med beslutet i en eller flera poster
senast på de förfallodagar som förskrivs genom förordning. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan ändra förskottet eller undanröja
det på arbetsgivarens yrkande. Till den del
som arbetslöshetsförsäkringsfonden inte har
godkänt arbetsgivarens yrkande meddelar arbetslöshetsförsäkringsfonden ett överklagbart
beslut.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelar
arbetsgivaren ett överklagbart beslut om det
slutliga beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremien. Om den slutliga arbetslöshetsför-
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säkringspremien överstiger beloppet av det
uppburna förskottet, uppbär arbetslöshetsförsäkringsfonden skillnaden (utjämningspremie). Om förskottsbeloppet överstiger det
slutliga beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremien, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden
betala tillbaka denna skillnad till arbetsgivaren (förskottsåterbäring).
För arbetsgivaren förskrivs skyldighet att
inom utsatt till göra anmälan om lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden. För
arbetslöshetsförsäkringsfonden föreskrivs rätt
att påföra premieförhöjning, om arbetsgivaren har gjort anmälan om lönesumman efter
utsatt tid, försummat anmälan om lönesumman eller lämnat bristfälliga eller oriktiga
uppgifter. Dessutom ska arbetslöshetsförsäkringsfonden ha rätt att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning,
om ingen anmälan om lönesumman har
gjorts. Även uppskattad premie ska kunna
påföras till förhöjt belopp.
I samband med att uppbörden av premien
överförs förslås att även förfarandet för sökande av ändring i uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremie ändras. Enligt propositionen ska det inte gå att söka ändring i ett
beslut om arbetslöshetsförsäkringspremiens
slutliga belopp eller om premieförhöjning
som fastställts i samband med ett beslut om
arbetslöshetsförsäkringspremie innan en begäran om omprövning av ärendet har framställts till arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Man har rätt att söka ändring i arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut om förskottsbeloppet eller den uppskattade premien samt i
beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning av ett beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie genom besvär
hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Löntagare ska ha rätt att anföra grundbesvär hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.
Det föreslås att bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter ändras så
att de motsvarar de föreslagna ändringarna
och gör det möjligt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att få de uppgifter som den behöver för att sköta uppbörden av premier.
Till denna del innebär ändringen att arbetslöshetsförsäkringsnämndens rätt att få uppgifter från Skatteförvaltningen utvidgas.

I propositionen föreslås dessutom att arbetslöshetsförsäkringsfonden i maj varje år
ska lämna ministeriet en beräkning av de totala utgifterna för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, beloppet av statens andelar och följande års premie. Till
följd av ändringen kan arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning beaktas i ett tidigt
skede av budgetberedningen. Motsvarande
förfarande tillämpas även i fråga om andra
socialskyddsförmåner med kopplingar till
statsbudgeten. Utöver beräkningen ska arbetslöshetsförsäkringsfonden
fortfarande
lämna social- och hälsovårdsministeriet en
framställning angående följande års premier
före utgången av augusti.

4 Propositionens konsekvenser
4.1

Ekonomiska konsekvenser

De ändringar som föreslås i propositionen
har inga betydande konsekvenser för statsfinanserna. Arbetslöshetsförsäkringspremien
är indirekt kopplad till statsbudgeten, eftersom i statsbudgeten fastställs betalningsandelen för löntagare som inte hör till arbetslöshetskassorna, vilken arbetslöshetsförsäkringsfonden redovisar till Folkpensionsanstalten för finansieringen av grunddagpenningen. År 2012 är den andel som redovisas
för finansiering av grunddagpenningen
56 000 000 euro. Propositionen inverkar inte
på fastställandet av denna finansieringsandel.
En direkt men liten inverkan på statsfinanserna har överföringen av besvär som anförs
över beslut från besvärsnämnden för olycksfallsärenden till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, vars beräknade utgifter
och anslag fastställs årligen i samband med
behandlingen av statsbudgeten.
Uttagsförfarandet, förfallodagarna för arbetslöshetsförsäkringspremier och de ersättningar som betalas för uttaget av premien baserar sig för närvarande på avtal mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund samt
mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och
Statskontoret. Som kostnader för uttaget av
arbetslöshetsförsäkringspremien har arbetslöshetsförsäkringsfonden till försäkringsanstalterna betalat en årlig ersättning för debite-
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rings-, uttags- och redovisningskostnaderna.
År 2010 ersatte arbetslöshetsförsäkringsfonden försäkringsanstalterna och Statskontoret
uttagskostnader till ett belopp av cirka 14
miljoner euro. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning skulle den totala inbesparingen i uttagskostnaderna när uttaget
av premien överförs vara cirka 10 miljoner
euro på årsnivå. Dessutom håller försäkringsanstalterna premierna på sina egna konton i medeltal 40 dagar, vilket gör att fonden
förlorar ränteinkomster på cirka en miljon
euro.
Försäkringsanstalterna har inte tagit ut några arbetslöshetsförsäkringspremier, om det
skötselarvode som fonden betalar till försäkringsanstalten har överstigit premiebeloppet.
År 2012 är skötselarvodet för den första posten av arbetsgivarpremien 68 euro och för
löntagarpremien 26 euro. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie har inte tagits
ut för lönesummor under 8 500 euro och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie inte
för lönesummor under 4 333 euro. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens
beräkning
skulle betalningsunderlaget för finansieringssystemet för arbetslöshetsförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringspremieinkomsten
öka med cirka 1,5 miljoner euro om året när
uttaget koncentreras till arbetslöshetsförsäkringsfonden och även utsträcks till mindre
lönesummor än de nämnda.
Överföringen av uttaget till arbetslöshetsförsäkringsfonden skulle stärka arbetslöshetsförsäkringsfondens kassamedel, eftersom
arbetsgivarnas betalningsposter kommer direkt till arbetslöshetsförsäkringsfonden på
förfallodagarna utan det nuvarande redovisningsdröjsmålet på cirka 40 dagar. År 2012
skulle de genomsnittliga kassamedlen i slutet
av varje månad stärkas från uppskattningsvis
915 miljoner euro till cirka 1 020 miljoner
euro i månaden. Stärkandet av kassamedlen
skulle vara av störst betydelse i januari 2013,
då arbetslöshetsförsäkringsfonden skulle förfoga över samtliga arbetsgivares första premiepost enligt en premieprocentsats på
0,8 %, cirka 500 miljoner euro. Om uttaget
inte överförs skulle kassamedlen vara på
årets lägsta nivå i januari, cirka 400 miljoner
euro, och den största premieposten från alla
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arbetsgivare skulle redovisas till arbetslöshetsförsäkringsfonden först en månad senare.
Konsekvenser för löntagarna

Den föreslagna propositionen har inga konsekvenser för löntagarna som finansiärer av
arbetslöshetsförmånerna. Arbetsgivaren innehåller fortfarande löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie av den lön som betalas till
arbetstagaren. Arbetsgivaren redovisar förskotten på löntagarnas premier till arbetslöshetsförsäkringsfonden en gång om året, i
maj. Med stöd av propositionen ska en arbetstagare ha möjlighet att anföra grundbesvär över verkställigheten av uttaget av premien hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden i stället för besvärsnämnden
för olycksfallsärenden.
I propositionen föreslås att arbetsgivares
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighet ska gälla även de löntagare beträffande vilka det försäkringspremiesystem
som tillämpas inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte baserar sig på den lönesumma som arbetsgivaren betalat, alltså
s.k. löntagare med fast premie. Dessa arbetstagare har inte varit skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie, eftersom försäkringsanstalterna inte har samlat in uppgifter om den lönesumma som behövs för att
fastställa premien. Avsaknaden av betalningsskyldighet har orsakat problem, eftersom det arbete som omfattats av befrielsen
inte har räknats in i löntagarens arbetsvillkor,
vilket har kunnat leda till att en arbetslöshetsförmån inte har beviljats eller till att beloppet
minskat. I och med premiebetalningsskyldigheten börjar också löntagare med fast premie
omfattas av tillämpningsområdet för lagen
om utkomstskydd för arbetslösa.
Företagskonsekvenser

Enligt skatteförvaltningens uppgifter fanns
det 2011 i Finland 130 000 regelbundna arbetsgivare och 110 000 tillfälliga arbetsgivarna. Hushåll som är arbetsgivare ingår i de
nämnda siffrorna.
Som det är nu har försäkringsanstalterna
fastställt betalningsvillkoren självständigt
och tagit ut arbetslöshetsförsäkringspremier-

12

RP 42/2012 rd

na hos arbetsgivarna i samband med olycksfallsförsäkringspremien på de förfallodagar
som föreskrivs i avtalet mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Försäkringsanstalterna har också skött rådgivningen och servicen i anslutning till arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivarna har begärt ändringar hos försäkringsanstalterna särskilt på grund av ändringar i lönesummorna.
När uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremierna överförs till arbetslöshetsförsäkringsfonden, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden
också sköta rådgivningen till arbetsgivarna
och behandlingen av ändringar som arbetsgivarna meddelar. För arbetsgivaren är det fråga om en ny aktör som börjar ta ut lagstadgade premier och till vilken man årligen gör
anmälan om lönesumman. Sålunda ökar propositionen i första hand den administrativa
bördan och kostnaderna för företag som anlitar utomstående löneförvaltningstjänster.
Man har ändå försökt se till att företagens
administrativa börda ska öka så litet som
möjligt genom att ända uttagsförfarandet så
litet som möjligt ur företagens synvinkel. I
propositionen föreslås inte heller några ändringar i fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremien eller i premiegrunderna. Som
helhet betraktad har propositionen ansetts effektivisera uttagsförfarandet och minska
kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringssystemet, som finansieras arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut hos företag och
andra arbetsgivare samt löntagarna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden får information om
att en arbetsgivare skrivits in i arbetsgivarregistret via företags- och organisationsdatasystemet samt arbetsgivarens kontaktuppgifter
från Befolkningsregistercentralen och via företags- och organisationsdatasystemet. Enligt
propositionen ska arbetslöshetsförsäkringsfonden få mera noggrant specificerade uppgifter från Skatteförvaltningen för skötseln
av sina uppgifter än för närvarande, vilket i
någon mån minskar arbetslöshetsförsäkringsfondens behov av att begära utredning av arbetsgivaren.
Hushåll som är arbetsgivare, små arbetsgivare och tillfälliga arbetsgivare kan för sin
lönebetalning utnyttja Skatteförvaltningens
tjänst palkka.fi för att anmäla lönen till ar-

betslöshetsförsäkringsfonden. På så sätt får
arbetslöshetsförsäkringsfonden information
om en ny arbetsgivare och kan fastställa ett
förskott för denne. Skatteförvaltningens
tjänst palkka.fi togs i bruk i februari 2006
och 2011 hade tjänsten 22 600 användare, av
vilka 11 700 var företag och 10 900 hushåll.
Av företagen i Finland uppskattas cirka
250 000 vara småföretag. Åtminstone en avsevärd del av dessa kunde utnyttja tjänsten
palkka.fi för att sköta lönebetalningen och
arbetsgivarförpliktelserna.

4.2

Organisatoriska konsekvenser

Att ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier är
en ny uppgift för arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska
fastställa och ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier och svara för handledning och rådgivning i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremierna.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har förberett sig på uttagsuppgiften genom att utöka
personalen och utveckla sina datasystem. Antalet anställda är för närvarande 41. Utöver
de tidigare lokalerna har arbetslöshetsförsäkringsfonden skaffat nya lokaler för cirka 30
personer.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har bedömt
att man behöver tilläggsresurser motsvarande
sammanlagt 22 årsverken för att sköta uttaget. I detta antal har man beaktat att resurserna för den nuvarande tillsynsuppdraget
minskas med ungefär 9 årsverken. Sålunda
har arbetslöshetsförsäkringsfonden förberett
sig på att sköta uttaget med 31 årsverken.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden utvecklar de
datasystem som behövs för uttaget i huvudsak som eget arbete. Utvecklingskostnaderna
för datasystemen på cirka 1 miljoner euro består i huvudsak av personalkostnader.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har beräknat att uttaget på årsnivå innebär tilläggskostnader på 2,7 miljoner euro till arbetslöshetsförsäkringsfondens omkostnader. Merparten av tilläggskostnaden är personalutgifter och postnings- och motsvarande kostnader som direkt hänför sig till uttaget. Underhållet av datasystemet har beräknats medför
en årlig kostnad på 400 000 euro.
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Överföringen av uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier till arbetslöshetsförsäkringsfonden underlättar skötseln av dess finansierings- och placeringsuppgifter, när
man kan avstå från redovisningsförfarandet
mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och
olycksfallsförsäkringsanstalterna och det blir
lättare att förutse kassaflödena.

4.3

Konsekvenser för myndigheterna

I propositionen föreslås att Finansinspektionens tillsyn ska utvidgas till att omfatta
arbetslöshetsförsäkringsfondens hela verksamhet. Enligt den gällande lagen har Finansinspektionen övervakat arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi och verkställigheten av självriskpremien för arbetsgivarens
utkomstskydd för arbetslösa. Finansinspektionen måste garanteras de resurser som behövs för att sköta det utvidgade övervakningsuppdraget. Finansinspektionens verksamhet finansieras i huvudsak med tillsynsoch åtgärdsavgifter, som tas ut hos de övervakade och andra betalningsskyldiga.
I propositionen föreslås att besvärsförfarandet i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremier ändras. Även besvärsinstansen
ändras när behandlingen av besvär som gäller
arbetslöshetsförsäkringspremien
överförs
från besvärsnämnden för olycksfallsärenden
till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Till besvärsförfarandet fogas en bestämmelse om begäran om omprövning i
ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringspremiens slutliga belopp eller att inte ta ut
premie. Detta minskar antalet eventuella besvärsärenden. För närvarande är antalet besvärsärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie få i besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Propositionen innebär en ny uppgift för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och
att antalet ärenden som ska behandlas ökar.
Antalet besvärsärenden antas dock förbli
lågt, så kostnadseffekten är liten. Praxis har
dock visat att lagändringar ökar antalet besvärsärenden. Antalet besvärsärenden kan
dessutom öka när uttagsförfarandet för arbetslöshetsförsäkringspremier får flera moment än tidigare och av det beslutsförfarande
som tas i bruk.
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5 Beredningen av propositionen
5.1

Beredningsskeden och beredningsmaterial

Regeringens proposition har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete
med arbetslöshetsförsäkringsfonden, Finlands näringsliv, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Akava rf och Tjänstemannaorganisationen STTK rf.

5.2

Remissyttranden och hur de har beaktats

Yttrande om regeringens proposition har
begärts av finansministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Dataombudsmannen, Finansinspektionen, Statskontoret, besvärsnämnden för olycksfallsärenden, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, försäkringsdomstolen, Företagarna i
Finland rf, Finansbranschens centralförbund,
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund,
Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen, arbetslöshetsförsäkringsfonden, Finlands
näringsliv, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC SAK rf, Akava rf och Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
På grund av ärendets brådskande natur fick
remissinstanserna två veckor på sig att yttra
sig. De synpunkter som framförts i remissyttrandena har i mån av möjlighet beaktats vid
den fortsatta beredningen.
Arbetsmarknadsorganisationerna, arbetslöshetsförsäkringsfonden, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Pensionsskyddscentralen hade inget att anmärka på i
fråga om överföringen av uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier från olycksfallsförsäkringsanstalterna och Statskontoret till
arbetslöshetsförsäkringsfonden. Skatteförvaltningen anser att det borde mest ändamålsenligt att överföra uttaget till Skatteförvaltningen. Finansministeriet skattar att det
skulle vara kostnadseffektivt att överföra
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna till Skatteförvaltningen som redan har
existerande system för uppbörd, tillsyn och
ändringssökandet av premier, men med hänsyn till anteckningen i regeringsprogrammet
ser finansministeriet inte hinder för fortsatt
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föreberedning av propositionen enligt förslaget. Dessutom ansåg finansministeriet att det
är nödvändigt att även staten är företrädd i
arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningsråd.
Justitieministeriet granskade i sitt yttrande
överföringen av uttaget med avseende på
124 § i grundlagen. Enligt yttrandet ändrar
inte överföringen av fastställandet och uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremien från
de privata olycksfallsförsäkringsanstalterna
till arbetslöshetsförsäkringsfonden nuläget
med avseende på 124 § i grundlagen. Justitieministeriet ansåg också att påförandet av
sådana administrativa påföljder av sanktionsnatur som premieförhöjning inte kan skötas
av arbetslöshetsförsäkringsfonden, utan beslutanderätten borde koncentreras till en
myndighet. Dessutom framförde justitieministeriet i sitt yttrande att propositionen borde
kompletteras med en utredning om reformens
ändamålsenlighet samt ändringar och preciseringar i bestämmelserna om uttagsförfarande, erhållande av information, ändringssökande och straff, vilken man försökt beakta
vid den fortsatta beredningen.
Arbets- och näringsministeriet, Företagarna
i Finland rf och finansministeriet uppmärksammar företagens administrativa börde i
sina utlåtanden. Enligt arbets- och näringsministeriet borde reformen genomföras så att
företagens administrativa börda ökar så litet
som möjligt. Förutom företagens ökade administrativa börda fäste finansministeriet i
sitt yttrande dessutom uppmärksamhet vid att
även andra organisationers, såsom finansinspektionens uppgifter ökar. Enligt finansministeriet borde förökningen av kostnadseffektiviteten och minskning av den administrativa belastningen tas i hänsyn i propositionens
fortsatta förberedning.

