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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 4 § i lagen 
om arbetsgivares socialskyddsavgift 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att sjukförsäk-

ringslagen och lagen om arbetsgivares soci-
alskyddsavgift ändras.  

Definitionen på lön i sjukförsäkringslagen 
föreslås bli ändrad så att lön på vilken för-
skottsinnehållning ska verkställas betraktas 
som lön i stället för skattepliktig lön enligt 
lagen om skatteuppbörd. Den hänvisning till  
lönebegreppet i sjukförsäkringslagen som in-
går i lagen om arbetsgivares socialskyddsav-
gift föreslås för tydlighetens skull bli ersatt 
med en lönedefinition som motsvarar den 
som föreslås i sjukförsäkringslagen. Samti-
digt föreslås lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift bli förtydligad genom en be-
stämmelse enligt vilken lön eller arvode som 
en företagare lyfter i sitt eget företag inte är 
sådan lön på basis av vilken arbetsgivares 
socialskyddsavgift ska betalas. 

Mötesarvoden, föreläsnings- och före-
dragsarvoden och arvoden för medlemskap i 
förvaltningsorgan som inte grundar sig på ett 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande ska inte 
enligt  sjukförsäkringslagen betraktas som 
lön när arbetstagares arbetspensionsavgift en-
ligt bestämmelserna i arbetspensionssystemet 
inte behöver betalas på grundval av dem.  

I propositionen föreslås även att bestäm-

melsen om löneinkomster som betalats till 
begränsat skattskyldiga som grund för dag-
penningspremie och sjukvårdspremie ändras 
så att den även gäller lön som betalats en be-
gränsat skattskyldig till utlandet, om perso-
nen i fråga inte har försäkringslön enligt ar-
betspensionslagarna. För att dagpenningen 
ifall försäkringslön saknas ska kunna be-
stämmas på basis av den del av utlandsar-
betsinkomst som betalas i form av pengar el-
ler på basis av lön som betalas till en begrän-
sat skattskyldig föreslås att även lön enligt 
4 § i lagen om beskattning av begränsat 
skattskyldig för inkomst (627/1978) och så-
dan personlig ersättning till en artist eller 
sportutövare som avses i 3 § i den aktuella 
lagen samt den del av sådan utlandsarbetsin-
komst enligt 77 § i inkomstskattelagen som 
betalas i form av pengar ska betraktas som 
lön som utgör grund för dagpenningen.  

I propositionen föreslås dessutom att vissa 
föråldrade laghänvisningar i sjukförsäkrings-
lagen korrigeras.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2008 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2008.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 

1.  Nuläge  

1.1. Allmänt 

Finansieringen av sjukförsäkringen refor-
merades vid ingången av 2006. På grund av 
reformen är finansieringen av sjukförsäk-
ringssystemet uppdelad i finansieringen av 
sjukvårdsförsäkringen och finansieringen av 
arbetsinkomstförsäkringen. Sjukdagpenning-
ar, föräldradagpenningar, specialvårdspen-
ningar, rehabiliteringspenningar samt ersätt-
ningar som betalas till arbetsgivarna för se-
mesterkostnader under föräldrapenningsperi-
oden och ordnande av företagshälsovård fi-
nansieras som arbetsinkomstförmåner. Dess-
utom finansieras de omkostnader verkställig-
heten av arbetsinkomstförmåner orsakar 
Folkpensionsanstalten av arbetsinkomstför-
säkringen. 

I finansieringen av arbetsinkomstförsäk-
ringen deltar arbetsgivarna, löntagarna och 
företagarna samt staten med lagstadgade fi-
nansieringsandelar. För att finansiera arbets-
inkomstförmånerna tas hos löntagare och fö-
retagare ut en dagpenningspremie som hos 
löntagarna tas ut i samband med förskottsin-
nehållningen. Hos arbetsgivare tas arbetsgi-
vares sjukförsäkringsavgift ut på basis av la-
gen om arbetsgivares socialskyddsavgift. Ar-
betsgivares avgift betalas på basis av samma 
löneinkomster som dagpenningspremien. 
Staten finansierar dagpenningsförmånerna 
till minimibelopp, kostnader för ordnande av 
sjukvård och annan hälsovård för företagare 
och andra som utför eget arbete samt 0,1 % 
av föräldradagpenningar som är större än mi-
nimibeloppet. Företagare har dessutom dag-
penningspremiens tilläggsfinansieringsandel, 
genom vilken den sjukdagpenning som beta-
las till företagare under sjukdagpenningens 
självrisktid finansieras. 

Sjukvårdsförmåner är Folkpensionsanstal-
tens läkemedelsersättningar, ersättningar för 
läkar- och tandläkararvoden, ersättningar för 
undersökning och vård, reseersättningar, re-

habiliteringsutgifter, sjukvårdsersättningar 
som hör till grundskyddet i lantbruksföreta-
gares olycksfallsförsäkring, ersättningar till 
Studenternas hälsovårdsstiftelse samt ersätt-
ningar för sjukvårdskostnader som betalas till 
EU-länder. Dessa är förmåner vars storlek 
inte är beroende av den försäkrades arbetsin-
komst. 

Sjukvårdsförsäkringen finansieras av de 
försäkrade och staten med lika stora finansie-
ringsandelar. Ersättningar för sjukvårdskost-
nader som betalas till EU-länder finansieras 
dock helt av staten. För att finansiera sjuk-
vårdsförmånerna tas hos alla försäkrade ut 
sjukförsäkringens sjukvårdspremie på grund-
val av den beskattningsbara inkomsten i 
kommunalbeskattningen. 

Vid reformeringen av finansieringen var 
målet att dagpenningsförmånerna och de för-
säkringspremier som samlas in för att finan-
siera dem fortfarande ska vara enhetliga. Må-
let var också att förenhetliga det inkomstbe-
grepp som utgör grunden för avgifter som tas 
ut hos löntagare och arbetsgivare. 

 
Lön på vilken förskottsinnehållning ska 
verkställas 

Enligt 11 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) används årsarbetsinkomster som 
konstaterats i beskattningen som grund för 
dagpenningsförmåner. Med arbetsinkomst 
avses lön som fås i ett arbetsavtals- eller 
tjänsteförhållande, den fastställda arbetsin-
komst för respektive år som avses i lagen om 
pension för företagare och lagen om pension 
för lantbruksföretagare och lön som avses i 
arbetspensionslagarna och som vid arbete ut-
omlands betraktas som grund för den arbets-
förtjänst som ska räknas till pensionslönen 
samt för pensionspremierna (försäkringslön).  

Enligt 11 kap. 2 § 3 mom. i sjukförsäk-
ringslagen, som trädde i kraft vid ingången 
av 2006, betraktas som sådan lön som ingår i 
arbetsinkomsten i 13 § i lagen om förskotts-
uppbörd (1118/1996) avsedda skattepliktiga 
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löner, arvoden och ersättningar, arvoden till 
idrottsutövare, kompletteringsdagpenning 
som betalas av en sådan sjukkassa som avses 
i lagen om försäkringskassor samt betjä-
ningsavgifter som fås på grund av en anställ-
ning. I 4 mom. räknas upp vilka poster som 
dock inte betraktas som lön.  

Den lönebestämmelse som trädde i kraft 
vid ingången av 2006 tillämpas när de sjuk-
försäkringspremier som enligt sjukförsäk-
ringslagen ska samlas in för att finansiera ar-
betsinkomstförsäkringen, dvs. dagpennings-
premien och arbetsgivares sjukförsäkrings-
avgift, fastställs. Arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift och arbetsgivares folkpensions-
avgift betalas som en enda avgift, arbetsgiva-
res socialskyddsavgift. Därför tillämpas 
samma avgiftsgrund på arbetsgivares folk-
pensionsavgift som på arbetsgivares sjukför-
säkringsavgift. När dagpenning enligt sjuk-
försäkringslagen fastställs börjar den nya lö-
nebestämmelsen tillämpas vid ingången av 
2008.  

Före 2006 var grunden för arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift den lön på vilken för-
skottsinnehållning ska verkställas som avses 
i 13 § i lagen om förskottsuppbörd. Denna 
skiljer sig från skattepliktig lön så, att arbets-
givaren i samband med förskottsinnehållning 
av skatt från den skattepliktiga lönen får dra 
av de direkta kostnader som löntagaren 
åsamkas på grund av arbetet enligt 15 § i la-
gen om förskottsuppbörd. Sådana kostnader 
som ska dras av direkt från lönen är t.ex. för-
säljningsagenters resekostnader och skogsar-
betares kostnader för arbetsredskap.  

I praktiken har arbetsgivarna trots lagänd-
ringen uppenbarligen fortfarande dragit av 
dessa kostnader även från den lön som utgör 
grunden för arbetsgivarens sjukförsäkrings-
avgift och löntagarens dagpenningspremie, 
dvs. använt samma lön vid innehållning av 
avgifter som vid förskottsinnehållning av 
skatt. Det är bara vissa arbetstagargrupper 
som har kostnader som ska dras av på basis 
av 15 § i lagen om förskottsuppbörd. För de 
flesta arbetstagare är den lön på vilken för-
skottsinnehållning ska verkställas precis den 
samma som den skattepliktiga lönen. 

 
 
 

Arvoden jämställbara med lön 

I 11 kap. 2 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen 
jämställs skattepliktiga arvoden och ersätt-
ningar med lön. Enligt 4 mom. har enstaka 
föreläsnings- och föredragsarvoden som inte 
grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande dock ställts utanför lönebegrep-
pet. Lön på vilken förskottsinnehållning ska 
verkställas enligt 13 § i lagen om förskotts-
uppbörd är även mötesarvode, personligt fö-
reläsnings- eller föredragsarvode, arvode för 
medlemskap i förvaltningsorgan, verkstäl-
lande direktörs arvode, lön som lyfts av en 
bolagsman i ett öppet bolag eller ett kom-
manditbolag samt ersättning för förtroende-
uppdrag.  

I arbetspensionssystemen betraktas mötes-
arvoden, föreläsnings- och föredragsarvoden 
och arvoden för medlemskap i förvaltnings-
organ i allmänhet inte som sådan arbetsin-
komst som utgör grund för arbetspensionen 
och i allmänhet betalas således inga arbets-
pensionsavgifter på grundval av dem. Be-
stämmelserna om dessa arvoden skiljer sig 
dock från varandra i arbetspensionssystemen 
inom den privata och den offentliga sektorn.  

De olika bestämmelserna leder i fråga om 
ovan nämnda arvoden i vissa fall till olika 
avgiftsgrunder i arbetspensions- och sjukför-
säkringssystemen. Detta kan orsaka förvir-
ring bland arbetsgivarna när avgifterna tas ut.  

 
Löneinkomst som ska användas då försäk-
ringslön saknas 

Rätt till bosättningsbaserad social trygghet 
i Finland baserar sig antingen på nationell 
lagstiftning eller på internationella bestäm-
melser som är förpliktande för Finland. En 
person som arbetar utomlands omfattas i re-
gel av den sociala tryggheten i den stat där 
han eller hon arbetar. Då betalas social-
skyddsavgifterna till det aktuella landet och 
socialskyddsförmåner fås enligt lagarna i 
landet. Vissa undantag finns från denna hu-
vudregel. Dessa är t.ex. utsända arbetstagare 
som under vissa förutsättningar kan omfattas 
av socialskyddet i Finland medan de arbetar 
utomlands. 

Om en försäkrad arbetar som utsänd arbets-
tagare eller annars utomlands och får skatte-
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fri utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i in-
komstskattelagen, används som grund för 
fastställande och betalning av sjukförsäk-
ringens sjukvårds- och dagpenningspremie, i 
stället för utlandsarbetsinkomsten, den för-
säkringslön som avses i arbetspensionslagar-
na, förutsatt att den försäkrades pensions-
skydd har ordnats antingen obligatoriskt eller 
frivilligt i enlighet med arbetspensionslagar-
na. Försäkringslön används i stället för löne-
inkomster från utlandet även som grund för 
fastställandet och betalningen av sjukförsäk-
ringens sjukvårds- och dagpenningspremie 
för en begränsat skattskyldig som arbetar ut-
omlands, om den försäkrades pensionsskydd 
har ordnats antingen obligatoriskt eller frivil-
ligt i enlighet med arbetspensionslagarna. 

Försäkringslön enligt arbetspensionslagar-
na används som grund för sjukdagpenning 
och sjukförsäkringspremier för arbetstagare 
som sänts utomlands. Försäkringslönen ersät-
ter allmänt den skattskyldiges skattefria ut-
landsarbetsinkomst eller lön som betalats till 
en begränsat skattskyldig. Det är dock möj-
ligt att försäkringslön enligt arbetspensions-
lagarna inte i alla situationer fastställs för 
personer som arbetar utomlands. I dessa situ-
ationer bestäms arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift på grundval av den del av den 
skattefria utlandsarbetsinkomsten som beta-
las i form av pengar eller på grundval av den 
lön som betalas till den begränsat skattskyl-
dige. En bestämmelse om detta ingår i 4 § i 
lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift. 
Beträffande dagpenningspremien och sjuk-
vårdspremien föreskrivs i 18 kap. 17 § i sjuk-
försäkringslagen, enligt vilken den del av ut-
landsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskat-
telagen (1535/1992) som betalas i form av 
pengar ska beaktas då det sammanlagda be-
loppet av den inkomst som läggs till grund 
för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och 
dagpenningspremie fastställs. Till den del av 
utlandsarbetsinkomsten som betalas i form 
av pengar hänförs inte sådana ersättningar 
som arbetsgivaren betalar för utgifter för ar-
betet till den del dessa ersättningar är skatte-
fria enligt inkomstskattelagen eller bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den. Be-
stämmelsen i 18 kap. 17 § gäller dock endast 
utlandsarbetsinkomst.  

Begränsat skattskyldiga omfattas ofta av 

sjukförsäkringen i Finland. De har då rätt till 
förmåner som betalas på basis av sjukförsäk-
ringslagen, t.ex. sjuk- och föräldradagpen-
ningar. Eftersom de inte är allmänt skattskyl-
diga, har inte Folkpensionsanstalten haft till-
gång till den inkomst- och avdragsinforma-
tion som samlats in i samband med beskatt-
ningen av dessa försäkrade. Det har således 
inte varit möjligt att för begränsat skattskyl-
diga fastställa dagpenningsförmåner på basis 
av de inkomster som erhållits från skatte-
myndigheten, utan deras arbetsinkomster har 
på grundval av den s.k. sex månaders in-
komsten uppskattats som den försäkrades öv-
riga personliga inkomster.  

I 18 kap. 16 § i sjukförsäkringslagen före-
skrivs om löneinkomster som betalats till be-
gränsat skattskyldiga som grund för dagpen-
ningspremie och sjukvårdspremie. Bestäm-
melsen gäller dock endast löneinkomster som 
betalats till begränsat skattskyldiga i Finland. 
Det föreslås att bestämmelsen ändras så att 
den även gäller lön som betalats en begränsat 
skattskyldig till utlandet, om personen i fråga 
inte har försäkringslön enligt arbetspensions-
lagarna.  

I 11 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen har inte 
föreskrivits om vilken lön som ska användas 
som grund för dagpenningen, om den som 
arbetar utomlands inte har försäkringslön en-
ligt arbetspensionslagarna. För att dagpen-
ningen, ifall försäkringslön saknas, ska kun-
na fastställas på grundval av den del av ut-
landsarbetsinkomsten som betalas i form av 
pengar eller på grundval av den lön som be-
talas till en begränsat skattskyldig bör en be-
stämmelse om detta ingå i 11 kap. 2 § i sjuk-
försäkringslagen.  

 
 

2.  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

Målet är att de lönebegrepp som utgör 
grunden för olika arbetsgivaravgifter som ar-
betsgivarna betalar ska vara så enhetliga som 
möjligt, att avgifter som gäller en förmån för 
arbetsgivaren och löntagaren ska betalas en-
ligt samma lönebegrepp och att det lönebe-
grepp som utgör grunden för den premie som 
löntagaren betalar och för den förmån som 
finansieras genom premien så långt som möj-
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ligt ska vara detsamma. Syftet med de före-
slagna ändringarna är att förverkliga dessa 
mål genom att förenhetliga löne- och in-
komstbegreppet för avgifter som tas ut hos 
arbetsgivare och försäkrade. Målet för de fö-
reslagna ändringarna är även att närma de lö-
nebegrepp som utgör grunden för sjukförsäk-
ringspremier och dagpenning. 