Företagarna i Finland rf bedömde att ändringen uppenbart lättar upp uttagskostnaderna endast på organisationsnivå och ökar den
administrativa bördan i enskilda företag. Enligt Företagarna i Finlands bedömning kan
ändringen öka arbetsmängden i företagen
med upp till en timme om året. Arbetsmängden skulle öka lika mycket oberoende av företagets storlek och således belasta särskilt
små företag. Om ändringen skulle öka arbetsbördan i företaget med en timme om året,
och värdet på en arbetstimme som företagaren utför vore i medeltal 30 euro, skulle
kostnadseffekten på samhällsekonomisk nivå
med 200 000 betalande arbetsgivare bli 6
miljoner euro (30*200 000). Enligt bedömningen skulle den administrativa bördan vara
betydligt större i det skede när reformen
genomförs.
Arbetsmarknadsorganisationerna och arbetslöshetsförsäkringsfonden har inget att
anmärka på propositionens innehåll. De preciseringar som besvärsinstanserna föreslagit i
bestämmelserna om ändringssökande har beaktats vid den fortsatta beredningen. Även
bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få uppgifter har preciserats
utgående från justitieministeriets, Skatteförvaltningens, Pensionsskyddscentralens och
Dataombudsmannens utlåtanden.
Finansinspektionen anser i första hand att
det inte borde föreskrivas som en uppgift för
Finansinspektionen att övervaka verkställigheten av arbetslöshetsförsäkringspremierna
och i andra hand att regleringen av tillsynen
över arbetslöshetsförsäkringsfonden borde
möjliggöra riskbaserad tillsyn och inte styra
inriktningen av tillsynen. Dessutom förutsätter Finansinspektionen att tillsynsuppgiften
preciseras, vilket har beaktats vid den fortsatta beredningen.
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DETALJMOTIVERING
1 Lagförslag
3 kap.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden

10 §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens
uppgifter. Enligt 1 mom. 2 punkten i den gäl-

lande paragrafen har arbetslöshetsförsäkringsfonden till uppgift att styra, utveckla
och övervaka verkställigheten av uppbördsförfarandet i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremier. Eftersom det föreslås att fastställandet och uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier överförs från olycksfallsförsäkringsanstalterna till arbetslöshetsförsäkringsfonden, föreslås att 1 mom. 2 punkten ändras
så att som en ny uppgift för arbetslöshetsförsäkringsfonden föreskrivs att fastställa och ta
ut arbetslöshetsförsäkringspremierna samt att
övervaka förpliktelserna i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremierna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska allmänt övervaka
att arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten fullgörs. Tillsynen sker i första hand genom att man jämför olika registeruppgifter.

11 §. Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden. Enligt den gällande lagen ankommer tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi och av verkställigheten av i 8 a kap. avsedd självriskpremie på
Finansinspektionen. Till övriga delar övervakas uppfyllandet av de förpliktelser som
ålagts arbetslöshetsförsäkringsfonden av social- och hälsovårdsministeriet.
Det föreslås att paragrafen ändras så att tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden
utövas av Finansinspektionen. Finansinspektionens tillsyn ska till denna del styras av
lagstiftningen om Finansinspektionen, tillsynsstrategin samt den information som insamlas om tillsynsobjekten och deras verkamhetsmiljö. Finansinspektionen ska övervaka arbetslöshetsförsäkringsfonden på mera
allmän nivå och inrikta tillsynen noggrannare
enligt sin tillsynsstrategi. Bestämmelser om

Finansinspektionens rätt att få uppgifter och
granskningsrätt ingår i 3 kap. i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och därför behöver det inte föreskrivas särskilt om detta i
den här lagen.
Social- och hälsovårdsministeriet har skött
beredningen av lagstiftning och annan normgivning som gäller arbetslöshetsförmånerna
och finansieringen av dem, fastställandet av
tillämpningsanvisningar, ärenden med anknytning till statsbudgeten samt koordineringen av samarbetet inom Europeiska unionen och det internationella samarbetet. Det
föreslås att social- och hälsovårdsministeriets
andel i tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden slopas i paragrafen, eftersom
ministeriets uppgifter inte är tillsynsuppgifter
i sak. Det är således Finansinspektionen som
är tillsynsmyndighet för arbetslöshetsförsäkringsfonden.

11 a §. Social- och hälsovårdsministeriets
rätt att få uppgifter och granska verksamheten. I paragrafen föreskrivs om social- och

hälsovårdsministeriets rätt att trotssekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter inom skälig tid avgiftsfritt få en skriftlig utredning om
arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet.
I paragrafen föreskrivs dessutom om skyldighet för arbetslöshetsförsäkringsfonden att
årligen tillställa ministeriet en berättelse över
sin verksamhet och ställning. Berättelsen ska
inlämnas inom två månader från det att bokslutet fastställts. Förutom berättelsen ska arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna en redogörelse för de omständigheter som framkommit när arbetslöshetsförsäkringspremien
fastställts och uppburits och om eventuella
åtgärder.

12 §. Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet. Med stöd av 1 mom. i den gällande
paragrafen är en arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) är
skyldig att försäkra sina arbetstagare förpliktad att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Premien uppbörs i samband
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med försäkringspremien för den lagbestämda
olycksfallsförsäkringen.
Det föreslås att i 1 mom. slopas omnämnandet av att arbetslöshetsförsäkringspremien tas ut i samband med den lagstadgade
olycksfallsförsäkringspremien, eftersom det
föreslås att uppbörden av premien överförs
på arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetsgivarna meddelar de uppgifter som behövs för
att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremierna direkt till arbetslöshetsförsäkringsfonden. När arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer arbetslöshetsförsäkringspremierna ska
den särskilt beakta ett beslut som arbetsgivaren företer och som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund fattat med stöd av
11 a § i lagen om olycksfallsförsäkring om
huruvida en arbetstagare hör till lagens tilllämpningsområde.
Med stöd av 2 mom. tillkommer skyldighet
att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i
tillämpliga delar statliga affärsverk, som omfattas av lagen om statliga affärsverk
(1062/2010). Momentet motsvarar 2 mom. i
den gällande paragrafen. Staten är inte skyldig att teckna arbetslöshetsförsäkring, så staten är inte heller förpliktad att betala arbetslöshetsförsäkringspremie.
I 3 mom. uppräknas de personer i fråga om
vilka arbetsgivaren inte är skyldig att betala
arbetslöshetsförsäkringspremie. 3 mom. 1—5
punkten motsvarar den gällande paragrafen.
Premiebetalningsskyldighet föreligger inte
om det är fråga om en arbetstagare som
tjänstgör på ett 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, en arbetstagare
som på grund av sin ålder enligt 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, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en
bolagsman i ett öppet bolag eller en arbetstagare som är skyldig att teckna i lagen om
pension för företagare eller lagen om pension
för lantbruksföretagare avsedd försäkring för
sin huvudtjänst. Eftersom en arbetstagare
som avses i familjevårdarlagen (312/1992)

inte är skyldig att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt den gällande lagen, ska enligt den nya 6 punkten inte heller
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
betalas när det är fråga om en familjevårdare
som avses i familjevårdarlagen. Undantagen
från betalningsskyldigheten gäller de arbetstagargrupper som inte är skyldiga att betala
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Bland de undantag från skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie som föreskrivs i det gällande 3 mom. föreslås att arbetstagare i vars fall det försäkringspremiesystem som tillämpas i den lagstadgade
olycksfallsförsäkringen inte grundar sig på
den av arbetsgivaren betalda lönesumman
slopas. En sådan arbetstagares lön anmäls
inte till olycksfallsförsäkringsanstalten och
därför har det inte varit möjligt att fastställa
arbetslöshetsförsäkringspremie. Eftersom arbetslöshetsförsäkringspremierna enligt propositionen inte längre fastställs i samband
med olycksfallsförsäkringen, är det inte motiverat att behålla premiebefrielsen. Premiebefrielsen har också orsakat problem, eftersom arbete som omfattats av befrielsen inte
har räknats in i löntagarens arbetsvillkor, vilket har kunnat leda till att en arbetslöshetsförmån inte har beviljats eller att beloppet
minskat.

15 §. Löntagares premiebetalningsskyldighet. Med stöd av 1 mom. är personer i arbetseller 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 olycksfallsersättning skyldiga att betala löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie. Paragrafens
1 mom. motsvarar 1 mom. i den gällande paragrafen.
I 2 mom. föreskrivs om situationer där löntagaren inte är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. 2 mom. 1—6 punkten
motsvarar den gällande paragrafen. Med stöd
av momentet tillkommer premiebetalningsskyldig inte en arbetstagare som tjänstgör på
ett finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som
används för sjötransport och som inte bor i
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Finland, en person som på grund av sin ålder
enligt 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, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en bolagsman i ett öppet bolag
eller en arbetstagare som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare för sin huvudtjänst. Dessutom ska
en familjevårdare som avses i familjevårdarlagen inte vara skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. På motsvarande sätt
som i fråga om arbetsgivares skyldighet att
betala arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås att bland undantagen från premiebetalningsskyldigheten slopas 2 mom. 6 punkten i
den gällande paragrafen, som gäller arbetstagare i vars fall det försäkringspremiesystem
som tillämpas i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte grundar sig på den av arbetsgivaren betalda lönesumman. Det föreslagna 2 mom. gäller samma grupp av arbetstagare i fråga om vilka arbetsgivaren med
stöd av 12 § 3 mom. inte är skyldig att betala
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.

18 §. Arbetslöshetsförsäkringspremiernas
belopp. Det föreslås att till paragrafen fogas
ett nytt 7 mom., enligt vilket arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lämna social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av följande
års förtjänstskyddsutgifter, beloppet av statens finansieringsandel samt följande års
premieprocentsats senast den 15 maj varje år.
Arbetslöshetsförsäkringspremien är en del av
arbetsgivarnas och löntagarnas totala skattesats, och den har kopplingar till statsbudgeten. Till följd av ändringen kommer arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning att beaktas vid budgetberedningen före arbetslöshetsförsäkringsfondens framställning om följande års premier. Motsvarande förfarande
tillämpas i fråga om andra socialskyddsförmåner som har kopplingar till statsbudgeten.

20 §. Förfarandet vid betalning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. I paragrafen föreskrivs om arbetsgivarens skyldighet att innehåll löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetstagaren i samband med varje lönebetalning.
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Det föreslås att till paragrafen fogas nya 2,
3 och 4 mom. I 2 mom. föreskrivs om innehållning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i efterhand när löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart fel inte har innehållits i samband
med lönebetalningen. I en sådan situation får
arbetsgivaren innehålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie av de löner som betalts i samband med föregående lönebetalning i samband med de högst två följande lönebetalningarna.
I vissa branscher bestäms lönen på grund
av arbetsresultatet. Således kan den penninglön som betalas i samband med lönebetalningen varierar så mycket att det inte alltid
finns någon penninglön att betala i samband
med lönebetalningen. Arbetstagaren får ändå
ha naturaförmåner av vilka löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie borde innehållas
trots att penninglön saknas. Om löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie inte kan innehållas i en sådan situation på grund av att
penninglönen inte räcker till, kan arbetsgivaren med stöd av förslaget till 3 mom. innehålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie retroaktivt inom två år i samband med
följande lönebetalningar.
Den gällande lagen innehåller ingen bestämmelse som förpliktar arbetsgivaren att
betala tillbaka löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren innehållit
utan grund till arbetstagaren. Strävan är att
rätta till denna brist med den bestämmelse
som föreslås i 4 mom. Enligt den föreslagna
bestämmelsen ska arbetsgivaren på arbetstagarens yrkande till arbetstagaren återbetala
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
som tagits ut av arbetstagaren utan grund eller till för högt belopp. Om arbetsgivaren
upptäcker att han innehållit arbetslöshetsförsäkringspremie utan grund hos löntagaren,
ska arbetsgivaren också på eget initiativ återbetala den till arbetstagaren. Bestämmelser
om arbetstagarens rätt att genom grundbesvär
söka ändring i verkställigheten av premien
föreslås i 24 h §.
21 §. Uppbörd av premierna. I paragrafen
bestäms om uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna. I 1 mom. sägs att arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer och uppbär av arbetsgivaren arbetsgivares arbetslös-
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hetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på basis av lönesumman enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren
svarar fortfarande för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie uppbärs och betalas
till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

21 a §. Fastställande och ändring av förskott. Paragrafen är ny. I 1 mom. föreskrivs

om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att
påföra arbetsgivaren förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien under försäkringsåret
så att förskottet baserar sig på de lönesummor som ligger till grund för arbetsgivarens
arbetslöshetsförsäkringspremier under innevarande och tidigare år, de löneuppgifter som
erhållits med stöd av 22 och 22 a §, den allmänna löneutvecklingen och de uppgifter
som arbetsgivaren lämnat. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska fastställa förskottet så att
det så noggrant som möjligt motsvarar det i
18 § föreskrivna beloppet av en betalningsskyldig arbetsgivares och löntagares premiebetalningsskyldighet. Förskottet baserar sig i
första hand på den beräknade lönesumma
som arbetsgivaren uppgett. Dessutom kan arbetslöshetsförsäkringsfonden använda de
uppgifter som den fått från Skatteförvaltningen och andra uppgifter som den har för
att uppskatta det kommande årets lönesumma, som ligger till grund för förskottet. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa
förskottet utan att höra arbetsgivaren, eftersom arbetsgivaren ska ha möjlighet att yrka
på ändring och undanröjande av förskottet på
det sätt som föreskrivs i 2 och 3 mom. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa
förskottet även på arbetsgivarens yrkande.
Arbetsgivaren kan betala förskottet i en eller
flera poster senast på de förfallodagar som
föreskrivs genom förordning.
Enligt 2 mom. kan arbetslöshetsförsäkringsfonden också ändra ett fastställt förskott
på eget initiativ utan att höra arbetsgivaren,
om förskottet har fastställts till för stort eller
för litet belopp. Dessutom kan arbetslöshetsförsäkringsfonden med stöd av 3 mom. undanröja förskott på eget initiativ eller på arbetsgivarens yrkande. Arbetsgivaren ska ansöka om ändring av förskottet före försäkringsårets utgång. Förskottet ska undanröjas
senast innan den slutliga försäkringspremien

fastställts. Förskott som betalats till för högt
belopp ska återbetalas utan dröjsmål.
I 4 mom. bestäms om meddelande och motivering av beslut som gäller förskott. Av
motiveringen till ett beslut om förskott ska
framgå förskottsbeloppet och grunderna för
det, t.ex. uppgifter om lönesummor som arbetsgivaren betalat tidigare vilka använts vid
beräkningen. Det är nödvändigt med ett motiveringsförfarande som är enklare än förvaltningslagens bestämmelser för att genomföra ett beslutsfattande av masskaraktär. Om
arbetslöshetsförsäkringsfonden inte godkänner arbetsgivarens yrkande på ändring eller
undanröjande av förskottet, meddelar fonden
ett överklagbart beslut om förskottet, vilket
ska motiveras på det sätt som krävs i förvaltningslagen (434/2003).
Med stöd av 5 mom. bestäms om förfallodagarna för betalningen av förskott genom
förordning av statsrådet.

21 b §. Arbetsgivarens skyldighet att anmäla lönesumman. Paragrafen är ny. Med

stöd av 1 mom. ska arbetsgivaren på eget initiativ till arbetslöshetsförsäkringsfonden anmäla den lönesumma som arbetsgivaren betalat under försäkringsåret. Anmälan ska innehålla information om de lönesummor som
ligger till grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna så att lönesummorna för delägare
och andra än delägare är specificerade. I anmälan dessutom ska nämnas det försäkringsår för vilket anmälan görs och arbetsgivarens
identifierings- och kontaktuppgifter. Anmälan ska göras före utgången av januari året
efter försäkringsåret. Anmälan behöver inte
göras, om arbetsgivaren inte har betalat några
löner och inget förskott har fastställts under
försäkringsåret. Skyldigheten att anmäla lönesumman gäller endast de arbetsgivare som
har betalat lön eller som arbetslöshetsförsäkringsfonden har påfört förskott under försäkringsåret.
Enligt 2 mom. ska arbetsgivaren också anmäla lönesumman när arbetslöshetsförsäkringsfonden kräver detta. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan kräva att arbetsgivaren
ska göra anmälan t.ex. om arbetsgivaren enligt jämförelseuppgifterna har betalat lön
men inte gjort anmälan. Arbetsgivaren ska
göra anmälan också när arbetsgivaren inte
har betalat några löner under försäkringsåret.
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Med stöd av 3 mom. kan arbetslöshetsförsäkringsfonden av grundad anledning på begäran av arbetsgivaren förlänga tiden för att
anmäla lönesumman. Förlängning av anmälningstiden är beroende av arbetslöshetsförsäkringsfondens prövning och kan komma i
fråga om arbetsgivaren har betydande svårigheter med att göra anmälan t.ex. på grund
av sjukdom, störningar i datakommunikationen eller någon annan med dessa jämförbar
orsak.