I propositionen föreslås även flera lagtek-
niska ändringar genom vilka föråldrade lag-
hänvisningar korrigeras. 

 
2.1. Lön på vilken förskottsinnehållning 

ska verkställas 

För att den lön som utgör utgångspunkten 
för sjukförsäkringspremier inte i fråga om 
någon enda arbetstagargrupp ska avvika från 
den lön som utgör grunden för förskottsinne-
hållning av skatt föreslås att definitionen på 
lön i 11 kap. 2 § 3 mom. i sjukförsäkringsla-
gen ändras så att som sådan lön som avses 
där ska betraktas lön på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas enligt 13 § i lagen 
om förskottsuppbörd i stället för skattepliktig 
lön. Bestämmelsen i 4 § i lagen om arbetsgi-
vares socialskyddsavgift som hänvisar till lö-
nebegreppet i sjukförsäkringslagen föreslås 
för tydlighetens skull bli ersatt med en egen 
lönedefinition som i sak motsvarar den lön 
som föreslås i sjukförsäkringslagen. Till 
sjukförsäkringslagen hänvisas fortfarande i 
fråga om undantagsposter som gäller lönen. 
Samtidigt föreslås lagen om arbetsgivares 
socialskyddsavgift bli förtydligad genom en 
bestämmelse, enligt vilken lön eller arvode 
som en företagare lyfter i sitt eget företag 
inte är sådan lön på basis av vilken arbetsgi-
vares socialskyddsavgift ska betalas. 

Den föreslagna ändringen närmar förutom 
lönebegreppet för olika avgifter även de lö-
nebegrepp som utgör grunden för sjukförsäk-
ringspremier och dagpenning, eftersom man 
enligt 11 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen från 
den lön som utgör grunden för dagpenningen 
drar av de utgifter för inkomstens förvärvan-
de som avses i 93—95 § i inkomstskattela-
gen när en förmån beräknas. Dessa avdragba-
ra utgifter för inkomstens förvärvande är 
dock mera omfattande än de avdrag som ska 
göras på grundval av 15 § i lagen om för-
skottsuppbörd. Lönebegreppen skiljer sig 

fortfarande från varandra efter ändringen så 
att sådana kostnader för resor mellan hemmet 
och arbetsplatsen, medlemsavgifter i arbets-
marknadsorganisationer, avgifter till arbets-
löshetskassor och kostnader för facklitteratur 
som ska dras av från den lön som utgör 
grunden för dagpenning inte får dras av från 
den lön som utgör grunden för premier. 
Dessutom dras från den lön som utgör grun-
den för dagpenning av högst 620 euro om 
året som avdrag för inkomstens förvärvande. 
Avdraget baserar sig inte på de verkliga 
kostnaderna för inkomstens förvärvande. Till 
dessa delar kommer det lönebegrepp som ut-
gör grund för dagpenningen således fortfa-
rande att skilja sig från lönebegreppet enligt 
försäkringsprincipen i vilket grunderna för 
premier och avgifter samt förmåner motsva-
rar varandra.  

 
2.2. Arvoden jämställbara med lön 

Dessutom föreslås att mötesarvoden, före-
läsnings- och föredragsarvoden och arvoden 
för medlemskap i förvaltningsorgan som inte 
grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande inte i sjukförsäkringslagen ska 
betraktas som lön när arbetstagares arbets-
pensionsavgift enligt bestämmelserna i ar-
betspensionssystemet inte behöver betalas på 
grundval av dem. En bestämmelse om detta 
ingår i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkrings-
lagen. Målet för förslaget är att förenhetliga 
avgiftsgrunderna i de olika systemen. 

 
2.3. Löneinkomst som ska användas då 

försäkringslön saknas 

Bestämmelsen i 18 kap. 16 § i sjukförsäk-
ringslagen om löneinkomster som betalats till 
begränsat skattskyldiga som grund för dag-
penningspremie och sjukvårdspremie före-
slås bli ändrad så att den även gäller lön som 
betalats en begränsat skattskyldig som är för-
säkrad i Finland till utlandet, om personen i 
fråga inte har försäkringslön enligt arbets-
pensionslagarna.  

För att dagpenningen, ifall försäkringslön 
saknas, ska kunna bestämmas på basis av den 
del av utlandsarbetsinkomsten som betalas i 
form av pengar eller lön som betalas till en 
begränsat skattskyldig föreslås i 11 kap. 2 § i 
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sjukförsäkringslagen en bestämmelse om att 
även lön enligt 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst 
(627/1978) och sådan personlig ersättning till 
en artist eller sportutövare som avses i 3 § i 
den aktuella lagen samt den del av utlandsar-
betsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen 
som betalas i form av pengar ska betraktas 
som lön som utgör grund för dagpenning. I 
annat fall skulle personen vara tvungen att 
betala dagpenningspremie av de aktuella in-
komsterna, men inte på grundval av samma 
inkomster vara berättigad till dagpenning. 

 
3.  Proposi t ionens konsekvenser  

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

År 2006 betalades 746 miljoner euro i 
sjukdagpenningar, 728 miljoner euro i föräld-
radagpenningar och 60 miljoner euro i reha-
biliteringspenningar. 

Det föreslås att lön på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas ska betraktas som 
den lön som utgör grund för dagpennings-
förmåner enligt sjukförsäkringslagen i stället 
för skattepliktig lön enligt lagen om för-
skottsuppbörd. Ändringen uppskattas inverka 
på fastställandet av förmånen för ca 100 000 
mottagare av dagpenning och sänka de sjuk-
dagpenningar som ska betalas ut med 1,7 
miljoner euro och föräldradagpenningarna 
med 1,8 miljoner euro. Utgifterna för rehabi-
literingspenningen sjunker uppskattningsvis 
med 0,2 miljoner euro.  

Det förslag till ändring som gäller defini-
tionen av lön som utgör grund för arbetsgiva-
res socialskyddsavgift antas inte ha några 
verkningar för de avgiftsintäkter som inflyter 
i form av arbetsgivares socialskyddsavgift.  

De övriga förslagen i propositionen antas 
ha endast ringa ekonomiska konsekvenser. 
Dagpenningar för begränsat skattskyldiga 
som inte har försäkringslön har hittills fast-
ställts på grundval av den s.k. sex månaders 
arbetsinkomsten och den föreslagna ändring-

en har ingen nämnvärd inverkan på dagpen-
ningsbeloppet för dessa personer. 

Dagpenningsutgifterna finansieras med ar-
betsgivarnas samt löntagarnas och företagar-
nas försäkringsavgifter. Av minskningen på 
3,7 miljoner euro från dagpenningsutgifterna 
inriktas 2,7 miljoner euro på en sänkning av 
försäkringsavgifterna för arbetsgivare och 
1,0 miljoner euro på en sänkning av försäk-
ringsavgifterna för löntagare och företagare. 
Den kalkylmässiga effekten på avgiftsnivån 
för arbetsgivare är 0,004 procentenheter samt 
för avgiftsnivån för löntagare och företagare 
0,001 procentenheter. Förslaget har ingen in-
verkan på statens utgifter.  

Förenhetligandet av det lönebegrepp som 
utgör grunden för lön på vilken förskottsin-
nehållning ska verkställas och arbetsgivares 
socialskyddsavgift minskar arbetsgivarnas 
arbete i anslutning till lönebetalningen. 

Avsikten är inte att genom förslagen ändra 
inkomstfördelningen mellan olika personal-
grupper eller påverka jämställdheten mellan 
könen.  

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. Under beredningen har 
hörts representanter för Folkpensionsanstal-
ten, Skattestyrelsen och de centrala arbets-
marknadsorganisationerna. 

 
5.  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2008 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Avsikten är att i anslutning till budgetpro-
positionen för 2008 till riksdagen särskilt 
överlåta en proposition med förslag till lag 
om premieprocentsatsen för sjukförsäkring-
ens sjukvårdspremie och arbetsgivares folk-
pensionsavgift.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Sjukförsäkringslagen 

1 kap. Lagens syfte och tillämpnings-
område 

 
4 §. Definitioner. Hänvisningen i paragra-

fens 1 mom. 8 punkt till 8 § 4 mom. i lagen 
om pension för arbetstagare (395/1961) för-
slås bli ändrad till en hänvisning till 3 § i den 
lag om pension för arbetstagare (395/2006) 
som trädde i kraft vid ingången av 2007. 
Ändringen är lagteknisk och innehåller ingen 
ändring i sak. 

 
 

8 kap. Sjukdagpenning och partiell 
sjukdagpenning 

6 §. Förmåner som utgör hinder för sjuk-
dagpenning. Hänvisningarna i paragrafens 1 
mom. till lagen om rehabiliteringspenning, 
folkpensionslagen och arbetspensionslagarna 
föreslås bli ändrade till hänvisningar till la-
gen om Folkpensionsanstaltens rehabiliter-
ingsförmåner och rehabiliteringspenningför-
måner (566/2005), som ersatt lagen om reha-
biliteringspenning, till den nya folkpensions-
lag som träder i kraft den 1 januari 2008 
(568/2007) samt till de nya arbetspensionsla-
garna och de lagar om införande av dem som 
utfärdats. Ändringarna är lagtekniska och in-
nehåller inga ändringar i sak. 

9 §. Sjukdagpenning efter maximitiden. 
Hänvisningarna i 2 mom. till lagen om reha-
biliteringspenning och till 22 § 1 mom. i 
folkpensionslagen föreslås bli ändrade till 
hänvisningar till lagen om Folkpensionsan-
staltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner och till 12 § 1 mom. 
i den nya folkpensionslagen. Ändringarna är 
lagtekniska och innehåller inga ändringar i 
sak. 

 
 

11 kap. Beloppet av dagpenningsför-
månerna 

2 §. Arbetsinkomst. I 3 mom. föreskrivs om 
vad som ska betraktas som sådan lön som av-
ses i 1 mom. Momentet föreslås blir ändrat så 
att lön på vilken förskottsinnehållning ska 
verkställas betraktas som lön i stället för 
skattepliktig lön enligt lagen om förskotts-
uppbörd. Enligt 15 § 1 mom. i lagen om för-
skottsuppbörd kan arbetsgivaren på yrkande 
av löntagaren ersätta honom eller henne för 
de direkta kostnaderna för arbetet eller dra av 
en kostnadsandel innan förskottsinnehåll-
ningen verkställs. Som sådana kostnader kan 
enligt lagen om förskottsuppbörd beaktas ut-
gifter för arbetsredskap samt för material och 
förnödenheter, rese- och representationsutgif-
ter samt andra direkta utgifter för utförandet 
av arbetet. Denna lön på vilken förskottsin-
nehållning ska verkställas används som 
grund för den försäkrades dagpenning. Enligt 
lagens 18 kap. 15 § 2 mom. definieras den 
löneinkomst som utgör grund för dagpen-
ningspremien i 11 kap. 2 § 3—5 mom. Såle-
des föreslås att lön på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas i fortsättningen be-
traktas som grund även för dagpenningspre-
mien.  

Till definitionen på lön i 3 mom. föreslås 
även bli fogat en bestämmelse om vilken lön 
som ska användas som grund för dagpen-
ningen, om en person som arbetar utomlands 
inte har försäkringslön enligt arbetspensions-
lagarna. Syftet med tillägget är att göra det 
möjligt att, i det fall att försäkringslön sak-
nas, fastställa dagpenningen på basis av den 
del av utlandsarbetsinkomsten som betalas i 
form av pengar eller lön som betalas till en 
begränsat skattskyldig. 

Dessutom föreslås 4 mom. 8 punkten bli 
ändrad så att alla arvoden som inte baserar 
sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållan-
de och lyfts för föreläsningar, föredrag, mö-
ten och medlemskap i förvaltningsorgan står 
utanför lönebegreppet då arbetspensionsav-
gift inte behöver betalas för dem enligt de ar-
betspensionsbestämmelser som ska tillämpas 
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på personen i fråga. När det gäller lönebe-
greppet för dagpenningspremie och arbetsgi-
vares socialskyddsavgift hänvisas till för-
teckningen i 4 mom. över poster som står 
utanför lönebegreppet. På så vis växlar grun-
den för dagpenning, dagpenningspremie och 
arbetsgivares socialskyddsavgift i fråga om 
arvoden som inte baserar sig på ett arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande enligt om ar-
betspensionsavgift måste betalas för dessa 
arvoden eller inte. Betalningsskyldigheten 
avgörs av de bestämmelser i arbetspensions-
systemet som tillämpas på personen i fråga-
varande situation. Förmånen föreslås dock bli 
betald på basis av samma lönebegrepp enligt 
vilket avgiften tas ut.  

5 §. Avdrag från arbetsinkomst av utgifter 
för inkomstens förvärvande. I 2 och 3 mom. 
föreslås en ändring som föranleds av att la-
gen om pension för arbetstagare och lagen 
om pension för företagare och lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare trädde i kraft den 
1 januari 2007. Därför föreslås att hänvis-
ningarna i 2 och 3 mom. ändras så att de 
motsvarar de nya lagarna. Ändringarna är 
lagtekniska och innehåller inga ändringar i 
sak.  

6 §. Sjuk- och föräldradagpenning samt 
specialvårdspenning på grundval av en före-
gående förmån. Hänvisningen i 3 mom. till 
lagen om rehabiliteringspenning föreslås bli 
ändrad till en hänvisning till lagen om Folk-
pensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 
och rehabiliteringspenningförmåner. Änd-
ringen är lagteknisk och innehåller ingen 
ändring i sak. 

10 §. Hur pension inverkar på föräldra-
dagpenningens belopp. Hänvisningen till 22 
mom. 1 punkt förslås bli ändrad till en hän-
visning till 12 § 1 mom. i den folkpensions-
lag som träder i kraft vid ingången av 2008. 
Ändringen är lagteknisk och innehåller inga 
ändringar i sak. 

 
18 kap. Sjukförsäkringsfonden och för-

säkringspremier och försäk-
ringsavgifter 

16 §. Begränsat skattskyldigas löneinkoms-
ter som grund för premien.Det föreslås att 1 
mom. ändras så att även löneinkomster som 
begränsat skattskyldiga som är försäkrade i 

Finland får från utlandet kan användas som 
grund för sjukvårdspremien och dagpen-
ningspremien. Till 1 mom. föreslås dessutom 
bli fogat en förtydligande hänvisning till 18 
kap. 18 § 2 mom., där det föreskrivs om för-
säkringslönens primära ställning som grund 
för premien med avseende på begränsat 
skattskyldigas löneinkomster.  

17 §. Utlandsarbetsinkomst som grund för 
premien. Till 1 mom. föreslås dessutom bli 
fogat en förtydligande hänvisning till 18 kap. 
18 § 1 mom., där det föreskrivs om försäk-
ringslönens primära ställning som premie-
grund med avseende på utlandsarbetsin-
komst.  

 
1.2. Lagen om arbetsgivares social-

skyddsavgift  

4 §. Arbetsgivares socialskyddsavgift beta-
las enligt 1 mom. på grundval av det sam-
manlagda beloppet av löner som betalas till 
arbetstagarna. I 2 mom. föreskrivs om vad 
som avses med lön. Momentets 1 punkt före-
slås bli ändrad på motsvarande sätt som 11 
kap. 2 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen. Även 
som grund för arbetsgivares socialskyddsav-
gift betraktas lön på vilken förskottsinnehåll-
ning ska verkställas i stället för skattepliktig 
lön som tidigare. I gällande lag finns vad 
punkt 1 i definitionen på lön beträffar en 
hänvisning till skattepliktig lön enligt 11 kap. 
2 § 3—5 mom. i sjukförsäkringslagen. I stäl-
let för hänvisningen föreslås att i 2 mom. 
skrivs in en definition som motsvarar hänvis-
ningen till bestämmelserna i sjukförsäkrings-
lagen i gällande lag. I 2 mom. 1 punkten fö-
reslås en definition på begreppet lön och till 
3 mom. en bestämmelse om vad som dock 
inte ska betraktas som lön. Till dessa delar 
hänvisas fortfarande till 11 kap. 2 § 4 mom. i 
sjukförsäkringslagen.  

Personer som inte är i arbetstagarställning i 
sitt eget företag är enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare en försäkrad bolagsman i 
ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag och verkställande direktör i 
ett företag. Lön eller arvode som de lyfter i 
det egna företaget är inte sådan lön på basis 
av vilken arbetsgivares socialskyddsavgift 
bör betalas. Det föreslås att till 3 mom. fogas 
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en förtydligande bestämmelse om detta. 
Samtidigt blir nuvarande 3 mom. 4 mom.  