21 c §. Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien. Paragrafen är ny. Enligt 1

mom. fastställer arbetslöshetsförsäkringsfonden arbetslöshetsförsäkringspremien före utgången av oktober året efter försäkringsåret.
I 1 mom. bestäms dessutom om förhållandet
mellan förskotten och arbetslöshetsförsäkringspremien.
I 2 mom. bestäms om innehållet i beslutet
om den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien. Beslutet behöver inte motiveras på det
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om
det inte avviker från den lönesumma som arbetsgivaren uppgett. Av beslutet ska framgå
lönesumman under försäkringsåret och den
slutliga arbetslöshetsförsäkringspremie som
fastställs på grundval av den, det förskott
som uppburits för försäkringsåret eller den
förskottsåterbäring som ska betalas till arbetsgivaren. Om beslutet avviker från arbetsgivarens anmälan om lönesumman, ska beslutet motiveras mera ingående än vad som
beskrivs ovan på det sätt som anges i förvaltningslagen. Då ska man särskilt ange orsakerna till att man avviker från arbetsgivarens
anmälan om lönesumman, t.ex. jämförelseuppgifter eller någon annan utredning.
Eftersom fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremierna är ett massförfarande som
genomförs snabbt kan det i olika faser i förfarandet uppstå situationer där arbetslöshetsförsäkringspremien inte fastställs. För att felen inte ska leda till att premieinkomsten går
förlorad, ska enligt förslaget till 3 mom. arbetslöshetsförsäkringsfonden i dessa fall fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien inom
tre år från ingången av året efter försäkringsårets utgång.
I 4 mom. föreskrivs om fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien i en situation
där den uppenbara avsikten med ett företags-
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arrangemang har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie.
Syftet med momentet motsvarar 28 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
och bestämmelsen om kringgående av självriskpremien i 24 § 4 mom. i den gällande finansieringslagen. Det kan bli aktuellt att tilllämpa paragrafen i situationer där arbetsgivaren t.ex. försöker undgå att betala en högre
arbetslöshetsförsäkringspremie genom företagsarrangemang. Med hjälp av bestämmelsen har arbetslöshetsförsäkringsfonden möjlighet att ingripa i sådana situationer. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa premien enligt det läge som gällde före företagsarrangemanget, om arbetslöshetsförsäkringsfonden bedömer att den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie. Eftersom endast arbetsgivaren
innehar information om hur och varför arrangemangen har gjorts, ska arbetsgivaren lämna in utredning om att det finns andra motiv
till arrangemanget än att slippa premierna.
Om arbetsgivaren inte lämnar någon utredning eller om utredningen inte visar på något
annat motiv till arrangemanget än att kringgå
premierna, kan arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa premien.

21 d §. Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning. Para-

grafen är ny. Med stöd av 1 mom. kan arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning,
om ingen anmälan om lönesumman har
gjorts eller om den lönesumma som arbetsgivaren anmält är för liten utifrån de uppgifter
som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått enligt med stöd av 22 eller 22 a § och andra
uppgifter om arbetsgivarens lönebetalningar
och övriga verksamhet som den förfogar
över. Syftet med paragrafen är att hindra att
den betalningsskyldige kan slippa arbetslöshetsförsäkringspremien genom att låta bli att
göra anmälan om lönesumman eller genom
att göra en oriktig anmälan om lönesumman.
Till grund för den uppskattade premien kan
läggas uppgifter som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått enligt 22 och 22 a §, t.ex.
uppgifter som arbetsgivaren lämnat Skatteförvaltningen om betalda löner och iakttagelser från skattegranskningar samt andra upp-
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gifter om arbetsgivarens lönebetalning och
verksamhet som fonden förfogar över. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan få uppgifter ur t.ex. en fullgöranderapport som Enheten för utredning av grå ekonomi utarbetat.
Enligt 2 mom. ska arbetslöshetsförsäkringsfonden meddela arbetsgivaren beloppet
av den uppskattade premien och grunderna
för den. Arbetsgivaren ska ges tillfälle att
lämna utredning innan den uppskattade premien fastställs. Utebliven utredning hindrar
dock inte att en uppskattad premie fastställs.
Enligt 3 mom. ska arbetslöshetsförsäkringsfonden meddela ett överklagbart beslut
om den uppskattade premien. Av beslutet ska
framgå beloppet av den uppskattade premien
och grunderna för fastställandet av den. Om
arbetslöshetsförsäkringsfonden inte godkänner arbetsgivarens utredning enligt 2 mom.,
ska beslutet motiveras på det sätt som anges i
förvaltningslagen.

21 e §. Höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien. Paragrafen är ny. I paragrafen

bestäms om höjning av premien.
Enligt 1 mom. kan arbetslöshetsförsäkringsfonden höja arbetslöshetsförsäkringspremien högst till det dubbla beloppet, om
arbetsgivaren har anmält lönesumman efter
den tid som anges i 21 b § eller efter den tid
som arbetslöshetsförsäkringsfonden angett
med stöd av samma paragraf. Arbetslöshetsförsäkringspremien kan fastställas genom
uppskattning även om premien har fastställts
genom uppskattning eller om arbetsgivaren
har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter. Den förhöjda premien ska vara skälig och
högst det dubbla beloppet av arbetsgivarens
och löntagarens sammanlagda premier.
I 2 mom. föreskrivs om de omständigheter
som arbetslöshetsförsäkringsfonden ska beakta när den fastställer en förhöjd premie.
Förhöjningen ska basera sig på hur klandervärd försummelsen är. När man bedömer hur
klandervärd försummelsen är ska man beakta
bl.a. hur försenad anmälan är, beloppet av
den uteblivna premien, om försummelserna
upprepats och om syftet har varit att undgå
premien. Förhöjningen ska vara i proportion
till det uteblivna premiebeloppet, men t.ex.
ett mänskligt misstag ska ändå inte få leda till
ett oskäligt slutresultat.

Ett beslut om förhöjd arbetslöshetsförsäkringspremie ska enligt 3 mom. kunna överklagas. Förhöjningen fastställs i samband
med beslutet om arbetslöshetsförsäkringspremien.

21 f §. Ränta på utjämningspremie och förskottsåterbäring. Paragrafen är ny. I paragra-

fen bestäms om ränta som ska räknas på
skillnaden mellan förskottet och den slutliga
premien.
Enligt 1 mom. ska grunden för räntan på
utjämningspremie enligt 21 c § och förskottsåterbäring vara referensräntan enligt 12
§ i räntelagen (633/1982) minskad med två
procentenheter, dock minst 0,5 procent. Om
utjämningspremien överstiger 1 000 euro, är
räntan dock referensräntan ökad med två
procentenheter.
I 2 mom. bestäms om den tid för vilken
räntan på utjämningspremie eller förskottsåterbäring tas ut. Räntan kan påföras från den
1 januari efter försäkringsåret. Före det har
arbetsgivaren möjlighet att reda ut den lönesumma som han betalat och som omfattas av
arbetslöshetsförsäkringspremie och betala
förskott enligt egen prövning. Ränta på utjämningspremien löper till förfallodagen för
utjämningspremien, varefter dröjsmålsränta
börjar löpa på obetald utjämningspremie.
Räntan på förskottsåterbäring löper till utgången av månaden före förskottsåterbäringen.
Enligt 3 mom. tas ränta inte ut premieförhöjning enligt 21 f § och inte på dröjsmålsränta som tas ut på grund av obetalt förskott.
Syftet med paragrafen är att förhindra att de
negativa påföljderna av försummelse av
premierna eller skyldigheten att lämna uppgifter kumulerar.

21 g §. Minsta belopp som tas ut och som
återbetalas. Paragrafen är ny. I paragrafen

bestäms om det minsta belopp av arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs och
återbetalas.
Med stöd av 1 mom. tas inte löntagares och
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ut om det sammanlagda beloppet understiger 10 euro. Fastställande och uppbörd av
små premier orsakar administrativa kostnader
för såväl arbetslöshetsförsäkringsfonden som
arbetsgivaren som vore oskäliga i förhållande
till premiebeloppet.
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Den arbetslöshetsförsäkringspremie som
arbetsgivaren betalas kan beroende på ett fel
från antingen arbetsgivarens eller arbetslöshetsförsäkringsfondens sida avvika från det
korrekta premiebeloppet. Om skillnaden mellan det korrekta och det betalade beloppet i
ett sådant fall underskrider den gräns som föreskrivs i 1 mom., behöver denna skillnad
med stöd av 2 mom. inte uppbäras eller återbetalas. Om samme betalningsskyldige arbetsgivare emellertid har många felbetalningar eller om det annars finns särskild anledning att uppbära beloppet, kan man göra
det. Syftet med bestämmelsen är att göra det
möjligt att ingripa i situationer där arbetsgivaren uppenbarligen försöker utnyttja möjligheten att premien inte tas ut i enlighet med
huvudregeln i momentet.
Det minsta belopp som återbetalas är med
stöd av 3 mom. 10 euro på motsvarande sätt
som det minsta belopp som uppbärs enligt 1
mom.

premie som för verksamhet som bedrivits
före registreringen har påförts dem som
handlat för aktiebolagets eller andelslagets
räkning. Syftet med bestämmelsen är att klarlägga arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighet. Med stöd av bestämmelsen kan utmätning riktas mot de ansvarsskyldiga utan att arbetslöshetsförsäkringsfonden behöver ansöka om fullgörelsedom
mot dem hos tingsrätten.
21 j §. Dröjsmålsränta. Paragrafen är ny. I
paragrafen bestäms om dröjsmålsränta som
ska räknas på arbetslöshetsförsäkringspremie
som betalas efter utsatt tid. För dröjsmålstiden tas ut en årlig dröjsmålsränta enligt den
räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.
21 k §. Utmätning av premier. Paragrafen
är ny. Paragrafen motsvarar 22 § 2 mom. i
den gällande lagen, men dessutom ska även
den premieförhöjning som föreslås i 21 f §
kunna utmätas direkt.

§ i den gällande lagen vad beträffar arbetslöshetsförsäkringspremierna. Dessutom utvidgas granskningsrätten till att gälla utredningar som arbetsgivaren gett med stöd av 21
c § 4 mom. om kringgående av arbetslöshetsförsäkringspremien och med stöd av 24 §
3 mom. om kringgående av självriskpremien
samt i anslutning till befrielse från självriskpremien enligt 24 c §. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha rätt att få handräckning
för att utöva granskningsrätten.
21 i §. Ansvarsskyldig. Paragrafen är ny. I
paragrafen bestäms om de personer som vid
sidan av arbetsgivaren är ansvariga för arbetslöshetsförsäkringspremien. Med stöd av
1 mom. ska för arbetsgivarens och löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie som uppbärs
hos arbetsgivaren ansvara som för egen premie en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, en
delägare i ett dödsbo och en i 5 § i inkomstskattelagen avsedd delägare i en samfälld
förmån till den del som motsvarar delägarens
andel.
Med stöd av 2 mom. svarar ett aktiebolag
eller andelslag som för egen arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetslöshetsförsäkrings-

fen bestäms om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att få uppgifter som fonden behöver för att fastställa, uppbära eller övervaka arbetslöshetsförsäkringspremier.
I 1 mom. 1 punkten bestäms om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att få uppgifter
av befolkningsregistermyndigheterna. De
uppgifter som uppräknas i punkten är behövliga för uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. Med stöd av uppgifterna från befolkningsregistermyndigheterna får arbetslöshetsförsäkringsfonden tag på de arbetslöshetsförsäkringspremieskyldiga arbetsgivare
som är fysiska personer.
I 1 mom. 2 punkten bestäms om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att för varje arbetsgivare få löneuppgifter av Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha
rätt att för varje arbetsgivare få uppgifter om
utbetalda löner. Rätten att få uppgifter motsvarar 22 b § 2 och 3 mom. i den gällande lagen. Dessutom ska arbetslöshetsförsäkringsfonden ha rätt att få uppgifter om personer
som är försäkrade i enlighet med lagen om
pension för företagare eller lagen om pension
för lantbruksföretagare, om de tidsperioder
då personerna är försäkrade i enlighet med de

21 h §. Granskningsrätt som hänför sig till
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier. Innehållet i paragrafen motsvarar 22 e

22 §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt
att få uppgifter. Paragrafen är ny. I paragra-
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nämnda lagarna, samt uppgifter om de löner
som betalats till personerna under dessa tidsperioder. Enligt propositionen ska en person
som är försäkrad enligt de nämnda lagarna
för sin huvudtjänst inte vara skyldig att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden måste kunna
försäkra sig om att de personer som i arbetsgivarens utredning uppgetts vara företagare
faktiskt är försäkrade som företagare. Å
andra sidan behövs uppgifter om dessa personer så att man kan övervaka att arbetslöshetsförsäkringspremie inte innehålls utan
grund av arbetstagare som är försäkrade enligt de nämnda lagarna.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha rätt
att få de uppgifter som avses i 2 mom. även
om fonden inte har specificerat arbetsgivarna
i sin begäran om uppgifter. Denna rätt att få
uppgifter är behövlig för att åstadkomma en
effektiv tillsyn, eftersom det inte finns något
annat sätt att få uppgifter om de arbetsgivare
som har betalat ut löner men försummat arbetslöshetsförsäkringspremierna. Tillsynsbehandling som gäller en enskild arbetsgivare
kan inledas först när arbetslöshetsförsäkringsfonden har jämfört de uppgifter som arbetsgivarna uppgett med de uppgifter som
den erhållit med stöd av 2 punkten.
I 1 mom. 3 punkten bestäms om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att av arbetsgivaren få uppgifter som är behövliga för att
fastställa och ta ut arbetslöshetsförsäkringspremie. Sådana uppgifter är i synnerhet utredningar som stöder anmälan om lönesumman enligt 21 c §, t.ex. rapporter om företagets lönebokföring eller kopior av lönespecifikationer. Till innehållet motsvarar punkten
arbetsgivarens skyldighet att lämna de utredningar som är behövliga för behandlingen av
ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie i 22 d § 1 mom. 2 meningen i
den gällande lagen.
I 1 mom. 4 punkten föreskrivs om rätt för
arbetslöshetsförsäkringsfonden att få uppgifter som är behövliga för att fastställa, uppbära och övervaka arbetslöshetsförsäkringspremier av andra aktörer på vilka lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) tillämpas. Bestämmelsen motsvarar i sak rätten i 22 b § 2 mom. i den gällande
lagen att av samma aktörer för varje arbets-

givare få uppgifter om utbetalda löner och
andra omständigheter för tillsynsuppdraget.
Enligt 2 mom. ska arbetslöshetsförsäkringsfonden utplåna uppgifter som fonden
erhållit med stöd av paragrafen genast när de
inte behövs för skötseln av de uppdrag som
avses i 10 §.

22 a §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens
rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen.