 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2008.  

Sjukförsäkringslagen föreslås bli tillämpad 
första gången på sjukförsäkringens sjuk-
vårds- och dagpenningspremier som betalas 
för 2008. Fram till dess att förskottsinnehåll-
ningsgrunderna för 2008 träder i kraft an-
vänds dock de sjukvårds- och dagpennings-
premier som var i kraft vid utgången av 2007 
vid förskottsinnehållningen. Eventuella fel 
som skett vid förskottsinnehållningen i bör-
jan av året rättas i samband med att den slut-
liga beskattningen fastställs.  

De föreslagna lagarna tillämpas också på 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som be-
talas på grundval av löner som betalas genast 
vid ingången av 2008. Arbetsgivarna bör 
uppge den lön som utgör grunden för dag-
penningspremien och arbetsgivares social-
skyddsavgift första gången i deklarationen 
för 2008, som lämnas in i början av 2009. 
Skatteförvaltningen kan således förse Folk-
pensionsanstalten med uppgifter om den be-
skattningsbara inkomst som ska tas som 
grund för sjukförsäkringens dagpennings-
förmåner första gången för 2008. Uppgifter 
om arbetsinkomsterna för skatteåret 2008 
används som grund för dagpenningsförmåner 
2010. Därför tillämpas den föreslagna 11 
kap. 2 §, där det föreskrivs om arbetsin-
komst, först när arbetsoförmögenhet eller rätt 
till förmån uppstår 2010 eller därefter. Fram 
till dess tillämpas bestämmelsen om arbets-
inkomst i gällande lag när förmånen fast-
ställs. Lön enligt 11 kap. 2 § används redan 
från ingången av 2008 som grund för dag-
penningspremien och arbetsgivares social-
skyddsavgift.  

 
3.  Samband med grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

I propositionen föreslås ändringar i grun-
derna för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
och sjukförsäkringens dagpenningspremie. I 
fråga om begränsat skattskyldigas föreslås 

dessutom att även begränsat skattskyldigas 
löneinkomster från utlandet kan användas 
som grund för sjukvårdspremien och dag-
penningspremien, ifall försäkringslön saknas.  

Enligt 81 § i grundlagen ska om statsskatt 
bestämmas genom lag, som ska innehålla be-
stämmelser om grunderna för skattskyldighe-
ten och skattens storlek samt om de skatt-
skyldigas rättsskydd. En försäkrads sjukför-
säkringspremie som består av sjukvårdspre-
mien och dagpenningspremien samt arbets-
givares sjukförsäkringsavgift är avgifter av 
skattenatur. Bestämmelser om de nya grun-
derna för avgifterna och premierna förskrivs 
genom de föreslagna lagarna. Bestämmelser 
om betalningsskyldighet och grunder för av-
gifter och premier samt betalningsskyldigas 
rättsskydd föreskrivs i sjukförsäkringslagen 
och lagen om arbetsgivares socialskyddsav-
gift.  

I fortsättningen ska enligt propositionen i 
fråga om vissa arvoden som kan jämställas 
med lön beträffande sjukförsäkringspremier 
och förmåner iakttas samma bestämmelser 
som föreskrivs om dessa arvoden i det ar-
betspensionssystem som är tillämpligt på den 
försäkrade. Ändringen avspeglar sig i både 
premierna och den lön som utgör grund för 
förmåner. Målet för ändringen är att fören-
hetliga premie- och förmånsgrunderna mel-
lan de olika förmånssystemen. Premien och 
förmånen bestäms alltid enligt samma löne-
begrepp. Även om bestämmelserna i de olika 
pensionssystemen skiljer sig något från var-
andra på denna punkt kan ändringens inver-
kan på dagpenningens eller premiernas be-
lopp dock inte anses vara betydande. Därför 
är ändringen som gäller arvoden som kan 
jämställas med lön enligt regeringen inte 
problematisk utifrån jämlikhetskravet i 6 § i 
grundlagen. Ändringen äventyrar inte den 
försäkrades rätt att få förmåner med anled-
ning av arbetsoförmåga eller föräldraskap.  

Regeringen anser att lagförslagen kan be-
handlas i vanlig lagstiftningsordning. Reger-
ingen anser det dock önskvärt att propositio-
nen remitteras till grundlagsutskottet för utlå-
tande. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 

 

1.  
 
 

Lag  

om ändring av sjukförsäkringslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 1 kap. 4 § 8 punkten, 8 

kap. 6 § 1 mom. och 9 § 2 mom., 11 kap. 2 § 3 mom. och 4 mom. 8 punkten, 5 § 2 och 3 
mom., 6 § 3 mom. och 10 §, rubriken för 18 kap. 16 § och 18 kap. 16 § 1 mom. och 17 § 1 
mom., av dem 11 kap. 2 § 3 mom. och 4 mom. 8 punkten, rubriken för 18 kap. 16 § och 18 
kap. 16 § 1 mom. samt 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1113/2005, som följer: 

 
1 kap.  

Lagens syfte och tillämpningsområde 

4 §  

Definitioner 

 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) arbetspensionslagar de lagar som nämns 

i 3 § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006), och  
— — — — — — — — — — — — — —  

8 kap.  

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning 

6 §  

Förmåner som utgör hinder för sjukdagpen-
ning 

Rätt till sjukdagpenning föreligger inte för 
en försäkrad som får  

1) studiepenning enligt lagen om studiestöd 
(65/1994),  

2) rehabiliteringspenning enligt lagen om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmå-
ner och rehabiliteringspenningförmåner 
(566/2005)  

3) rehabiliteringspenning, partiell rehabili-
teringspenning eller rehabiliteringspenning 
som betalas som rehabiliteringsunderstöd en-
ligt arbetspensionslagarna, 

4) ersättning för inkomstbortfall med stöd 
av bestämmelserna om rehabilitering i lagen 
om olycksfallsförsäkring (608/1948), trafik-
försäkringslagen (279/1959), lagen om ska-
da, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller 
lagen om olycksfall i militärtjänst 
(1211/1990),  

5) ålderspension eller förtida ålderspension 
enligt 10 § i folkpensionslagen (568/2007) 
eller arbetspensionslagarna, eller arbetslös-
hetspension enligt 2 § i lagen om införande 
av folkpensionslagen (569/2007), lagen om 
sjömanspensioner (1290/2006), de lagar som 
nämns i 3 § 2 mom. 1 och 3—7 punkten i la-
gen om pension för arbetstagare, 28 § i lagen 
om införande av lagen om pension för arbets-
tagare (396/2006), 28 § i lagen om införande 
av lagen om pension för företagare 
(1273/2006), 27 § i lagen om införande av 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1281/2006) eller 14 § i lagen om införande 
av lagen om statens pensioner (1296/2006)  

6) deltidspension enligt arbetspensionsla-
garna,  

7) sjukpension som beviljats med stöd av 
12 § 1 mom. i folkpensionslagen, 

8) särskilt stöd till invandrare enligt lagen 
om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 §  

Sjukdagpenning efter maximitiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med den arbetsförhetstid som avses i 1 

mom. jämställs den tid för vilken den försäk-
rade enligt lagen om Folkpensionsanstaltens 
rehabiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningförmåner eller arbetspensionslagarna 
har fått rehabiliteringspenning, partiell reha-
biliteringspenning eller rehabiliteringspen-
ning som betalas som rehabiliteringsunder-
stöd eller ersättning för inkomstbortfall enligt 
lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäk-
ringslagen eller bestämmelserna om rehabili-
tering i lagen om skada, ådragen i militär-
tjänst, eller den tid den försäkrade har varit 
arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån 
eller deltagit i frivilliga studier som avses i 
10 kap. i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa eller i en åtgärd enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice (1295/2002). Med arbets-
förhetstid jämställs också den tid personen 
med stöd av 3 kap. 3 § 3 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa har varit berätti-
gad till en förmån enligt nämnda lag. Den tid 
för vilken den försäkrade har fått sjukpension 
enligt 12 § 1 mom. i folkpensionslagen eller 
full invalidpension enligt arbetspensionsla-
garna ska däremot inte jämställas med den 
arbetsförhetstid som avses i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 kap.  