Paragrafen är ny. Bestämmelser om rätt för
arbetslöshetsförsäkringsfonden att få uppgifter av Skatteförvaltningen ingår i 22 b § 2
mom. i den gällande lagen. I paragrafen definieras noggrannare än nu vilka uppgifter som
arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få
av Skatteförvaltningen.
Med stöd av 1 mom. ska arbetslöshetsförsäkringsfonden ha rätt få för fastställande,
uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremier behövliga identifieringsuppgifter om arbetsgivare, uppgifter om arbetsgivarprestationer som arbetsgivaren uppgett och enligt betalningsmottagare med födelseåret specificerade uppgifter som arbetsgivaren uppgett för beskattningen om utbetalda löner och därmed jämförbara prestationer samt om skatter och obligatoriska försäkringspremier som innehållits hos löntagaren.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha rätt
att få uppgifterna utan arbetstagarnas namn,
personbeteckning eller andra identifieringsuppgifter, men så att av uppgifterna framgår
löne- och andra uppgifter för enskilda betalningsmottagare samt betalningsmottagarens
födelseår, som inverkar via åldersgränserna
för arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten. Det är behövligt att få uppgifterna, för av
de uppgifter som arbetsgivarna uppgett för
beskattningen framgår inte som sådana vilka
av de uppgivna posterna som berörs av arbetslöshetsförsäkringspremie. För tillsynen
måste arbetslöshetsförsäkringsfonden utgående från betalningsmottagarspecifika klassificeringskriterier kunna bilda flera olika
nyckeltal av arbetsgivaruppgifterna och jämföra dem med de lönesummor som arbetsgivaren anmält till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Sådana uppgifter som avses i momentet är t.ex. de uppgifter som arbetsgivaren anmäler med de nuvarande årsanmälningarna och periodskattedeklarationerna.
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Enligt 2 mom. ska arbetslöshetsförsäkringsfonden ha rätt att på begäran få de uppgifter som avses i 1 mom. specificerade enligt betalningsmottagare när uppgifterna är
nödvändiga för att avgöra ett ärende som är
under behandling. Uppgifter om betalningsmottagarna kan vara nödvändiga t.ex. när arbetsgivaren har betalat löner till personer
som med stöd av 12 och 15 § eller t.ex. i
egenskap av till Finland utsända arbetstagare
inte är betalningsskyldiga, eller om de skulle
vara delägare i företag, för vilka arbetslöshetsförsäkringspremiernas storlek avviker
från arbetstagarnas premier. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan specificera de uppgifter som behövs för att behandla ett ärende
och som fonden begär från Skatteförvaltningen med hjälp av antingen arbetsgivarens
FO-nummer eller personbeteckning eller betalningsmottagarens personbeteckning.
Enligt 3 mom. ska arbetslöshetsförsäkringsfonden ha rätt att av Skatteförvaltningen
få uppgifter som arbetsgivaren meddelat
Skatteförvaltningen för beskattningen och
som gäller lönebetalningen och uppgifter
som framkommit vid skattegranskningen och
som gäller försummelse av de arbetsgivarskyldigheter som hänför sig till lönebetalningen. Det sammanlagda beloppet av de löner som arbetsgivaren uppgett för beskattningen och de löner som man vid skattegranskningen framkommit att försummats
utgör den lönesumma som arbetslöshetsförsäkringsfonden jämför med de uppgifter som
anmälts till fonden. I nuläget får arbetslöshetsförsäkringsfonden dessa uppgifter med
stöd av den allmänna bestämmelsen om erhållande av uppgifter från Skatteförvaltningen och fonden utnyttjar dem vid övervakningen av enskilda arbetsgivare. Uppgifterna
är behövliga för att övervakningen ska vara
effektiv, eftersom underlåtenheter som upptäckts vid skattegranskningen i många fall
även gäller arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha rätt
att få de uppgifter som avses i 1 och 3 mom.
även om fonden inte har specificerat arbetsgivarna i sin begäran om uppgifter. Denna
rätt att få uppgifter är behövlig för att åstadkomma en effektiv tillsyn, eftersom det inte
finns något annat sätt att få uppgifter om de
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arbetsgivare som har betalat ut löner men
försummat arbetslöshetsförsäkringspremierna. Tillsynsbehandling som gäller en enskild
arbetsgivare kan inledas först när arbetslöshetsförsäkringsfonden har jämfört de uppgifter som arbetsgivarna uppgett med de uppgifter som erhållits från Skatteförvaltningen.
De uppgifter som avses i paragrafen fastställs inte i samband med beskattningen, och
därför kan de även utan någon separat bestämmelse utlämnas till arbetslöshetsförsäkringsfonden trots att beskattningen ännu inte
har fastställts. Med det nuvarande beskattningsförfarandet vore det ändamålsenligt att
lämna ut uppgifterna till arbetslöshetsförsäkringsfonden första gången i maj efter skatteåret, då man hunnit göra de viktigaste korrigeringarna av uppgifterna, och på nytt efter
det att beskattningen slutförts, då det inte
längre görs några ändringar i uppgifterna vid
Skatteförvaltningen. På basis av den första
utlämningen kunde arbetslöshetsförsäkringsfonden göra jämförelsekörningar och inleda
tillsyn över enskilda arbetsgivare, vilken till
nödvändiga delar kompletteras med preciserade uppgifter från den andra utlämningen.
Det är viktigt att inleda tillsyn över enskilda
arbetsgivare genast när det är möjligt med
tanke på arten av de utlämnade uppgifterna,
eftersom arbetsgivarna då har bäst möjligheter att komma med utredningar. Aktuell tillsyn är särskilt viktig i branscher där det förekommer många företag med kort livscykel.
Enligt 4 mom. ska arbetslöshetsförsäkringsfonden utplåna uppgifter som fonden
erhållit med stöd av paragrafen genast när de
inte behövs för skötseln av de uppdrag som
avses i 10 §.

22 b §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens
rätt att lämna ut uppgifter på eget initiativ. I

paragrafen bestäms om arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att lämna ut uppgifter vidare.
Till innehållet motsvarar paragrafen 22 h § i
den gällande lagen. I paragrafen föreslås de
ändringar som är nödvändiga på grund av
överföringen av uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier.
22 c §. Sammanställande av uppgifter. Paragrafen är ny. I paragrafen föreskrivs om
rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att
sammanställa de uppgifter den erhållit för
skötseln av sina uppdrag. Bestämmelserna
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om arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att
sammanställa de uppgifter den erhållit för sitt
nuvarande tillsynsuppdrag ingår i 22 d §
3 mom. i den gällande lagen Tillsynen över
arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten
ska basera sig på sammanställande av jämförelseuppgifter från olika källor och på de
uppgifter som arbetsgivarna anmält direkt till
arbetslöshetsförsäkringsfonden.
22 d §. Avgiftsfrihet. Paragrafen är ny. I
paragrafen bestäms om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att avgiftsfritt få uppgifter
av andra myndigheter för skötseln av sina
lagstadgade uppdrag. Om uppgifterna ändå
behövs i en bestämd form och detta medför
väsentliga merkostnader för den som lämnar
ut uppgifterna, ska dessa kostnader ersättas. I
22 b § 4 mom. i den gällande lagen bestäms
om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att
avgiftsfritt få uppgifter för utförande av tillsynsuppdraget.
22 e §. Teknisk anslutning. Enligt paragrafen ska arbetslöshetsförsäkringsfonden ha
rätt att få de uppgifter som omfattas av fondens rätt att få uppgifter med hjälp av teknisk
anslutning. Till innehållet motsvarar paragrafen 22 g § i den gällande lagen, vars hänvisningsbestämmelser ändras.

22 f §. Handlingars offentlighet och offentlighet i fråga om verksamheten. Paragrafen
motsvarar 22 f § i den gällande lagen.
8 b kap.

Ändringssökande och rättelse

24 f §. Begäran om omprövning hos arbetslöshetsförsäkringsfonden. Paragrafen är
ny. I den bestäms om begäran om omprövning som riktas till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Föremål för begäran om omprövning
kan vara arbetslöshetsförsäkringsfonden beslut om arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp, som också kan innehålle premieförhöjning som påförts med stöd av 21 c §. Innan
man söker ändring ska man begära att arbetslöshetsförsäkringsfonden omprövar beslutet
om arbetslöshetsförsäkringspremie på det sätt
som anges i förvaltningslagen. Även i premieförhöjning som fastställs i samband med
arbetslöshetsförsäkringspremien söks ändring
genom begäran om omprövning. Eftersom
fastställandet av arbetslöshetsförsäkrings-

premie är en åtgärd av masskaraktär är det
ändamålsenligt att arbetslöshetsförsäkringsfonden prövar avgörandena på nytt innan besvär anförs, eftersom det också kan hända att
ny utredning presenteras i ärendet. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 49 c § i förvaltningslagen ska omprövning begäras inom
fem år från ingången av kalenderåret efter det
år då beslutet har fattas. Ändring genom besvär får sökas först i det beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelar med anledning av begäran om omprövning. Omprövningsförfarandet gör förfarandet för sökande av ändring smidigare och minskar behovet av egentligt ändringssökande.
24 g §. Rätt att söka ändring. I paragrafen
bestäms om ändringssökande. Med stöd av
25 § i den gällande finansieringslagen iakttas
i fråga om sökande av ändring i arbetslöshetsförsäkringspremier och förskott på dessa
bestämmelserna om ändringssökande inom
olycksfallsförsäkringssystemet. Över arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie kan grundbesvär anföras hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom
två år från ingången av året efter det år då
fordran påfördes eller debiterades. Ett beslut
av besvärsnämnden för olycksfallsärenden
kan överklagas hos försäkringsdomstolen.
Det föreslås att besvärsförfarandet ändras
jämfört med nuläget i fråga om de arbetslöshetsförsäkringspremier som berör arbetsgivare. Arbetslöshetsförsäkringspremien är en
avgift som kan jämställas med skatt och fastställandet och uttaget av den kan inte jämföras med betalning och uttag av försäkringspremier. Att arbetslöshetsförsäkringspremien
kan jämställas med skatt inverkar också på
rättsskyddskraven. Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslutsfattande i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremierna är i huvudsak schematiskt. Det kan dock bli aktuellt att
bedöma rättsliga frågor, t.ex. att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning och att tillämpa lagrummet om
kringgående av premien. Det föreslås att sökandet av ändring i ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier överförs till
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.
Den som är missnöjd med arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut om förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien, uppskattad pre-
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mie och självriskpremie samt beslut med anledning av begäran om omprövning får söka
ändring genom besvär hos besvärsnämnden
för utkomstskyddsärenden. Beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får
överklagas hos försäkringsdomstolen. Ändringssökande som gäller självriskpremien
förändras inte.
Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska
iakttas även om ändring har sökts.
I 2 mom. bestäms om de bestämmelser som
ska iakttas när ändring söks. När ändring
söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat iakttas i tillämpliga delar 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 §, 5 § och 7 § i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När
ändring söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat med stöd av 24 c
§ iakttas 12 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
24 h §. Löntagares grundbesvär. Paragrafen är ny och där föreskrivs om löntagares
grundbesvär. Enligt den gällande finansieringslagen kan grundbesvär över löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie anföras hos
besvärsnämnden för olycksfallsärenden. En
löntagare som anser att arbetsgivaren har innehållit löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie lagstridigt, kan anföra grundbesvär
hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden inom två år från ingången av året efter
det år under vilket innehållningen har verkställts.

24 i §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens
rätt att rätta arbetslöshetsförsäkringspremie.

Paragrafen är ny. I paragrafen föreskrivs om
rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att
rätta ett fel i ett beslut som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie på eget initiativ sedan
arbetslöshetsförsäkringsfonden upptäckt felet
eller arbetsgivaren gjort fonden uppmärksam
på felet.
I 1 mom. föreskrivs om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att rätta arbetslöshetsförsäkringspremien till arbetsgivarens fördel.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta arbetslöshetsförsäkringspremien till arbetsgivarens fördel, om det av arbetsgivaren har uppburits arbetslöshetsförsäkringspremie, ränta
på utjämningspremie eller premieförhöjning
till för högt belopp.
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I 2 mom. föreskrivs om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att rätta arbetslöshetsförsäkringspremien till arbetsgivarens nackdel. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta arbetslöshetsförsäkringspremien till arbetsgivarens nackdel, om ett fel i beslutet beror på arbetslöshetsförsäkringsfondens skrivfel, räknefel eller något annat därmed jämförbart fel. Dessutom kan arbetslöshetsförsäkringsfonden rätta arbetslöshetsförsäkringspremien, om arbetsgivaren inte har gjort
anmälan om lönesumman eller anmälan om
lönesumman eller någon annan information
som arbetsgivaren lämnat är bristfällig eller
oriktig eller arbetsgivaren annars har försummat sin anmälningsskyldighet.
I 3 mom. bestäms inom vilken tid rättelsen
ska göras i situationer som avses i 1 och
2 mom. Rättelsen ska göras inom tre år från
ingången av året efter försäkringsårets utgång.
Enligt 4 mom. får ett ärende inte rättas om
det har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

26 §. Preskription.

I paragrafen bestäms om preskription av
arbetslöshetsförsäkringspremien i 21 b § 1
och 3 mom. i den föreslagna lagen. I förslaget till 1 mom. bestäms om arbetsgivarens
och löntagarens rätt att få tillbaka arbetslöshetsförsäkringspremie som betalats utan
grund inom fem år efter betalnings- och innehållningsdagen. Paragrafens 1 mom. motsvarar i övrigt 2 mom. i den gällande lagen,
men det föreslås att preskriptionstiden förkortas från nuvarande 10 år till fem år. Den
nuvarande preskriptionstiden är lång jämfört
med den allmänna preskriptionstiden på tre
år. En preskriptionstid på fem år tillämpas
allmänt även i andra preskriptionsbestämmelser som gäller socialförsäkringsavgifter.
2 mom. motsvarar det nuvarande 3 mom.
3 mom. motsvarar det nuvarande 4 mom.
26 a §. Arbetslöshetsförsäkringsregister. I
paragrafen bestäms om arbetslöshetsförsäkringsregistret som förs av arbetslöshetsförsäkringsfonden. Det föreslås att paragrafen
ändras så att i den slopas förvaringstiden för
uppgifter som är införda i arbetslöshetsförsäkringsregistret. Bestämmelser om förvaringstiderna för handlingar och om förvaringstiden för personuppgifter som finns in-
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förda arbetslöshetsförsäkringsregistret finns i
26 d § i den föreslagna lagen.
26 b §. Hänvisning till strafflagen. Med
stöd av den gällande paragrafen ska en arbetsgivare eller dennes företrädare som uppsåtligen försummar sin skyldighet att lämna
uppgifter eller lämnar oriktiga uppgifter dömas till böter för brott mot skyldigheten att
lämna uppgifter enligt lagen, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och
skadlighet samt andra omständigheter som
har samband med den, bedömd som en helhet
är ringa. Det föreslås att paragrafen ändras så
att i stället för finansieringslagens straffbestämmelse hänvisas där till 29 kap. 1—3 § i
strafflagen. Enligt paragrafen finns bestämmelser om straff för lagstridigt undvikande
av arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten och försök därtill i 29 kap. 1—3 § i
strafflagen. Enligt 29 kap. 9 § i strafflagen
avses med skatt även offentlig avgift som
kan jämställas med skatt. Utmärkande för en
offentlig avgift som kan jämställas med skatt
är att den inte utgör ersättning för någon viss
motprestation. Arbetslöshetsförsäkringspremien är en sådan offentlig avgift. Även om
det inte förutsätts någon hänvisning för att
bestämmelserna i 29 kap. i strafflagen ska
tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremierna, föreslås att en hänvisning intas i lagen
för tydlighetens skull.
26 d §. Bevarande av handlingar. I paragrafen bestäms om bevaringstider för handlingar i anslutning till arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter och ändras den bevaringstid på 20 år för uppgifter som förts in i
arbetslöshetsförsäkringsregistret som anges i
den nuvarande 26 a §. Efter det att bevaringstiden gått ut ska arbetslöshetsförsäkringsfonden utplåna handlingarna och personuppgifterna med undantag för de handlingar som
arkivverket har bestämt att ska förvaras varaktigt.
Handlingar som behövs för att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremier ska enligt 1
punkten bevaras 10 år från ingången av året
efter försäkringsåret. Inom den föreslagna
bevaringstiden hinner man behandla ändringsbehov som hänför sig till arbetslöshetsförsäkringspremierna och rätta oklarheter i
anslutning till premierna.

Bevaringen av handlingar som är behövliga
för fastställandet av självriskpremier ska enligt 2 punkten vara bunden till åldern på en
person som avses i 24 §. Inom ramen för den
föreslagna bevaringstiden hinner man behandla ärenden som hänför sig till självriskpremien och återbäring av den och rätta
oklarheter i anslutning till dessa.
Till den del som en handling som hänför
sig till fastställandet av premier som avses i 1
och 2 punkten har samband med uttaget av
premierna, ska den bevaras lika länge som en
handling som hänför sig till uttaget.
Bevaringstiden för fastställda arbetslöshetsförsäkringspremier och självriskpremier
ska vara bunden till när uttaget avslutas. Eftersom preskriptionen av återbäringen av arbetslöshetsförsäkringspremier som betalats
utan grund och självriskpremien på grund av
avbrott kan förlängas en obestämd tid, kan
bevaringstiden för handlingar som hänför sig
till uttaget inte bindas till tidpunkten då premierna fastställs.
Handlingar som återsänds från en besvärsinstans ska med stöd av 4 punkten förvaras
10 år. Bevaringstiden börjar från det att de
har återkommit till arbetslöshetsförsäkringsfonden från besvärsinstansen.
I 1 mom. 5 punkten bestäms om förvaringstiden för personuppgifter som är införda
i arbetslöshetsförsäkringsregistret. Dessa
uppgifter ska förvaras 5 år, om de inte till
följd av 1—4 punkten ska bevaras en längre
tid.
Med stöd av 2 mom. ska handlingarna utplånas efter bevaringstidens utgång.

26 e §. Delgivning av arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut. Paragrafen är ny. I para-

grafen bestäms om delgivning av arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut. Med stöd av 1
mom. ska beslut delges i enlighet med 59 § i
förvaltningslagen det vill säga som ett vanligt
brev. Möjligheten att använda vanligt brev
för delgivningen utvidgas till att gälla även
beslut som självriskpremie. I nuläget delges
sådana beslut som bevislig delgivning enligt
60 § i förvaltningslagen. I allmänhet anlitar
arbetsgivarna ombud för att sköta arbetslöshetsförsäkringspremieärenden, t.ex. bokföringsbyråer. Arbetslöshetsförsäkringsfondens
beslut delges det ombud som arbetsgivaren
uppgett i stället för arbetsgivaren själv.
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2 Närmare bestämmelser och föreskrifter
Med stöd av 21 a § 5 mom. i den föreslagna lagen utfärdas närmare bestämmelser om
förfallodagarna för betalning av förskott genom förordning av statsrådet.

3 Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober
2012.
Lagen tillämpas första gången på fastställandet och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier för året 2013.
På arbetslöshetsförsäkringspremier för
2012 eller tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av
denna lag.
Den föreslagna lagen tillämpas dock på
uppbörd och rättelse av arbetslösförsäkringspremier som uppburits före ikraftträdandet av
den föreslagna lagen när de anhängiggörs
den 1 januari 2016 eller därefter och vid
Statskontoret den 1 februari 2013 eller därefter. Då har arbetslöshetsförsäkringsfonden
rätt att få de uppgifter som behövs för att rätta premien från olycksfallsförsäkringsanstalterna och Statskontoret.
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
behandlar besvärsärenden som gäller sådana
debiteringar av arbetslöshetsförsäkringspremier som gjorts före den 1 januari 2013.