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 §  

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som sådan lön som utgör grund för dag-

penning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 
13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) avsedda löner, arvoden och er-
sättningar på vilka förskottsinnehållning ska 
verkställas, arvoden till idrottsutövare, löner 
som avses i 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst 
(627/1978) och personlig ersättning till en ar-

tist eller sportutövare som avses i 3 § i den 
nämnda lagen, den del av utlandsarbetsin-
komst enligt 77 § i inkomstskattelagen som 
ska betalas i form av pengar, kompletterings-
dagpenning som betalas av en sådan sjukkas-
sa som avses i lagen om försäkringskassor 
(1164/1992) samt betjäningsavgifter som fås 
på grundval av en anställning.  

Som lön betraktas dock  inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) föreläsnings- och föredragsarvoden, mö-
tesarvoden och arvoden för medlemskap i 
förvaltningsorgan som inte grundar sig på ett 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, om ar-
betstagares arbetspensionsavgift inte enligt 
de arbetspensionslagar som ska tillämpas på 
personen behöver betalas på grundval av ar-
vodet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 §  

Avdrag från arbetsinkomst av utgifter för in-
komstens förvärvande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Från arbetsinkomst enligt lagen om pen-

sion för företagare och lagen om pension för 
lantbruksföretagare avdras inga utgifter för 
inkomstens förvärvande. 

Från lön enligt 72 § i lagen om pension för 
arbetstagare verkställs endast det avdrag för 
utgifter för inkomstens förvärvande som av-
ses i 95 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskatte-
lagen.  

 
6 §  

Sjuk- och föräldradagpenning samt special-
vårdspenning på grundval av en föregående 

förmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sjuk- och föräldradagpenningen och speci-

alvårdspenningen är minst lika stor som re-
habiliteringspenningen, om den försäkrade 
under de sex månader som föregick förmåns-
periodens början fått rehabiliteringspenning 
enligt lagen om Folkpensionsanstaltens reha-
biliteringsförmåner och rehabiliteringspen-
ningförmåner. Om den försäkrade under 
motsvarande tid fått rehabiliteringspenning, 
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partiell rehabiliteringspenning eller rehabili-
teringspenning som betalas som rehabiliter-
ingsunderstöd enligt arbetspensionslagarna, 
utgör sjuk- och föräldradagpenningen samt 
specialvårdspenningen minst en tjugofemte-
del av månadsbeloppet av den rehabiliter-
ingspenning som betalts till den försäkrade. 
Härvid beaktas dock inte den del av rehabili-
teringspenningen som fastställts enligt 32 § 2 
mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens re-
habiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningförmåner och med vilken den över-
stiger det belopp av rehabiliteringspenningen 
som i en motsvarande situation hade fast-
ställs enligt 32 § 1 mom. i nämnda lag eller 
den 10 procents förhöjning som avses i 33 § 
1 mom. i nämnda lag och inte heller den 33 
procents förhöjning som avses i arbetspen-
sionslagarna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 §  

Hur pension inverkar på föräldradagpen-
ningens belopp 

Om en försäkrad får ålderspension eller 
förtida ålderspension, arbetslöshetspension, 
full sjukpension eller full invalidpension en-
ligt 12 § 1 mom. i folkpensionslagen, arbets-
pensionslagarna, trafikförsäkringslagen eller 
lagen om olycksfallsförsäkring, betalas mi-
nimibeloppet av föräldradagpenningen. 

 
18 kap. 

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter 

16 §  

Begränsat skattskyldigas löneinkomster som 
grund för premien 

Om en försäkrad är begränsat skattskyldig, 
används som grund för fastställande och be-
talning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie 
och dagpenningspremie i fråga om lönein-
komsten den lön som avses i 4 § i lagen om 

beskattning av begränsat skattskyldig för in-
komst och i fråga om den personliga ersätt-
ningen för en artist eller idrottsutövare den 
personliga ersättning som avses i 3 § i nämn-
da lag, om inte något annat följer av 18 § 2 
mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
17 §  

Utlandsarbetsinkomst som grund för premien 

Den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen som betalas i form 
av pengar ska beaktas då det sammanlagda 
beloppet av den inkomst som läggs till grund 
för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och 
dagpenningspremie fastställs, om inte något 
annat följer av 18 § 1 mom. Till den del av 
utlandsarbetsinkomsten som betalas i form 
av pengar hänförs inte sådana ersättningar 
som arbetsgivaren betalar för utgifter för ar-
betet till den del dessa ersättningar är skatte-
fria enligt inkomstskattelagen eller bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Denna lag tillämpas första gången på sjuk-

försäkringens sjukvårdspremie och dagpen-
ningspremie som betalas för 2008. Förskotts-
innehållningen verkställs likväl på basis av 
den sjukförsäkrings sjukvårdspremie och 
dagpenningspremie som gäller vid denna 
lags ikraftträdande tills förskottsinnehåll-
ningsgrunderna för 2008 träder i kraft.  

Denna lag tillämpas på arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift som betalas på basis av lö-
ner som betalas ut den 1 januari 2008 och 
därefter. 

Utan hinder av 11 kap. 2 § i denna lag till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet på den arbetsinkomst som ut-
gör grund för dagpenning, om arbetsoförmå-
ga eller rätt till förmån uppstår före den 1 ja-
nuari 2010.  

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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2.  
 
 

Lag  

om ändring av 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 2 och 

3 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 1114/2005 och 3 mom. sådant det lyder i lag 
1263/2006, som följer: 

 
 

4 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
1) löner, arvoden och ersättningar enligt 

13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka 
förskottsinnehållning ska verkställas, arvo-
den till idrottsutövare, kompletteringsdag-
penning som betalas av en sådan sjukkassa 
som avses i lagen om försäkringskassor samt 
betjäningsavgifter som fås på grundval av en 
anställning,  

2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som 
betalas i form av pengar, 

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och er-
sättning enligt 3 § i nämnda lag som grundar 
sig på en artists eller idrottsutövares person-
liga verksamhet, 

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för 
löntagare från utlandet, samt  

5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av 
anställda vid Nordiska Investeringsbanken 
och Nordiska projektexportfonden 
(562/1976).  

Som lön betraktas likväl inte 
1) de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 

mom. i sjukförsäkringslagen,  
2) verkställande direktörens arvode, om 

verkställande direktören är försäkrad i enlig-
het med lagen om pension för företagare 
(1272/2006) eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare (1280/2006), eller 

3) lön som lyfts av en bolagsman i ett öp-
pet bolag eller en bolagsman i ett komman-
ditbolag, om bolagsmannen är försäkrad i en-
lighet med lagen om pension för företagare 
eller lagen om pension för lantbruksföretaga-
re. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Denna lag tillämpas på arbetsgivares soci-

alskyddsavgift som betalas på basis av löner 
som betalas ut den 1 januari 2008 och däref-
ter.  

————— 

Helsingfors den 13 september 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

 

1.  
 
 

Lag  

om ändring av sjukförsäkringslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 1 kap. 4 § 8 punkten, 8 

kap. 6 § 1 mom. och 9 § 2 mom., 11 kap. 2 § 3 mom. och 4 mom. 8 punkten, 5 § 2 och 3 
mom., 6 § 3 mom. och 10 §, rubriken för 18 kap. 16 § och 18 kap. 16 § 1 mom. och 17 § 1 
mom., av dem 11 kap. 2 § 3 mom. och 4 mom. 8 punkten, rubriken för 18 kap. 16 § och 18 
kap. 16 §1 mom. samt 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1113/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

1 kap  

Lagens syfte och tillämpningsområde 

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) arbetspensionslagar arbetspensionsla-
gar för den privata sektorn och för den of-
fentliga sektorn enligt 8 § 4 mom. i lagen 
om pension för arbetstagare (395/1961), 
och 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 kap.  

Lagens syfte och tillämpningsområde 

4 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) arbetspensionslagar de lagar som 
nämns i 3 § i lagen om pension för arbets-
tagare (395/2006), och  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 kap  

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning   

6 § 

Förmåner som utgör hinder för sjukdag-
penning 

Rätt till sjukdagpenning föreligger inte 
för en försäkrad som får 

8 kap.  