4 Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning
I propositionen föreslås att uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier överförs till
arbetslöshetsförsäkringsfonden och som en
ny uppgift för den föreskrivs att fastställa och
ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier. Enligt
den gällande finansieringslagen har arbetslöshetsförsäkringsfonden till uppgift att finansiera arbetslöshetsförmåner samt att styra,
övervaka och utveckla verkställigheten av
arbetslöshetsförsäkringspremierna.
Riksdagens grundlagsutskott har i sina utlåtanden bedömt bestämmelserna i lagen om
finansiering av arbetslöshetsförmåner i första
hand i förhållande till de grundläggande fri-
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och rättigheterna i 80 och 81 § i grundlagen.
Enligt 80 § i grundlagen ska bestämmelser
om grunderna för individens rättigheter och
skyldigheter utfärdas genom lag. Enligt 81 §
1 mom. i grundlagen bestäms om statsskatt
genom lag, som ska innehålla bestämmelser
om grunderna för skattskyldigheten och skattens storlek samt om de skattskyldigas rättsskydd. Grundlagsutskottet vedertagna åsikt
är att både arbetsgivares och arbetstagares
arbetslöshetsförsäkringspremie till sin konstitutionella karaktär är en skatt (GrUU 17/2007
rd och GrUU 18/1998 rd). I propositionens
bestämmelser om uttag och ändringssökande
har man beaktat arbetslöshetsförsäkringspremiens etablerade konstitutionella karaktär
av en avgift som kan jämställas med skatt.
De betalningsskyldiges rättsskydd har ombesörjts genom att det föreskrivs mera omfattande och noggrannare än nu om uttaget av
arbetslöshetsförsäkringspremie på lagnivå.
Till sin karaktär är arbetslöshetsförsäkringsfonden en självständig offentligrättslig
inrättning. Bestämmelser om grunderna för
dess verksamhet ingår i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och den har i
uppdrag att sköta offentligrättsliga uppgifter.
Arbetslöshetsförsäkringsfondens nuvarande
ställning och uppgifter baserar sig på lagen
om finansiering av arbetslöshetsförmåner.
När grundlagsutskottet behandlade regeringens proposition med förslag till lag om revidering av lagstiftningen gällande finansiering
av arbetslöshetsförmåner (RP 64/1998 rd)
ingrep inte utskottet i arbetslöshetsförsäkringsfondens ställning (GrUU 18/1998 rd).
Eftersom arbetslöshetsförsäkringsfonden är
en lagstadgad inrättning, som har godkänts
som mottagare av arbetslöshetsförsäkringspremier och handhavare av uppdraget att finansiera arbetslöshetsförmåner, bör den också anses som en sådan offentligrättslig inrättning som kan ges i uppdrag att fastställa och
ta ur premien. Till denna del är förslaget inte
problematiskt vad gäller 124 § i grundlagen.
Grundlagsutskottet har inte heller ingripit i
arbetslöshetsförsäkringsfondens ställning när
man bedömt regleringen av arbetslöshetsförsäkringspremien i samband med ändringar av
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (GrUU 17/2007 rd och GrUU 31/2010
rd). Förslaget kan anses uppfylla de formella
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kraven på grundläggande rättigheter, rättsskydd och god förvaltning i 124 § i grundlagen, när man beaktar karaktären av de offentliga förvaltningsuppgifter som arbetslöshetsförsäkringsfonden sköter samt de krav som
ställs på att uppdraget ska skötas på ett ändamålsenligt sätt och att de grundläggande
rättigheterna ska tryggas samt andra krav på
god förvaltning.
Enligt förslaget föreskrivs om rätt för arbetslöshetsfonden att få de uppgifter som
fonden behöver för att sköta uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremien. I detta avseende är propositionen av betydelse med tanke
på 10 § 1 mom. i grundlagen. Till denna del
är regleringen inte problematisk med tanke
på grundlagen, eftersom rätten att få uppgif-

ter är begränsad. På erhållande, utlämnande
och sekretess i fråga om uppgifter tillämpas
personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte
något annat följer av de föreslagna bestämmelserna. Det finns bestämmelser om förvaringstiden för uppgifter, förbud mot att utlämna sammanställda uppgifter vidare och
utplånande av uppgifter.
Enligt regeringens uppfattning kränker inte
den föreslagna lagen de grundläggande rättigheterna och friheterna enligt grundlagen
och den strider inte heller i övrigt mot grundlagen och den kan således behandlas i vanlig
lagstiftningsordning. Regeringen finner det
dock önskvärt att grundlagsutskottet ombes
yttra sig om saken.
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Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 § 1 mom. 2 punkten,
11, 12, 15, 21, 22, 22 a—22 f , 25, 26, 26 a och 26 b §,
sådana de lyder, 10 § 1 mom. 2 punkten i lag 1136/2011, 11 § i lag 910/2008, 12 och 15 §
delvis ändrade i lagarna 1301/2002, 637/2004, 1332/2004 och 1282/2007, 21 och 25 § i lag
1352/2007, 22 § i lagarna 1301/2002 och 1375/2003, 22 a § i lagarna 363/2006 och 910/2008,
22 b, 22 d—22 f, 26 a och 26 b § i lag 363/2006, 22 c § i lagarna 363/2006 och 278/2009 samt
22 d, 22 e och 22 f § i lag 363/2006, 25 § i lag 1352/2007, 26 § i lag 1375/2003 samt
fogas till lagen en ny 11 a §, till 18 §, sådan den lyder i lag 1332/2011, ett nytt 7 mom., till
20 §, sådan den lyder i lag 1181/2007, nya 2—4 mom. samt till lagen nya 21 a— 21 k §, ett
nytt 8 b kap. samt nya 26 d och 26 e § som följer:
10 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till
uppgift att
——————————————
2) fastställa och uppbära de arbetslöshetsförsäkringspremier som avses i 2 § och övervaka att de förpliktelser i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremierna som föreskrivs i denna lag uppfylls,
——————————————

gifter har social- och hälsovårdsministeriet
rätt att inom skälig tid avgiftsfritt få skriftlig
utredning om arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen inom två månader från det
att bokslutet fastställts lämna social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över sin
verksamhet och ställning samt en redogörelse
för de omständigheter som framkommit när
arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställts
och uppburits och för de åtgärder som vidtagits med anledning av iakttagelserna.
12 §

11 §

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden

En arbetsgivare som enligt lagen om
olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig
att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att
betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie har också statliga affärsverk som
omfattas av lagen om statliga affärsverk
(1062/2010).
Trots vad som bestäms i 1 och 2 mom. är
arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om följande
personer:

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden utövas av Finansinspektionen.
11 a §
Social- och hälsovårdsministeriets rätt att få
uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av upp-
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1) en arbetstagare som tjänstgör på ett
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) en 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 är berättigad
till arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap.
1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
3) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
4) en bolagsman i ett öppet bolag,
5) en arbetstagare som enligt lagen om
pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare
(1280/2006) är skyldig att teckna i dessa lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,
6) en familjevårdare enligt familjevårdarlagen (312/1992).
15 §

3) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
4) en bolagsman i ett öppet bolag,
5) en arbetstagare som enligt lagen om
pension för företagare eller lagen om pension
för lantbruksföretagare är skyldig att teckna i
dessa lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,
6) en familjevårdare enligt familjevårdarlagen.
18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

——————————————
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lämna
social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av följande års förtjänstskyddsutgifter,
beloppet av statens finansieringsandel samt
följande års premieprocentsats senast den 15
maj varje år.
20 §

Löntagares premiebetalningsskyldighet

Förfarandet vid betalning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Personer i arbets- eller tjänsteförhållande
eller annat anställningsförhållande vilka berörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som
ordnas av arbetsgivaren eller olycksfallsskydd som bestäms enligt lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990)
och som avses i lagen om olycksfallsförsäkring, är skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Trots vad som bestäms i 1 mom. är följande personer inte betalningsskyldiga:
1) en arbetstagare som tjänstgör på ett
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande
av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport, och som inte bor i Finland,
2) en person som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är
berättigad till arbetslöshetsförmåner eller
som efter fyllda 65 år är berättigad till arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 § 2
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

——————————————
Om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart fel inte har
innehållits i samband med en lönebetalning,
får arbetsgivaren innehålla den premie som
inte innehållits i samband med föregående
lönebetalning i samband med de högst två
följande lönebetalningarna.
Om en arbetstagare i samband med en lönebetalning inte har betalats en penninglön
som räcker till för att innehålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie, får arbetsgivaren innehålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie inom två år i samband med följande lönebetalningar.
På yrkande av löntagaren ska arbetsgivaren
till löntagaren betala tillbaka löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren innehållit utan grund eller den del som
överstiger löntagarens lagenliga arbetslöshetsförsäkringspremie. Yrkande på återbetalning av arbetslöshetsförsäkringspremien ska
framställas inom två år från det att arbetsgi-
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varen har innehållit arbetslöshetsförsäkringspremien utan grund.
21 §
Uppbörd av premierna

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer
och uppbär arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetsgivaren på basis av
lönesumman enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren svarar också för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.
21 a §
Fastställande och ändring av förskott

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
fastställa förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien under försäkringsåret utan att
höra arbetsgivaren så att förskottet baserar
sig på de lönesummor som ligger till grund
för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier under innevarande och tidigare år, de
löneuppgifter som erhållits med stöd av 22
och 22 a §, den allmänna löneutvecklingen
och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat.
Förskottet ska så noggrant som möjligt motsvara det i 18 § föreskrivna slutliga beloppet
av en betalningsskyldig arbetsgivares och
löntagares premiebetalningsskyldighet.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan ändra
det fastställda förskottet på eget initiativ utan
att höra arbetsgivaren eller på yrkande av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ansöka om
nedsättning av förskottet före försäkringsårets utgång. Förskott som betalats till för
högt belopp ska återbetalas utan dröjsmål.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden undanröjer
förskott som saknar grund antingen på eget
initiativ utan att höra arbetsgivaren eller på
yrkande av arbetsgivaren senast innan den
slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs.
Angående förskottet meddelas ett beslut av
vilket framgår förskottets belopp och grunderna för fastställande av det. Över beslutet
om förskottet får besvär inte anföras. Till den

31

del som arbetsgivarens yrkande på ändring
eller undanröjande av förskottet inte har godkänts ska arbetsgivaren få ett överklagbart
beslut som är motiverat på det sätt som anges
i förvaltningslagen (434/2003).
Bestämmelser om förfallodagarna för betalning av förskott utfärdas genom förordning av statsrådet.
21 b §
Arbetsgivarens skyldighet att anmäla lönesumman

Arbetsgivaren ska till arbetslöshetsförsäkringsfonden anmäla de löner som arbetsgivaren betalat under försäkringsåret före utgången av januari kalenderåret efter försäkringsåret. Anmälan behöver inte göras, om arbetsgivaren inte har betalat några löner under
försäkringsåret och inget förskott har fastställts.
Arbetsgivaren är skyldig att göra en i 1
mom. avsedd anmälan även när arbetslöshetsförsäkringsfonden kräver detta.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan av
grundad anledning på begäran av arbetsgivaren förlänga tiden för anmälan. I beslutet får
ändring inte sökas.
21 c §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer
arbetslöshetsförsäkringspremien kalenderårsvis före utgången av oktober året efter försäkringsåret. Om den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs för ett försäkringsår är större än det uttagna förskottet, tar
arbetslöshetsförsäkringsfonden ut skillnaden
mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och
det uttagna förskottet hos arbetsgivaren. Om
arbetslöshetsförsäkringspremien är mindre än
det uttagna förskottet, betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och det uttagna
förskottet till arbetsgivaren.
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Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. Av beslutet ska framgå
lönesumman under försäkringsåret och den
arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs
på basis av den, det förskott som betalats för
försäkringsperioden samt den utjämningspremie enligt 1 mom. som påförts arbetsgivaren eller den förskottsåterbäring som ska betalas till arbetsgivaren. Beslutet behöver inte
motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen, om man i beslutet inte avviker
från den lönesumma som arbetsgivaren anmält.
Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie
har fastställts, bestämmer arbetslöshetsförsäkringsfonden att den uteblivna arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet
ska fattas inom tre år från ingången av året
efter försäkringsårets utgång.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt
det läge som gällde före ett företagsarrangemang, om den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie.
En arbetsgivare som genomfört företagsarrangemang ska lämna in utredning om att arrangemanget inte har vidtagits för att företaget ska befrias från arbetslöshetsförsäkringspremien. När arbetslöshetsförsäkringsfonden
begär utredning om arrangemanget inom företaget ska den underrätta arbetsgivaren om
att utebliven utredning inte hindrar att premien fastställs.
21 d §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien genom
uppskattning, om arbetsgivaren inte har anmält lönesumman enligt 21 b § eller om den
lönesumma som arbetsgivaren anmält är för
liten utifrån de uppgifter som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått enligt 22 eller 22 a §
och andra uppgifter som den förfogar över
och som gäller arbetsgivarens lönebetalning
och övriga verksamhet.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela arbetsgivaren beloppet av den uppskattade premien och grunderna för den. Arbetsgivaren ska ges tillfälle att lämna utredning
innan den uppskattade premien fastställs.
Utebliven utredning hindrar inte att en uppskattad premie fastställs.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om den uppskattade premien. Av beslutet ska framgår den
uppskattade premiens belopp och grunderna
för fastställande av den. Till den del man beslutet avviker från den utredning som arbetsgivaren lämnat i enlighet med 2 mom. ska
beslutet motiveras på det sätt som anges i
förvaltningslagen.
21 e §
Höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan påföra
arbetsgivaren en högst till det dubbla beloppet höjd skälig arbetslöshetsförsäkringspremie, om arbetsgivaren har anmält lönesumman efter den tid som anges i 21 b §, om arbetsgivaren har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter eller om arbetslöshetsförsäkringspremien har fastställts med stöd av
21 d §.
När den förhöjda arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs beaktas hur klandervärd
försummelsen är, hur försenad anmälan är,
beloppet av den uteblivna premien, om försummelserna upprepats och om syftet har varit att undgå premien.
Ett överklagbart beslut ska meddelas om
förhöjd arbetslöshetsförsäkringspremie. Förhöjningen fastställs i samband med beslutet
om arbetslöshetsförsäkringspremien.
21 f §
Ränta på utjämningspremie och förskottsåterbäring

Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar ut ränta
på utjämningspremie enligt 21 c § och betalar ränta på förskottsåterbäring enligt den paragrafen. Räntans storlek är referensräntan
enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den
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halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock
minst 0,5 procent. Till den del som utjämningspremien överstiger 1 000 euro, är räntan
på utjämningspremien dock referensräntan
ökad med två procentenheter.
Räntan beräknas från den 1 januari året efter försäkringsåret till förfallodagen för utjämningspremien eller till utgången av månaden före betalningsmånaden för förskottsåterbäringen.
Ränta tas inte ut på premieförhöjning eller
dröjsmålsränta som tas ut på grund av obetalt
förskott.
21 g §
Minsta belopp som tas ut och som återbetalas

Om det sammanlagda beloppet av löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier som ska uppbäras hos arbetsgivaren är högst 10 euro, tas beloppet inte ut.
Om det på grund av arbetslöshetsförsäkringsfondens eller arbetsgivarens räknefel eller annat misstag eller av någon annan orsak
har uppburits mindre eller återbetalats mera i
arbetslöshetsförsäkringspremie än vad som
borde ha varit fallet och skillnaden är mindre
än det belopp som anges i 1 mom., tas skillnaden inte ut. Beloppet i fråga kan dock tas
ut, om samme betalningsskyldige gjort
många felbetalningar eller om det annars
finns särskild anledning att ta ut beloppet.
Det minsta belopp som återbetalas är 10
euro.
21 h §
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Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
få handräckning av polisen och andra myndigheter för att få de uppgifter som avses
ovan.
21 i §
Ansvarsskyldig

För arbetslöshetsförsäkringspremie som
uppbärs ut hos en betalningsskyldig arbetsgivare med stöd av denna lag ska följande personer ansvara som för egen premie:
1) en bolagsman i ett öppet bolag,
2) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
3) en delägare i ett dödsbo,
4) en delägare i en sådan samfälld förmån
som avses i 5 § i inkomstskattelagen till den
del som motsvarar delägarens andel.
Ett aktiebolag eller andelslag svarar som
för egen arbetslöshetsförsäkringspremie för
arbetslöshetsförsäkringspremie som för verksamhet som bedrivits före aktiebolagets eller
andelslagets registrering har påförts dem som
handlat för aktiebolagets eller andelslagets
räkning.
21 j §
Dröjsmålsränta

För arbetslöshetsförsäkringspremie som
inte har betalats inom utsatt tid tas för dröjsmålstiden ut en årlig dröjsmålsränta enligt
den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.
21 k §

Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier

Utmätning av premier

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens uppgiftsskyldighet enligt 21 b §,
21 c § 4 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 §
3 mom. och 24 c §.

Arbetslöshetsförsäkringspremier och höjningar av arbetslöshetsförsäkringspremier
enligt denna lag är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007).
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22 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få
uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt
att för fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie
1) av befolkningsregistermyndigheterna få
uppgifter om genom personbeteckning specificerade arbetsgivares namn och adress, ändrade personbeteckning och död,
2) av Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna få arbetsgivarspecifika
uppgifter om betalda löner och uppgifter om
personer som är försäkrade i enlighet med
lagen om pension för företagare eller lagen
om pension för lantbruksföretagare, och om
de tidsperioder då personerna är försäkrade i
enlighet med de lagarna, samt om de löner
som betalats till personerna under dessa tidsperioder och identifieringsuppgifter om arbetsgivare som betalat lön,
3) av arbetsgivaren få behövliga uppgifter,
4) av andra aktörer som omfattas av lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) få behövliga uppgifter.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna
uppgifter som fonden fått med stöd av 1
mom. genast när de inte längre behövs för
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §.

samt om skatter och obligatoriska försäkringspremier som innehållits hos löntagaren.
Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden på
begäran rätt att av Skatteförvaltningen få
uppgifter som motsvarar de i 1 mom. avsedda uppgifterna om specificerade betalningsmottagare och arbetsgivare och som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som är under behandling och som är specificerade enligt betalningsmottagare.
Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt
att i fråga om skattegranskningar som riktats
mot arbetsgivare av Skatteförvaltningen få
för fastställande, uppbörd och övervakning
av arbetslöshetsförsäkringspremien behövliga
1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,
2) uppgifter som arbetsgivaren meddelat
Skatteförvaltningen för beskattningen och
som gäller lönebetalningen samt uppgifter
som framkommit vid skattegranskningen och
som gäller försummelse av de arbetsgivarskyldigheter som hänför sig till lönebetalningen.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna
uppgifter som fonden fått med stöd av 1—3
mom. genast när de inte längre behövs för
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §.

22 a §

22 b §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få
uppgifter av Skatteförvaltningen

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att
lämna ut uppgifter på eget initiativ

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt
att av Skatteförvaltningen få för fastställande,
uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie behövliga
1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,
2) uppgifter om arbetsgivarprestationer
som arbetsgivaren uppgett,
3) enligt betalningsmottagare genom födelseåret specificerade uppgifter som arbetsgivaren uppgett för beskattningen om utbetalda
löner och därmed jämförbara prestationer

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och
trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att
på eget initiativ lämna ut uppgifter om lönesumma och arbetslöshetsförsäkringspremie
jämte identifikationsuppgifter som gäller en
arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig arbetsgivare till
1) en försäkringsanstalt som sköter verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring och till Olycksfallsförsäkringsanstalter-
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nas Förbund för skötseln av deras lagstadgade uppgifter som gäller olycksfallsförsäkring,
om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare som enligt lag är försäkrings- eller betalningsskyldig eller någon annan betalningsskyldig inte har fullgjort sin på lag baserade
försäkringsskyldighet eller sin på lag baserade betalningsskyldighet, eller sin skyldighet
att lämna de uppgifter som behövs för att
fastställa och uppbära olycksfallsförsäkringspremie,
2) Pensionsskyddscentralen och en sådan
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad
försäkring för skötseln av deras lagstadgade
uppgifter, om det finns skäl att misstänka att
en arbetsgivare som enligt lag är försäkringsskyldig eller en annan försäkringsskyldig inte
har fullgjort sin på lag baserade försäkringseller betalningsskyldighet,
3) Skatteförvaltningen, om uppgifterna är
nödvändiga för fullgörande av den övervakningsskyldighet som föreskrivits för den i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl
att misstänka att en arbetsgivare inte har fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet.
Sekretessbelagda uppgifter som erhållits
med stöd av denna paragraf får lämnas vidare
för utredande av brott och väckande av åtal.
Uppgifterna ska utplånas genast när de inte
längre behövs.
22 c §
Sammanställande av uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
sammanställa och behandla de i 22 och
22 a § avsedda personuppgifterna för fastställande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 4, 5 och 6 kap. samt självriskpremie enligt 8 a kap. Den sammanställda informationen får sparas tills arbetslöshetsförsäkringsfondens ovan nämnda uppdrag har utförts. Sammanställd information
får inte lämnas vidare.
22 d §
Avgiftsfrihet

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
få de uppgifter som avses i detta kapitel av-
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giftsfritt. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna,
ska kostnaderna för utlämnande av utgifterna
dock ersättas.
22 e §
Teknisk anslutning

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
få de uppgifter som avses i 22 och 22 a § och
de uppgifter som avses i 29 § 3 mom. i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
med hjälp av teknisk anslutning.
Med hjälp av en teknisk anslutning som
avses i denna paragraf får också sekretessbelagda uppgifter lämnas utan samtycke av den
vars intressen sekretessen är avsedd att skydda.
Innan en teknisk anslutning öppnas ska den
som begär uppgifter lägga fram utredning för
den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.
22 f §
Handlingars offentlighet och offentlighet i
fråga om verksamheten

Lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet tillämpas på offentligheten i fråga om arbetslöshetsförsäkringsfondens handlingar då de hänför sig till verkställigheten av
denna lag och på arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet, till den del som det föreskrivs i 4 § 2 mom. i den lagen.
På sekretessen i fråga om handlingar som
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av
uppdrag enligt denna lag eller uppdrag som
hänför sig till verkställigheten av denna lag
och i fråga om uppgifter i dessa handlingar
samt på tystnadsplikten i fråga om och förbudet mot utnyttjande av uppgifter som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag tilllämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden
22—24 och 35 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet också när det
inte är fråga om handlingar och uppgifter
som uppgjorts eller erhållits för uppdrag som
hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 §
2 mom. i den lagen. Beträffande utlämnande

RP 42/2012 rd

36

av uppgifter gäller i detta fall i tillämpliga
delar 7 kap. i den lagen.
Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20
punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana till verkställigheten av denna lag hänförliga handlingar och uppgifter sekretessbelagda som
gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning.

ringsfonden meddelat med stöd av 24 c §
iakttas dessutom 12 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

8 b kap.

En löntagare får anföra grundbesvär över
en debitering, om han eller hon anser att en
innehållning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren verkställt
med stöd av 20 § strider mot lag. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden inom två
år från ingången av året efter det år under
vilket innehållningen har verkställts.

Ändringssökande och rättelse
24 f §
Begäran om omprövning hos arbetslöshetsförsäkringsfonden

I fråga om ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden fattat om arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp får omprövning av beslutet begäras hos i arbetslöshetsförsäkringsfonden på det sätt som anges i förvaltningslagen. Med avvikelse från vad som föreskrivs
i 49 c § i förvaltningslagen ska omprövning
dock begäras inom fem år från ingången av
kalenderåret efter det år då beslutet har fattats.
24 g §
Rätt att söka ändring

Den som är missnöjd med ett beslut som
arbetslöshetsförsäkringsfonden
meddelat
med stöd av 21 a, 21 d, 24 c och 24 f § får
söka ändring i det genom besvär hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och
den som är missnöjd med besvärsnämndens
beslut får söka ändring i det genom besvär
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom
besvär. Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska iakttas även om det överklagas.
När ändring söks i arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut iakttas i tillämpliga delar
12 kap. 1 § 2 mom. samt 4, 5 och 7 § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa. När ändring
söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäk-

24 h §
Löntagares grundbesvär

24 i §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att rätta
arbetslöshetsförsäkringspremie

Om det av arbetsgivaren har uppburits arbetslöshetsförsäkringspremie, ränta på utjämningspremie, återbetalningsränta eller
premieförhöjning med ett för högt belopp,
kan arbetslöshetsförsäkringsfonden rätta arbetslöshetsförsäkringspremien till arbetsgivarens fördel.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta
arbetslöshetsförsäkringspremie, premieförhöjning, ränta på utjämningspremie och återbetalningsränta till arbetsgivarens nackdel,
om felet beror på arbetslöshetsförsäkringsfondens skrivfel, räknefel eller något annat
därmed jämförbart misstag. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan efter att ha hört arbetsgivaren rätta arbetslöshetsförsäkringspremien
även när arbetsgivaren inte har gjort anmälan
om lönesumman, när anmälan om lönesumma eller någon annan information som arbetsgivaren lämnat är bristfällig eller oriktig
när arbetsgivaren annars har försummat sin
anmälningsskyldighet.
Rättelse enligt 1 och 2 mom. av arbetslöshetsförsäkringspremien kan göras inom tre år
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från ingången av året efter försäkringsårets
utgång.
Arbetslöshetsförsäkringspremien kan inte
rättas om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.
9 kap.
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sköta och som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. Om inte annat bestäms i denna
lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på hemlighållande
och utlämnande av personuppgifter som lagrats i registret samt personuppgiftslagen på
annan behandling av personuppgifterna.

Särskilda bestämmelser

26 b §

26 §

Hänvisning till strafflagen

Preskription

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av arbetslöshetsförsäkringspremie och för försök därtill finns i 29 kap. 1—
3 § i strafflagen (39/1889).

Arbetsgivarens och löntagarens rätt till
återbetalning av en arbetslöshetsförsäkringspremie som betalats utan grund eller av förskott på en sådan premie preskriberas fem år
efter den dag då premien betalades eller arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie
innehölls, om inte preskriptionen avbrutits
innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt
som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem
år lång preskriptionstid löpa.
Beslut om självriskpremiens belopp kan
inte meddelas efter det att fem år har förflutit
från tidpunkten för uppbörden av självriskpremie enligt 24 b § 1 eller 2 mom.
Återbäring av självriskpremien ska sökas
inom fem år från det att ansökan tidigast kan
göras enligt 24 b § 2 mom. När ansökan blir
anhängig avbryts tidsfristen. En fordran som
gäller återbäring av självriskpremie preskriberas fem år efter det att beslutet meddelades, om inte preskriptionen avbrutits innan
dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som
föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa.
26 a §
Arbetslöshetsförsäkringsregister

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska föra ett
arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln
av de ärenden fonden enligt denna lag ska

26 d §
Bevarande av handlingar

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska bevara
handlingar som hänför sig till ordnandet av
finansiering av förmåner enligt denna lag,
arbetslöshetsförsäkringspremierna och självriskpremierna på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994). Om arkivverket inte har
bestämt att de ovannämnda handlingarna ska
bevaras varaktigt, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden bevara
1) handlingar som behövs för fastställandet
av arbetslöshetsförsäkringspremier i tio år
från ingången av året efter försäkringsåret,
2) handlingar som behövs för fastställandet
av självriskpremier till utgången av det år
under vilket den som avses i 24 § fyller 75
år,
3) handlingar som behövs för uppbörden av
arbetslöshetsförsäkringspremier och självriskpremier till dess att uppbörden avslutas
och i fem kalenderår därefter,
4) handlingar som gäller ett besvärsärende i
tio år, om de inte enligt 1—3 punkten ska
förvaras längre tid
5) personuppgifter som införts i arbetslöshetsförsäkringsregistret i fem år, om de inte
ska bevaras längre tid till följd av 1—4 punkten.
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Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna
handlingarna och de personuppgifter som är
införda i arbetslöshetsförsäkringsregistret när
den bevaringstid som föreskrivs i 1 mom.
löpt ut.
26 e §
Delgivning av arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut

Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska
delges den betalningsskyldige arbetsgivaren
på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen. Delgivning ska dock ske med arbetsgivarens lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad
som sköter arbetslöshetsförsäkringspremieärenden på arbetsgivarens vägnar har anmälts
som ombud till arbetslöshetsförsäkringsfondens kundregister.
———
Denna lag träder i kraft den 20.
Lagen tillämpas första gången på fastställandet och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier för kalenderåret 2013.

På arbetslöshetsförsäkringspremier för
2012 eller tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av
denna lag.
Denna lag tillämpas dock på den uppbörd
av arbetslöshetsförsäkringspremier som försäkringsanstalterna verkställt före ikraftträdandet och på rättelser som blivit anhängiga
vid försäkringsanstalterna den 1 januari 2016
eller därefter. Dessutom tillämpas lagen på
den uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier som Statskontoret verkställt före ikraftträdandet och på rättelser som blivit anhängiga vid Statskontoret den 1 februari 2013 efter
därefter. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har
rätt att få de uppgifter som behövs för att rätta premien av försäkringsanstalterna och
Statskontoret.
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
behandlar besvärsärenden som gäller sådana
debiteringar av arbetslöshetsförsäkringspremier som verkställts före den 1 januari 2013.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 10 maj 2012

Statsministerns ställföreträdare
Finansminister
JUTTA URPILAINEN
Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 § 1 mom. 2 punkten,
11, 12, 15, 21, 22, 22 a—22 f, 25, 26, 26 a och 26 b §,
sådana de lyder, 10 § 1 mom. 2 punkten i lag 1136/2011, 11 § i lag 910/2008, 12 och 15 §
delvis ändrade i lagarna 1301/2002, 1332/2004 och 1282/2007, 21 § i lag 1352/2007, 22 § i
lagarna 1301/2002 och 1375/2003, 22 a § i lagarna 363/2006 och 910/2008, 22 b § i lag
363/2006, 22 c § i lagarna 363/2006 och 278/2009 samt 26 § i lag 1375/2003 samt
fogas till lagen en ny 11 a § och till 18 §, sådan den lyder i lag 1332/2011, ett nytt 7 mom.
och till 20 §, sådan den lyder i lag 1181/2007, nya 2—4 mom. samt till lagen nya 21 a—
21 k §, ett nytt 8 b kap. samt nya 26 d och 26 e § som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §

10 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till
uppgift att
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till
——————————————
uppgift att
2) styra, utveckla och övervaka verkställig- — — — — — — — — — — — — — —
heten av uppbördsförfarandet i fråga om pre- 2) fastställa och uppbära de arbetslöshetsmier,
försäkringspremier som avses i 2 § och över——————————————

vaka att de förpliktelser i anslutning till arbetslöshetsförsäkringspremierna som föreskrivs i denna lag uppfylls,

——————————————

11 §

11 §

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfon- Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi och av verkställigheten av i 8 a den utövas av Finansinspektionen.
kap. avsedd självriskpremie ankommer på Finansinspektionen. Till övriga delar övervakas
uppfyllandet av de förpliktelser som ålagts
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

arbetslöshetsförsäkringsfonden i denna lag av
social- och hälsovårdsministeriet.
11 a §
Social- och hälsovårdsministeriets rätt att få
uppgifter
Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter har social- och hälsovårdsministeriet rätt att inom skälig tid avgiftsfritt få
skriftlig utredning om arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen inom två månader från det att bokslutet fastställts lämna
social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över sin verksamhet och ställning samt en
redogörelse för de omständigheter som framkommit när arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställts och uppburits och för de åtgärder som vidtagits med anledning av iakttagelserna.

12 §

12 §

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet

En arbetsgivare som enligt lagen om
olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig
att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att
betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Premien uppbärs i samband med för-

En arbetsgivare som enligt lagen om
olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig
att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att
betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie har i tillämpliga delar statens affärsverk, på vilka tillämpas lagen om statens
affärsverk (627/1987).
Utan hinder av vad som bestäms i 1 och
2 mom. 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

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie har också statliga affärsverk som
omfattas av lagen om statliga affärsverk
(1062/2010).
Trots vad som bestäms i 1 och 2 mom. är
arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om följande
personer:
1) en arbetstagare som tjänstgör på ett
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) en arbetstagare som enligt 3 kap. 1 § 1
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

säkringspremien för den lagbestämda olycksfallsförsäkringen så som bestäms i 7 kap.
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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.

inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner
eller som efter fyllda 65 år är berättigad till
arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 §
2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
3) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
4) en bolagsman i ett öppet bolag,
5) en arbetstagare som enligt lagen om
pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare
(1280/2006) är skyldig att teckna i dessa lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,
6) en familjevårdare enligt familjevårdarlagen (312/1992).

15 §

15 §

Löntagares premiebetalningsskyldighet

Löntagares premiebetalningsskyldighet

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 olycksfallsersättning, är skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
är följande personer inte betalningsskyldiga:
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 och som inte bor i Finland,
2) person 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) familjevårdare som avses i familjevårdarlagen (312/1992),
6) arbetstagare i vars fall det försäkringspremiesystem som tillämpas i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte grundar sig på

Personer i arbets- eller tjänsteförhållande
eller annat anställningsförhållande vilka berörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som
ordnas av arbetsgivaren eller olycksfallsskydd som bestäms enligt lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990)
och som avses i lagen om olycksfallsförsäkring, är skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Trots vad som bestäms i 1 mom. är följande personer inte betalningsskyldiga:
1) en arbetstagare som tjänstgör på ett
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande
av konkurrenskraften för fartyg som används
för sjötransport, och som inte bor i Finland,
2) en person som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är
berättigad till arbetslöshetsförmåner eller
som efter fyllda 65 år är berättigad till arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 § 2
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
3) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
4) en bolagsman i ett öppet bolag,
5) en arbetstagare som enligt lagen om
pension för företagare eller lagen om pension
för lantbruksföretagare är skyldig att teckna i
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den av arbetsgivaren betalda lönesumman
(arbetstagare med fast premie),
7) arbetstagare som enligt lagen om pension
för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare är skyldig att teckna i dessa
lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst.
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dessa lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,
6) en familjevårdare enligt familjevårdarlagen.

18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

——————————————

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lämna
social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av följande års förtjänstskyddsutgifter,
beloppet av statens finansieringsandel samt
följande års premieprocentsats senast den 15
maj varje år.