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning 

6 §  

Förmåner som utgör hinder för sjukdag-
penning 

Rätt till sjukdagpenning föreligger inte 
för en försäkrad som får  
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1) studiepenning enligt lagen om studie-
stöd (65/1994), 

2) rehabiliteringspenning enligt lagen om 
rehabiliteringspenning (611/1991), 

 
 
3) rehabiliteringspenning, partiell rehabi-

literingspenning eller rehabiliteringspen-
ning som betalas som rehabiliteringsunder-
stöd enligt arbetspensionslagarna, 

4) ersättning för inkomstbortfall med stöd 
av bestämmelserna om rehabilitering i la-
gen om olycksfallsförsäkring (608/1948), 
trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) el-
ler lagen om olycksfall i militärtjänst 
(1211/1990), 

5) ålderspension, förtida ålderspension el-
ler arbetslöshetspension enligt 20 § i folk-
pensionslagen (347/1956) eller arbetspen-
sionslagarna, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) deltidspension enligt arbetspensionsla-

garna, 
7) invaliditetspension som beviljats med 

stöd av 22 § 1 mom. i folkpensionslagen, 
8) särskilt stöd till invandrare enligt lagen 

om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 
— — — — — — — — — — — — — —  

1) studiepenning enligt lagen om studie-
stöd (65/1994),  

2) rehabiliteringspenning enligt lagen om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsför-
måner och rehabiliteringspenningförmåner 
(566/2005)  

3) rehabiliteringspenning, partiell rehabi-
literingspenning eller rehabiliteringspen-
ning som betalas som rehabiliteringsunder-
stöd enligt arbetspensionslagarna, 

4) ersättning för inkomstbortfall med stöd 
av bestämmelserna om rehabilitering i la-
gen om olycksfallsförsäkring (608/1948), 
trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) el-
ler lagen om olycksfall i militärtjänst 
(1211/1990),  

5) ålderspension eller förtida ålderspen-
sion enligt 10 § i folkpensionslagen 
(568/2007) eller arbetspensionslagarna,  el-
ler arbetslöshetspension enligt 2 § i lagen 
om införande av folkpensionslagen 
(569/2007), lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006), de lagar som nämns i 3 § 2 
mom. 1 och 3—7 punkten i lagen om pen-
sion för arbetstagare, 28 § i lagen om infö-
rande av lagen om pension för arbetstagare 
(396/2006), 28 § i lagen om införande av 
lagen om pension för företagare 
(1273/2006), 27 § i lagen om införande av 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1281/2006) eller 14 § i lagen om införande 
av lagen om statens pensioner (1296/2006)  

6) deltidspension enligt arbetspensionsla-
garna,  

7) sjukpension som beviljats med stöd av 
12 § 1 mom. i folkpensionslagen, 

8) särskilt stöd till invandrare enligt lagen 
om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
9 § 

Sjukdagpenning efter maximitiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med den arbetsförhetstid som avses i 1 

mom. jämställs den tid för vilken den för-
säkrade enligt lagen om rehabiliteringspen-
ning eller arbetspensionslagarna har fått re-
habiliteringspenning, partiell rehabiliter-
ingspenning eller rehabiliteringspenning 

9 §  

Sjukdagpenning efter maximitiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med den arbetsförhetstid som avses i 1 

mom. jämställs den tid för vilken den för-
säkrade enligt lagen om Folkpensionsan-
staltens rehabiliteringsförmåner och reha-
biliteringspenningförmåner eller arbetspen-
sionslagarna har fått rehabiliteringspenning, 
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som betalas som rehabiliteringsunderstöd 
eller ersättning för inkomstbortfall enligt 
lagen om olycksfallsförsäkring, trafikför-
säkringslagen eller bestämmelserna om re-
habilitering i lagen om skada, ådragen i mi-
litärtjänst, eller den tid den försäkrade har 
varit arbetslös arbetssökande vid arbets-
kraftsbyrån eller deltagit i frivilliga studier 
som avses i 10 kap. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa eller i en åtgärd enligt 
lagen om offentlig arbetskraftsservice 
(1295/2002). Med arbetsförhetstid jämställs 
också den tid personen med stöd av 3 kap. 
3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa har varit berättigad till en förmån 
enligt nämnda lag. Den tid för vilken den 
försäkrade har fått invaliditetspension enligt 
22 § 1 mom. i folkpensionslagen eller full 
invalidpension enligt arbetspensionslagarna 
skall däremot inte jämställas med den ar-
betsförhetstid som avses i 1 mom. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

partiell rehabiliteringspenning eller rehabi-
literingspenning som betalas som rehabili-
teringsunderstöd eller ersättning för in-
komstbortfall enligt lagen om olycksfalls-
försäkring, trafikförsäkringslagen eller be-
stämmelserna om rehabilitering i lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst, eller den tid 
den försäkrade har varit arbetslös arbetssö-
kande vid arbetskraftsbyrån eller deltagit i 
frivilliga studier som avses i 10 kap. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa eller i en 
åtgärd enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002). Med arbetsför-
hetstid jämställs också den tid personen 
med stöd av 3 kap. 3 § 3 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa har varit berät-
tigad till en förmån enligt nämnda lag. Den 
tid för vilken den försäkrade har fått sjuk-
pension enligt 12 § 1 mom. i folkpensions-
lagen eller full invalidpension enligt arbets-
pensionslagarna ska däremot inte jämställas 
med den arbetsförhetstid som avses i 1 
mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 kap  

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 § 

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som sådan lön som utgör grund för dag-

penning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 
13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) avsedda skattepliktiga löner, 
arvoden och ersättningar, arvoden till id-
rottsutövare, kompletteringsdagpenning 
som betalas av en sådan sjukkassa som av-
ses i lagen om försäkringskassor samt be-
tjäningsavgifter som fås på grundval av en 
anställning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 kap.  

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 §  

Arbetsinkomst. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som sådan lön som utgör grund för dag-

penning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 
13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) avsedda löner, arvoden och er-
sättningar  på vilka förskottsinnehållning 
ska verkställas, arvoden till idrottsutövare, 
löner som avses i 4 § i lagen om beskatt-
ning av begränsat skattskyldig för inkomst 
(627/1978) och personlig ersättning till en 
artist eller sportutövare som avses i 3 § i 
den nämnda lagen, den del av utlandsar-
betsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen 
som ska betalas i form av pengar, komplet-
teringsdagpenning som betalas av en sådan 
sjukkassa som avses i lagen om försäk-
ringskassor (1164/1992) samt betjäningsav-
gifter som fås på grundval av en anställ-
ning.  
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Som lön betraktas dock inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) enstaka föreläsnings- eller före-
dragsarvoden som inte grundar sig på ett 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Som lön betraktas dock inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) föreläsnings- och föredragsarvoden, 
mötesarvoden och arvoden för medlemskap 
i förvaltningsorgan som inte grundar sig på 
ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, 
om  arbetstagares arbetspensionsavgift inte 
enligt de arbetspensionslagar som ska till-
lämpas på personen behöver betalas på 
grundval av arvodet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 § 

Avdrag från arbetsinkomst av utgifter för 
inkomstens förvärvande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Från arbetsinkomst enligt lagen om pen-

sion för företagare och lagen om pension 
för lantbruksföretagare avdras inga utgifter 
för inkomstens förvärvande. 

Från lön enligt 7 § 2 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare, 6 § i lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden och 7 § 1 mom. i lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grup-
per av arbetstagare verkställs endast det av-
drag för utgifter för inkomstens förvärvande 
som avses i 95 § 1 mom. 1 punkten i in-
komstskattelagen. 

5 §  

Avdrag från arbetsinkomst av utgifter för 
inkomstens förvärvande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Från arbetsinkomst enligt lagen om pen-

sion för företagare och lagen om pension 
för lantbruksföretagare avdras inga utgifter 
för inkomstens förvärvande. 

Från lön enligt 72 § i lagen om pension 
för arbetstagare verkställs endast det avdrag 
för utgifter för inkomstens förvärvande som 
avses i 95 § 1 mom. 1 punkten i inkomst-
skattelagen.  
 