20 §
Förfarandet vid betalning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

——————————————

Om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på grund av ett uppenbart fel inte har
innehållits i samband med lönebetalningen,
kan arbetsgivaren innehålla den premie som
inte innehållits i samband med föregående
lönebetalning i samband med de högst två
följande lönebetalningarna.
Om en arbetstagare i samband med lönebetalningen inte har betalats en penninglön
som räcker till för att innehålla löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie, kan arbetsgivaren innehålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie inom två år i samband
med följande lönebetalningar.
Arbetsgivaren ska på löntagarens yrkande
till löntagaren återbetala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren
innehållit utan grund eller den del som överstiger löntagares lagenliga arbetslöshetsförsäkringspremie. Yrkande på återbetalning av
arbetslöshetsförsäkringspremien ska framställas senast inom två år från det att arbetsgivaren har innehållit arbetslöshetsförsäkringspremien utan grund.
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21 §

21 §

Uppbörd och redovisning av premierna

Uppbörd av premierna

De försäkringsanstalter som avses i 29 § i
lagen om olycksfallsförsäkring uppbär hos
arbetsgivaren arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på basis av lönesumman
enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren svarar
gentemot försäkringsanstalten även för betalningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Försäkringsanstalten har rätt att uppbära
förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien
för en försäkring som börjar från ingången av
året eller under året. Den slutliga försäkringspremien bestäms kalenderårsvis. Om en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring
upphör under kalenderåret, bestämmer försäkringsanstalten försäkringspremien för året
i fråga. Om arbetsgivaren har gjort en anmälan enligt 22 d § 2 mom., ska försäkringsanstalten av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande om nivån på arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelar härvid
den försäkringsanstalt som framställt begäran,
och vid behov även andra försäkringsanstalter
där arbetsgivaren har försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring, nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna.
Försäkringsanstalten kan även annars av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande
om nivån på en arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie, om det är nödvändigt för
att premierna ska kunna uppbäras i enlighet
med lagen.
Intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremierna jämte dröjsmålsräntor betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Bestämmelser om
redovisningen av medlen samt om grunderna
för ersättning för de kostnader som uppkommer för försäkringsanstalten på grund av debitering, uppbörd och redovisning finns i det
av social- och hälsovårdsministeriet fastställda avtalet mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.
Statskontoret uppbär löntagares arbetslös-

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer
och uppbär arbetsgivares arbetslöshetsför-

säkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetsgivaren på basis
av lönesumman enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren svarar också för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.
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hetsförsäkringspremier för den statsanställda
personalen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier hos statens affärsverk så
som kontoret bestämmer och förmedlar de influtna medlen vidare till arbetslöshetsförsäkringsfonden så som bestäms i det av socialoch hälsovårdsministeriet fastställda avtalet
mellan Statskontoret och arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå
från att uppbära arbetslöshetsförsäkringspremie, om dess belopp är ringa.
21 a §
Fastställande och ändring av förskott
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
fastställa förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien under försäkringsåret utan att
höra arbetsgivaren så att förskottet baserar
sig på de lönesummor som ligger till grund
för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier under innevarande och tidigare år,
de löneuppgifter som erhållits med stöd av 22
och 22 a §, den allmänna löneutvecklingen
och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat.
Förskottet ska så noggrant som möjligt motsvara det i 18 § föreskrivna slutliga beloppet
av en betalningsskyldig arbetsgivares och
löntagares premiebetalningsskyldighet.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan ändra
det fastställda förskottet på eget initiativ utan
att höra arbetsgivaren eller på yrkande av
arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ansöka om
nedsättning av förskottet före försäkringsårets utgång. Förskott som betalats till för
högt belopp ska återbetalas utan dröjsmål.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden undanröjer
förskott som saknar grund antingen på eget
initiativ utan att höra arbetsgivaren eller på
yrkande av arbetsgivaren senast innan den
slutliga
arbetslöshetsförsäkringspremien
fastställs.
Angående förskottet meddelas ett beslut av
vilket framgår förskottets belopp och grunderna för fastställande av det. Över beslutet
om förskottet får besvär inte anföras. Till den
del som arbetsgivarens yrkande på ändring
eller undanröjande av förskottet inte har
godkänts ska arbetsgivaren få ett överklagbart beslut som är motiverat på det sätt som
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anges i förvaltningslagen (434/2003).
Bestämmelser om förfallodagarna för betalning av förskott utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 b §
Arbetsgivarens skyldighet att anmäla lönesumman
Arbetsgivaren ska till arbetslöshetsförsäkringsfonden anmäla de löner som arbetsgivaren betalat under försäkringsåret före utgången av januari kalenderåret efter försäkringsåret. Anmälan behöver inte göras, om
arbetsgivaren inte har betalat några löner
under försäkringsåret och inget förskott har
fastställts.
Arbetsgivaren är skyldig att göra en i
1 mom. avsedd anmälan även när arbetslöshetsförsäkringsfonden kräver detta.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan av
grundad anledning på begäran av arbetsgivaren förlänga tiden för anmälan. I beslutet
får ändring inte sökas.

21 c §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien
Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer
arbetslöshetsförsäkringspremien kalenderårsvis före utgången av oktober året efter
försäkringsåret. Om den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs för ett försäkringsår är större än det uttagna förskottet,
tar arbetslöshetsförsäkringsfonden ut skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och det uttagna förskottet hos arbetsgivaren. Om arbetslöshetsförsäkringspremien är
mindre än det uttagna förskottet, betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden skillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och det
uttagna förskottet till arbetsgivaren.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela ett överklagbart beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. Av beslutet ska framgå
lönesumman under försäkringsåret och den
arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs
på basis av den, det förskott som betalats för
försäkringsperioden samt den utjämnings-
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premie enligt 1 mom. som påförts arbetsgivaren eller den förskottsåterbäring som ska
betalas till arbetsgivaren. Beslutet behöver
inte motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen, om man i beslutet inte avviker från den lönesumma som arbetsgivaren
anmält.
Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie
har fastställts, bestämmer arbetslöshetsförsäkringsfonden att den uteblivna arbetslöshetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet
ska fattas inom tre år från ingången av året
efter försäkringsårets utgång.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt
det läge som gällde före ett företagsarrangemang, om den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie.
En arbetsgivare som genomfört företagsarrangemang ska lämna in utredning om att
arrangemanget inte har vidtagits för att företaget ska befrias från arbetslöshetsförsäkringspremien. När arbetslöshetsförsäkringsfonden begär utredning om arrangemanget
inom företaget ska den underrätta arbetsgivaren om att utebliven utredning inte hindrar
att premien fastställs.

21 d §
Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning, om arbetsgivaren inte har
anmält lönesumman enligt 21 b § eller om
den lönesumma som arbetsgivaren anmält är
för liten utifrån de uppgifter som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått enligt 22 eller 22
a § och andra uppgifter som den förfogar
över och som gäller arbetsgivarens lönebetalning och övriga verksamhet.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska meddela arbetsgivaren beloppet av den uppskattade
premien och grunderna för den. Arbetsgivaren ska ges tillfälle att lämna utredning innan den uppskattade premien fastställs. Utebliven utredning hindrar inte att en uppskattad premie fastställs.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska medde-
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la ett överklagbart beslut om den uppskattade premien. Av beslutet ska framgår den
uppskattade premiens belopp och grunderna
för fastställande av den. Till den del man beslutet avviker från den utredning som arbetsgivaren lämnat i enlighet med 2 mom. ska
beslutet motiveras på det sätt som anges i
förvaltningslagen.

21 e §
Höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan påföra
arbetsgivaren en högst till det dubbla beloppet höjd skälig arbetslöshetsförsäkringspremie, om arbetsgivaren har anmält lönesumman efter den tid som anges i 21 b §, om arbetsgivaren har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter eller om arbetslöshetsförsäkringspremien har fastställts med stöd av
21 d §.
När den förhöjda arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs beaktas hur klandervärd
försummelsen är, hur försenad anmälan är,
beloppet av den uteblivna premien, om försummelserna upprepats och om syftet har varit att undgå premien.
Ett överklagbart beslut ska meddelas om
förhöjd
arbetslöshetsförsäkringspremie.
Förhöjningen fastställs i samband med beslutet om arbetslöshetsförsäkringspremien.

21 f §
Ränta på utjämningspremie och förskottsåterbäring
Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar ut ränta
på utjämningspremie enligt 21 c § och betalar ränta på förskottsåterbäring enligt den
paragrafen. Räntans storlek är referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för
den halvårsperiod som föregår kalenderåret i
fråga, minskad med två procentenheter, dock
minst 0,5 procent. Till den del som utjämningspremien överstiger 1 000 euro, är räntan på utjämningspremien dock referensräntan ökad med två procentenheter.
Räntan beräknas från den 1 januari året efter försäkringsåret till förfallodagen för utjämningspremien eller till utgången av må-
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naden före betalningsmånaden för förskottsåterbäringen.
Ränta tas inte ut på premieförhöjning eller
dröjsmålsränta som tas ut på grund av obetalt förskott.

21 g §
Minsta belopp som tas ut och som återbetalas
Om det sammanlagda beloppet av löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier som ska uppbäras hos arbetsgivaren är högst 10 euro, tas beloppet inte
ut.
Om det på grund av arbetslöshetsförsäkringsfondens eller arbetsgivarens räknefel eller annat misstag eller av någon annan orsak
har uppburits mindre eller återbetalats mera
i arbetslöshetsförsäkringspremie än vad som
borde ha varit fallet och skillnaden är mindre
än det belopp som anges i 1 mom., tas skillnaden inte ut. Beloppet i fråga kan dock tas
ut, om samme betalningsskyldige gjort
många felbetalningar eller om det annars
finns särskild anledning att ta ut beloppet.
Det minsta belopp som återbetalas är 10
euro.

21 h §
Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens uppgiftsskyldighet enligt 21 b §,
21 c § 4 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 3
mom. och 24 c §.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
få handräckning av polisen och andra myndigheter för att få de uppgifter som avses
ovan.

21 i §
Ansvarsskyldig
För arbetslöshetsförsäkringspremie som
uppbärs ut hos en betalningsskyldig arbets-
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givare med stöd av denna lag ska följande
personer ansvara som för egen premie:
1) en bolagsman i ett öppet bolag,
2) en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,
3) en delägare i ett dödsbo,
4) en delägare i en sådan samfälld förmån
som avses i 5 § i inkomstskattelagen till den
del som motsvarar delägarens andel.
Ett aktiebolag eller andelslag svarar som
för egen arbetslöshetsförsäkringspremie för
arbetslöshetsförsäkringspremie som för verksamhet som bedrivits före aktiebolagets eller
andelslagets registrering har påförts dem
som handlat för aktiebolagets eller andelslagets räkning.

21 j §
Dröjsmålsränta
För arbetslöshetsförsäkringspremie som
inte har betalats inom utsatt tid tas för
dröjsmålstiden ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i
räntelagen.

21 k §
Utmätning av premier
Arbetslöshetsförsäkringspremier och höjningar av arbetslöshetsförsäkringspremier
enligt denna lag är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007).

22 §

22 §

Försummelse av betalningsskyldigheten

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få
uppgifter

En arbetsgivare som har försummat sin försäkringsplikt enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i form av en tilläggsavgift till
den försäkringspremie som debiterats enligt
36 § i nämnda lag. Vid debiteringen av
tilläggsavgiften iakttas bestämmelserna i
nämnda lagrum. Om arbetsgivaren har lämnat
oriktiga uppgifter eller försummat att lämna

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden
rätt att för fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie
1) av befolkningsregistermyndigheterna få
uppgifter om genom personbeteckning specificerade arbetsgivares namn och adress,
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de uppgifter som behövs för fastställande av ändrade personbeteckning och död,
premien, iakttas på motsvarande sätt 37 § la- 2) av Pensionsskyddscentralen och arbetsgen om olycksfallsförsäkring.
pensionsanstalterna få arbetsgivarspecifika
På arbetslöshetsförsäkringspremier som inte
har betalts inom utsatt tid uppbärs dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1
mom. räntelagen (633/1982). Arbetslöshetsförsäkringspremien och dröjsmålsräntan får
utmätas utan dom eller beslut så som bestäms
i lagen om indrivning av skatter och avgifter i
utsökningsväg (367/1961).

uppgifter om betalda löner och uppgifter om
personer som är försäkrade i enlighet med
lagen om pension för företagare eller lagen
om pension för lantbruksföretagare, och om
de tidsperioder då personerna är försäkrade
i enlighet med de lagarna, samt om de löner
som betalats till personerna under dessa
tidsperioder och identifieringsuppgifter om
arbetsgivare som betalat lön,
3) av arbetsgivaren få behövliga uppgifter,
4) av andra aktörer som omfattas av lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) få behövliga uppgifter.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna uppgifter som fonden fått med stöd av 1
mom. genast när de inte längre behövs för
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §.

22 a §

22 a §

Ministeriets rätt att få uppgifter och granska
verksamheten

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få
uppgifter av Skatteförvaltningen

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har social- och hälsovårdsministeriet rätt att avgiftsfritt av arbetslöshetsförsäkringsfonden få de uppgifter som är
nödvändiga för tillsynen enligt 11 §. Ministeriet har även rätt att på något annat sätt granska fondens verksamhet.
Finansinspektionen har utöver vad som särskilt föreskrivs om dess rätt att få uppgifter
rätt att för tillsynen över verkställigheten av
den i 8 a kap. avsedda självriskpremien få de
uppgifter som avses i 1 mom. så att av dem
framgår arbetstagarens personbeteckning och
andra identifieringsuppgifter.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årligen inom två månader från det att bokslutet
fastställts tillställa social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över sin verksamhet
och ställning. Arbetslöshetsförsäkringsfonden
skall ytterligare inom den ovan nämnda tiden
lämna en utredning över tillsynen över uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier,
om omständigheter som framkommit vid tillsynen och om åtgärder som vidtagits med anledning av iakttagelserna.

Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt
att av Skatteförvaltningen få för fastställande,
uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie behövliga

1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,
2) uppgifter om arbetsgivarprestationer
som arbetsgivaren uppgett,
3) enligt betalningsmottagare genom födelseåret specificerade uppgifter som arbetsgivaren uppgett för beskattningen om utbetalda
löner och därmed jämförbara prestationer
samt om skatter och obligatoriska försäkringspremier som innehållits hos löntagaren.
Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden
på begäran rätt att av Skatteförvaltningen få
uppgifter som motsvarar de i 1 mom. avsedda uppgifterna om specificerade betalningsmottagare och arbetsgivare och som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som är under behandling och som är specificerade enligt betalningsmottagare.
Trots sekretessbestämmelserna och andra
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Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska tillställa Finansinspektionen bokslutet och revisorernas utlåtande före utgången av juni året efter räkenskapsåret.

begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden
rätt att i fråga om skattegranskningar som
riktats mot arbetsgivare av Skatteförvaltningen få för fastställande, uppbörd och
övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremien behövliga
1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,
2) uppgifter som arbetsgivaren meddelat
Skatteförvaltningen för beskattningen och
som gäller lönebetalningen samt uppgifter
som framkommit vid skattegranskningen och
som gäller försummelse av de arbetsgivarskyldigheter som hänför sig till lönebetalningen.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna uppgifter som fonden fått med stöd av 1—
3 mom. genast när de inte längre behövs för
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §.

22 b §

22 b §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få
uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att
lämna ut uppgifter på eget initiativ

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att av en försäkringsanstalt, Statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund få de uppgifter som är nödvändiga för styrning, utveckling och övervakning
av uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier, som följer:
1) i syfte att specificera en arbetsgivare, såsom arbetsgivarens företags- och organisationsnummer, personbeteckning eller någon
annan motsvarande beteckning,
2) om den arbetsgivarspecifika lönesumma
som utgör grund för arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie,
3) om arbetslöshetsförsäkringspremier som
uppburits, om återbäring av arbetslöshetsförsäkringspremier som betalats till arbetsgivarna och uppbördsersättningar som uppburits
hos arbetslöshetsförsäkringsfonden samt om
andra omständigheter som hänför sig till redovisningen och uppbörden,
4) om arbetsgivare som har uppgett att deras lönesumma överstiger den lönesumma
som anges i 18 § 1 mom.,

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och
trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden
rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter
om lönesumma och arbetslöshetsförsäkringspremie jämte identifikationsuppgifter
som gäller en arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig arbetsgivare till
1) en försäkringsanstalt som sköter verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring och till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund för skötseln av deras lagstadgade uppgifter som gäller olycksfallsförsäkring, om det finns skäl att misstänka att en
arbetsgivare som enligt lag är försäkringseller betalningsskyldig eller någon annan betalningsskyldig inte har fullgjort sin på lag
baserade försäkringsskyldighet eller sin på
lag baserade betalningsskyldighet, eller sin
skyldighet att lämna de uppgifter som behövs
för att fastställa och uppbära olycksfallsförsäkringspremie,
2) Pensionsskyddscentralen och en sådan
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad
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5) om lönesumman för delägare som avses i
13 och 16 §,
6) om omständigheter som hänför sig till
uppbördsförfarandet i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremier,
7) om andra omständigheter som är nödvändiga för skötseln av nämnda uppgifter.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att av en pensionsanstalt, Pensionsskyddscentralen, skattemyndigheterna
samt myndigheter och andra instanser på vilka lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) tillämpas, för varje
arbetsgivare få de uppgifter om utbetalda löner och om andra omständigheter som är
nödvändiga för tillsynen över uppbörden av
arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 10 § 1
mom. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har
dessutom rätt att för nämnda ändamål av skattemyndigheterna i form av massinformation
få namn, företags- och organisationsnummer
eller personbeteckningar, kontaktuppgifter,
årsanmälningar eller motsvarande uppgifter
samt branschuppgifter beträffande de arbetsgivare som betalat lön eller annat vederlag till
arbetstagare, samt även information om vederlag för arbete och anknytande arbetsgivarprestationer som arbetsgivarna har betalat ut.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
få den information som avses i 2 mom. fastän
fonden inte i sin begäran om massinformation
har specificerat de arbetsgivare som blir föremål för tillsynen eller fastän tillsynen inte
ännu är anhängig. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att sammanställa och behandla
de i 2 mom. avsedda personuppgifterna för
sina uppgifter enligt 10 § 1 mom. och 8 a kap.
Den sammanställda informationen kan sparas
tills arbetslöshetsförsäkringsfondens ovan
nämnda uppgifter har utförts. Sammanställd
information får inte utlämnas vidare.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
avgiftsfritt få de uppgifter som avses i 1 och
2 mom. Om uppgifterna behövs i en bestämd
form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna, skall
kostnaderna dock ersättas.