 
6 § 

Sjuk- och föräldradagpenning samt special-
vårdspenning på grundval av en föregående 

förmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sjuk- och föräldradagpenningen och spe-

cialvårdspenningen är minst lika stor som 
rehabiliteringspenningen, om den försäkra-
de under de sex månader som föregick för-
månsperiodens början fått rehabiliterings-
penning enligt lagen om rehabiliteringspen-
ning. Om den försäkrade under motsvaran-
de tid fått rehabiliteringspenning, partiell 
rehabiliteringspenning eller rehabiliterings-
penning som betalas som rehabiliteringsun-
derstöd enligt arbetspensionslagarna, utgör 
sjuk- och föräldradagpenningen samt speci-
alvårdspenningen minst en tjugofemtedel av 

6 §  

Sjuk- och föräldradagpenning samt special-
vårdspenning på grundval av en föregående 

förmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sjuk- och föräldradagpenningen och spe-

cialvårdspenningen är minst lika stor som 
rehabiliteringspenningen, om den försäkra-
de under de sex månader som föregick för-
månsperiodens början fått rehabiliterings-
penning enligt lagen om Folkpensionsan-
staltens rehabiliteringsförmåner och reha-
biliteringspenningförmåner. Om den för-
säkrade under motsvarande tid fått rehabili-
teringspenning, partiell rehabiliteringspen-
ning eller rehabiliteringspenning som beta-
las som rehabiliteringsunderstöd enligt ar-
betspensionslagarna, utgör sjuk- och föräld-
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månadsbeloppet av den rehabiliteringspen-
ning som betalts till den försäkrade. Härvid 
beaktas dock inte den del av rehabiliter-
ingspenningen som fastställts enligt 14 § 2 
mom. i lagen om rehabiliteringspenning och 
med vilken den överstiger det belopp av re-
habiliteringspenningen som i en motsvaran-
de situation hade fastställts enligt 14 § 1 
mom. i nämnda lag eller den 10 procents 
förhöjning som avses i 15 § och inte heller 
den 33 procents förhöjning som avses i ar-
betspensionslagarna. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

radagpenningen samt specialvårdspenning-
en minst en tjugofemtedel av månadsbelop-
pet av den rehabiliteringspenning som be-
talts till den försäkrade. Härvid beaktas 
dock inte den del av rehabiliteringspen-
ningen som fastställts enligt 32 § 2 mom. i 
lagen om Folkpensionsanstaltens rehabili-
teringsförmåner och rehabiliteringspen-
ningförmåner och med vilken den översti-
ger det belopp av rehabiliteringspenningen 
som i en motsvarande situation hade fast-
ställs enligt 32 § 1 mom. i nämnda lag eller 
den 10 procents förhöjning som avses i 33 § 
1 mom. i nämnda lag och inte heller den 33 
procents förhöjning som avses i arbetspen-
sionslagarna. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

10 § 

Hur pension inverkar på föräldradagpen-
ningens belopp 

Om en försäkrad får ålderspension eller 
förtida ålderspension, arbetslöshetspension 
eller full invaliditetspension enligt 22 § 1 
mom. i folkpensionslagen, arbetspensions-
lagarna, trafikförsäkringslagen eller lagen 
om olycksfallsförsäkring, betalas minimibe-
loppet av föräldradagpenningen. 

10 §  

Hur pension inverkar på föräldradagpen-
ningens belopp 

Om en försäkrad får ålderspension, förti-
da ålderspension, arbetslöshetspension, full 
sjukpension eller full invalidpension enligt 
12 § 1 mom. i folkpensionslagen, arbets-
pensionslagarna, trafikförsäkringslagen el-
ler lagen om olycksfallsförsäkring, betalas 
minimibeloppet av föräldradagpenningen. 

 
 

18 kap  

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter 

16 §  

Löneinkomst som begränsat skattskyldiga 
fått i Finland som grund för premien 

Om en försäkrad arbetar i Finland som 
begränsat skattskyldig, används som grund 
för fastställande och betalning av sjukför-
säkringens sjukvårdspremie och dagpen-
ningspremie i fråga om löneinkomsten den 
lön som avses i 4 § i lagen om beskattning 
av begränsat skattskyldig för inkomst och 
förmögenhet och i fråga om den personliga 
ersättningen för en artist eller idrottsutövare 

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter 

16 §  

Begränsat skattskyldigas löneinkomster 
som grund för premien 

Om en försäkrad är begränsat skattskyl-
dig, används som grund för fastställande 
och betalning av sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie och dagpenningspremie i fråga 
om löneinkomsten den lön som avses i 4 § i 
lagen om beskattning av begränsat skatt-
skyldig för inkomst och i fråga om den per-
sonliga ersättningen för en artist eller id-
rottsutövare den personliga ersättning som 
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den personliga ersättning som avses i 3 § i 
nämnda lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

avses i 3 § i nämnda lag, om inte något an-
nat följer av 18 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
17 §  

Utlandsarbetsinkomst som grund för 
premien 

Den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen som betalas i 
form av pengar skall beaktas då det sam-
manlagda beloppet av den inkomst som 
läggs till grund för sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie och dagpenningspremie fast-
ställs. Till den del av utlandsarbetsinkoms-
ten som betalas i form av pengar hänförs 
inte sådana ersättningar som arbetsgivaren 
betalar för utgifter för arbetet till den del 
dessa ersättningar är skattefria enligt in-
komstskattelagen eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

17 §  

Utlandsarbetsinkomst som grund för 
premien 

Den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen som betalas i 
form av pengar ska beaktas då det samman-
lagda beloppet av den inkomst som läggs 
till grund för sjukförsäkringens sjukvårds-
premie och dagpenningspremie fastställs, 
om inte något annat följer av 18 § 1 mom. 
Till den del av utlandsarbetsinkomsten som 
betalas i form av pengar hänförs inte sådana 
ersättningar som arbetsgivaren betalar för 
utgifter för arbetet till den del dessa ersätt-
ningar är skattefria enligt inkomstskattela-
gen eller bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2008. 
Denna lag tillämpas första gången på 

sjukförsäkringens sjukvårdspremie och 
dagpenningspremie som betalas för 2008. 
Förskottsinnehållningen verkställs likväl på 
basis av den sjukförsäkrings sjukvårdspre-
mie och dagpenningspremie som gäller vid 
denna lags ikraftträdande tills förskottsin-
nehållningsgrunderna för 2008 träder i 
kraft.  

Denna lag tillämpas på arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift som betalas på basis 
av löner som betalas ut den 1 januari 2008 
och därefter. 

Utan hinder av 11 kap. 2 § i denna lag 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet på den arbetsinkomst som 
utgör grund för dagpenning, om arbets-
oförmåga eller rätt till förmån uppstår före 
den 1 januari 2010.  
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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2. 
 

Lag  

om ändring av 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 2 och 

3 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 1114/2005 och 3 mom. sådant det lyder i lag 
1263/2006, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
1) skattepliktig lön enligt 11 kap. 2 § 3—

5 mom. i sjukförsäkringslagen, 
2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 

77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som 
betalas i form av pengar, 

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och för-
mögenhet och ersättning enligt 3 § i nämn-
da lag som grundar sig på en artists eller id-
rottsutövares personliga verksamhet, 

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för 
löntagare från utlandet, samt 

5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av 
anställda vid Nordiska Investeringsbanken 
och Nordiska projektexportfonden 
(562/1976). 

Till lön som avses i 2 mom. 3 punkten 
hänförs likväl inte de poster som nämns i 11 
kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
1) löner, arvoden och ersättningar enligt 

13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka 
förskottsinnehållning ska verkställas, arvo-
den till idrottsutövare, kompletteringsdag-
penning som betalas av en sådan sjukkassa 
som avses i lagen om försäkringskassor 
samt betjäningsavgifter som fås på grund-
val av en anställning,  

2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som 
betalas i form av pengar, 

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och er-
sättning enligt 3 § i nämnda lag som grun-
dar sig på en artists eller idrottsutövares 
personliga verksamhet, 

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för 
löntagare från utlandet, samt  

5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av 
anställda vid Nordiska Investeringsbanken 
och Nordiska projektexportfonden 
(562/1976).  

Som lön betraktas likväl inte 
1) de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 

mom. i sjukförsäkringslagen,  
2) verkställande direktörens arvode, om 

verkställande direktören är försäkrad i en-
lighet med lagen om pension för företagare 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

(1272/2006) eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006), eller 

3) lön som lyfts av en bolagsman i ett öp-
pet bolag eller en bolagsman i ett komman-
ditbolag, om bolagsmannen är försäkrad i 
enlighet med lagen om pension för företa-
gare  eller lagen om pension för lantbruks-
företagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2008. 
Denna lag tillämpas på arbetsgivares so-

cialskyddsavgift som betalas på basis av lö-
ner som betalas ut den 1 januari 2008 och 
därefter 

——— 
 

. 
 
 
 