Föreslagen lydelse

försäkring för skötseln av deras lagstadgade
uppgifter, om det finns skäl att misstänka att
en arbetsgivare som enligt lag är försäkringsskyldig eller en annan försäkringsskyldig inte har fullgjort sin på lag baserade försäkrings- eller betalningsskyldighet,
3) Skatteförvaltningen, om uppgifterna är
nödvändiga för fullgörande av den övervakningsskyldighet som föreskrivits för den i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl
att misstänka att en arbetsgivare inte har
fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet.
Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med
stöd av denna paragraf får lämnas vidare för
utredande av brott och väckande av åtal.
Uppgifterna ska utplånas genast när de inte
längre behövs.
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22 c §

22 c §

Rätt att få och lämna ut uppgifter

Sammanställande av uppgifter

En försäkringsanstalt, Statskontoret,
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
och en besvärsinstans enligt denna lag har,
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter, rätt att av arbetslöshetsförsäkringsfonden, av en pensionsanstalt som verkställer
lagstadgad försäkring, av Pensionsskyddscentralen, av skattemyndigheterna samt av myndigheter och andra instanser på vilka lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
tillämpas, för varje arbetsgivare få de uppgifter om utbetalda löner och om andra omständigheter som är nödvändiga för behandlingen
av ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie samt för bestämmande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie.
En försäkringsanstalt och Statskontoret
skall då en olycksfallsförsäkring under kalenderåret överförs till en annan försäkringsanstalt, utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter, avgiftsfritt till denna försäkringsanstalt lämna ut de uppgifter om den
arbetsgivarspecifika lönesumma som utgör
grund för arbetsgivares och löntagares samt
delägares arbetslöshetsförsäkringspremie vilka är nödvändiga för uppbörden och bestämmandet av premierna enligt denna lag.
En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Statskontoret
får vid verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring utnyttja uppgifter som hänför
sig till verkställigheten av denna lag och som
omfattas av sekretessbestämmelserna eller
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter. I annan verksamhet får en försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Statskontoret inte utnyttja
dessa uppgifter och de får inte heller lämnas
till försäkringsbolagets bolagsstämma, representantskap eller delägare.
En försäkringsanstalt, Statskontoret,
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt
att avgiftsfritt få de uppgifter som avses i 1
mom. Om uppgifterna behövs i en bestämd
form och detta medför väsentliga merkostna-

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
sammanställa och behandla de i 22 och
22 a § avsedda personuppgifterna för fastställande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 4, 5 och 6 kap. samt
självriskpremie enligt 8 a kap. Den sammanställda informationen får sparas tills arbetslöshetsförsäkringsfondens ovan nämnda
uppdrag har utförts. Sammanställd information får inte lämnas vidare.
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der för den som lämnar ut uppgifterna, skall
kostnaderna dock ersättas.
22 d §

22 d §

Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter

Avgiftsfrihet

Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande
av en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring samt därefter årligen ge försäkringsanstalten och Statskontoret de uppgifter
om utbetalda löner samt andra uppgifter som
är nödvändiga för bestämmande och uppbörd
av arbetslöshetsförsäkringspremie. Uppgifterna behöver inte lämnas specificerade enligt
arbetstagare. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att lämna försäkringsanstalten, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag
de utredningar som de begär och som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som
gäller arbetslöshetsförsäkringspremie.
Arbetsgivaren skall vid tecknande av en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring
meddela försäkringsanstalten att försäkringarna fördelas på olika försäkringsanstalter,
om den lönesumma som arbetsgivaren betalar
överstiger lönesumman enligt 18 § 1 mom.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
få de uppgifter som avses i detta kapitel avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna,
ska kostnaderna för utlämnande av utgifterna
dock ersättas.

22 e §

22 e §

Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier

Teknisk anslutning

En försäkringsanstalt, Statskontoret och
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas
av arbetsgivarens skyldighet att lämna ut
uppgifter enligt 22 d §. De har rätt att få
handräckning av polisen och övriga myndigheter för att få de ovan avsedda uppgifterna.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att
få de uppgifter som avses i 22 och 22 a § och
de uppgifter som avses i 29 § 3 mom. i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
med hjälp av teknisk anslutning.
Med hjälp av en teknisk anslutning som avses i denna paragraf får också sekretessbelagda uppgifter lämnas utan samtycke av den
vars intressen sekretessen är avsedd att
skydda.
Innan en teknisk anslutning öppnas ska den
som begär uppgifter lägga fram utredning
för den som öppnar anslutningen om att
uppgifterna skyddas på behörigt sätt.
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22 f §

22 f §

Handlingars offentlighet och offentlighet i
fråga om verksamheten

Handlingars offentlighet och offentlighet i
fråga om verksamheten

Lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet tillämpas på offentligheten i fråga
om arbetslöshetsförsäkringsfondens handlingar och verksamhet då de hänför sig till
verkställigheten av denna lag, till den del som
föreskrivs i 4 § 2 mom. i nämnda lag.
På sekretessen i fråga om handlingar som
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av
uppdrag som föreskrivs i denna lag eller uppdrag som hänför sig till verkställigheten av
denna lag och i fråga om uppgifter i dessa
handlingar samt på tystnadsplikten i fråga om
och förbudet mot utnyttjande av uppgifter
som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag
tillämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden
22—24 och 35 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet också när det
inte är fråga om handlingar och uppgifter som
uppgjorts eller erhållits för uppdrag som hör
till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 2
mom. i nämnda lag. Beträffande utlämnande
av uppgifter gäller härvid i tillämpliga delar 7
kap. i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet.

Lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet tillämpas på offentligheten i fråga om arbetslöshetsförsäkringsfondens handlingar då de hänför sig till verkställigheten av
denna lag och på arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet, till den del som det föreskrivs i 4 § 2 mom. i den lagen.
På sekretessen i fråga om handlingar som
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av
uppdrag enligt denna lag eller uppdrag som
hänför sig till verkställigheten av denna lag
och i fråga om uppgifter i dessa handlingar
samt på tystnadsplikten i fråga om och förbudet mot utnyttjande av uppgifter som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag tilllämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden
22—24 och 35 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet också när det
inte är fråga om handlingar och uppgifter
som uppgjorts eller erhållits för uppdrag som
hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 §
2 mom. i den lagen. Beträffande utlämnande
av uppgifter gäller i detta fall i tillämpliga
delar 7 kap. i den lagen.
Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20
punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana till verkställigheten av denna lag hänförliga handlingar och uppgifter sekretessbelagda som
gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning.

Beträffande tillämpningen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på offentligheten i fråga om en försäkringsanstalts
och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds handlingar och verksamhet då de hänför sig till verkställigheten av denna lag gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 64
h § i lagen om olycksfallsförsäkring.

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20
punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana handlingar
och uppgifter sekretessbelagda som hänför
sig till verkställigheten av denna lag och som
gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning.
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8 b kap.

Ändringssökande och rättelse
24 f §
Begäran om omprövning hos arbetslöshetsförsäkringsfonden
I fråga om ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden fattat om arbetslöshetsförsäkringspremiens belopp får omprövning av
beslutet begäras hos i arbetslöshetsförsäkringsfonden på det sätt som anges i förvaltningslagen. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 49 c § i förvaltningslagen ska omprövning dock begäras inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats.

24 g §
Rätt att söka ändring
Den som är missnöjd med ett beslut som
arbetslöshetsförsäkringsfonden
meddelat
med stöd av 21 a, 21 d, 24 c och 24 f § får
söka ändring i det genom besvär hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och
den som är missnöjd med besvärsnämndens
beslut får söka ändring i det genom besvär
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom
besvär. Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska iakttas även om det överklagas.
När ändring söks i arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut iakttas i tillämpliga delar
12 kap. 1 § 2 mom. samt 4, 5 och 7 § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa. När ändring
söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat med stöd av 24 c §
iakttas dessutom 12 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

24 h §
Löntagares grundbesvär
En löntagare får anföra grundbesvär över
en debitering, om han eller hon anser att en
innehållning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren verkställt
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med stöd av 20 § strider mot lag. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden inom två
år från ingången av året efter det år under
vilket innehållningen har verkställts.

24 i §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att rätta
arbetslöshetsförsäkringspremie
Om det av arbetsgivaren har uppburits arbetslöshetsförsäkringspremie, ränta på utjämningspremie, återbetalningsränta eller
premieförhöjning med ett för högt belopp,
kan arbetslöshetsförsäkringsfonden rätta arbetslöshetsförsäkringspremien till arbetsgivarens fördel.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta
arbetslöshetsförsäkringspremie, premieförhöjning, ränta på utjämningspremie och
återbetalningsränta till arbetsgivarens nackdel, om felet beror på arbetslöshetsförsäkringsfondens skrivfel, räknefel eller något
annat därmed jämförbart misstag. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan efter att ha hört
arbetsgivaren rätta arbetslöshetsförsäkringspremien även när arbetsgivaren inte har
gjort anmälan om lönesumman, när anmälan
om lönesumma eller någon annan information som arbetsgivaren lämnat är bristfällig
eller oriktig när arbetsgivaren annars har
försummat sin anmälningsskyldighet.
Rättelse enligt 1 och 2 mom. av arbetslöshetsförsäkringspremien kan göras inom tre
år från ingången av året efter försäkringsårets utgång.
Arbetslöshetsförsäkringspremien kan inte
rättas om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

9 kap.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser

26 §

26 §

Preskription av premier

Preskription

Försäkringsanstalten skall fastställa arbets- Arbetsgivarens och löntagarens rätt till
löshetsförsäkringspremien inom det kalender- återbetalning av en arbetslöshetsförsäkringsår som följer efter utgången av den försäk- premie som betalats utan grund eller av för-
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ringsperiod som avses i 21 § 2 mom. Om försäkringspremie inte har kunnat fastställas eller om den har fastställts på oriktiga grunder,
kan premien inte fastställas efter det att fem
år har förflutit från utgången av det kalenderår som nämns i föregående mening.
Arbetsgivarens och löntagarens rätt till
återbetalning av en arbetslöshetsförsäkringspremie som betalats utan grund eller av förskott på en sådan premie preskriberas tio år
efter den dag då premien eller förskottet betalades, om preskriptionen inte avbrutits innan
dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som
föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet
av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång
preskriptionstid.
Beslut om självriskpremiens belopp kan
inte ges efter det att fem år har förflutit från
tidpunkten för uppbörden av självriskpremie
enligt 24 b § 1 eller 2 mom.
Återbäring av självriskpremien för tilläggsdagar skall sökas inom fem år från det ansökan tidigast kan lämnas in enligt 24 b §
2 mom. Anhängiggörande av ansökan avbryter tidsfristen. En fordran som gäller återbäring av självriskpremie preskriberas fem år
efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen
avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller
11 § lagen om preskription av skulder. Från
avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny
fem år lång preskriptionstid.

skott på en sådan premie preskriberas fem år
efter den dag då premien betalades eller arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie
innehölls, om inte preskriptionen avbrutits
innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt
som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem
år lång preskriptionstid löpa.
Beslut om självriskpremiens belopp kan
inte meddelas efter det att fem år har förflutit
från tidpunkten för uppbörden av självriskpremie enligt 24 b § 1 eller 2 mom.
Återbäring av självriskpremien ska sökas
inom fem år från det att ansökan tidigast kan
göras enligt 24 b § 2 mom. När ansökan blir
anhängig avbryts tidsfristen. En fordran som
gäller återbäring av självriskpremie preskriberas fem år efter det att beslutet meddelades, om inte preskriptionen avbrutits innan
dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som
föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa.

26 a §

26 a §

Arbetslöshetsförsäkringsregister

Arbetslöshetsförsäkringsregister

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall föra
ett arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln av de ärenden fonden enligt denna lag
skall sköta och som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. De uppgifter som förs in i
registret skall sparas i 20 år från det att de infördes. Om inte annat bestäms i denna lag tilllämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på hemlighållande och utlämnande av personuppgifter som lagrats i
registret samt personuppgiftslagen (523/1999)
på annan behandling av personuppgifterna.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska föra ett
arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln
av de ärenden fonden enligt denna lag ska
sköta och som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. Om inte annat bestäms i denna
lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på hemlighållande
och utlämnande av personuppgifter som lagrats i registret samt personuppgiftslagen på
annan behandling av personuppgifterna.
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26 b §

26 b §

Straffbestämmelse

Hänvisning till strafflagen

Om en arbetsgivare eller arbetsgivarens fö- Bestämmelser om straff för lagstridigt unreträdare uppsåtligen underlåter att lämna dandragande av arbetslöshetsförsäkringsuppgifter enligt 22 d § eller lämnar oriktiga premie och för försök därtill finns i 29 kap.
uppgifter skall denne, om inte gärningen med 1—3 § i strafflagen (39/1889).
hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt
andra omständigheter som har samband med
den, bedömd som en helhet är ringa, eller om
inte strängare straff för gärningen föreskrivs
någon annanstans i lag, för brott mot skyldigheten att lämna uppgifter enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner dömas

till böter.
I 1 mom. avses med
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i
ett anställningsförhållande eller i ett tjänsteförhållande eller en därmed jämförbar offentligrättslig anställning samt den som faktiskt
utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren,
2) arbetsgivarens företrädare en medlem i
ett lagstadgat eller annat beslutande organ hos
en juridisk person som är arbetsgivare samt
den som i arbetsgivarens ställe leder eller
övervakar arbetet.
Till straff för en arbetsgivares eller dennes
företrädares förfarande som är straffbart enligt denna paragraf döms den mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider. Vid bedömningen av detta skall beaktas
dennes ställning, arten och omfattningen av
hans uppgifter och befogenheter samt även i
övrigt hans andel i att den lagstridiga situationen uppkommit och fortgått.
26 d §

Bevarande av handlingar
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska bevara
handlingar som hänför sig till ordnandet av
finansiering av förmåner enligt denna lag,
arbetslöshetsförsäkringspremierna och självriskpremierna på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994). Om arkivverket inte har
bestämt att de ovannämnda handlingarna ska
bevaras varaktigt, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden bevara
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1) handlingar som behövs för fastställandet
av arbetslöshetsförsäkringspremier i tio år
från ingången av året efter försäkringsåret,
2) handlingar som behövs för fastställandet
av självriskpremier till utgången av det år
under vilket den som avses i 24 § fyller 75 år,
3) handlingar som behövs för uppbörden
av arbetslöshetsförsäkringspremier och
självriskpremier till dess att uppbörden avslutas och i fem kalenderår därefter,
4) handlingar som gäller ett besvärsärende
i tio år, om de inte enligt 1—3 punkten ska
förvaras längre tid
5) personuppgifter som införts i arbetslöshetsförsäkringsregistret i fem år, om de inte
ska bevaras längre tid till följd av 1—4 punkten.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna handlingarna och de personuppgifter som
är införda i arbetslöshetsförsäkringsregistret
när den bevaringstid som föreskrivs i 1 mom.
löpt ut.

26 e §
Delgivning av arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut

Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska
delges den betalningsskyldige arbetsgivaren
på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen. Delgivning ska dock ske med arbetsgivarens lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad
som sköter arbetslöshetsförsäkringspremieärenden på arbetsgivarens vägnar har anmälts
som ombud till arbetslöshetsförsäkringsfondens kundregister.
———

Denna lag träder i kraft den 20.
Lagen tillämpas första gången på fastställandet och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier för kalenderåret 2013.
På arbetslöshetsförsäkringspremier för
2012 eller tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av
denna lag.
Denna lag tillämpas dock på den uppbörd
av arbetslöshetsförsäkringspremier som försäkringsanstalterna verkställt före ikraftträ-
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dandet och på rättelser som blivit anhängiga
vid försäkringsanstalterna den 1 januari
2016 eller därefter. Dessutom tillämpas lagen på den uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier som Statskontoret verkställt
före ikraftträdandet och på rättelser som blivit anhängiga vid Statskontoret den 1 februari 2013 efter därefter. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få de uppgifter som
behövs för att rätta premien av försäkringsanstalterna och Statskontoret.
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
behandlar besvärsärenden som gäller sådana debiteringar av arbetslöshetsförsäkringspremier som verkställts före den 1 januari
2013.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.

