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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
temporär lagstiftning om sänkning av arbetsgivares folk-
pensionsavgift 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om  premieprocentsatsen  för  sjukförsäk-
ringens sjukvårdspremie och arbetsgivares 
folkpensionsavgift samt folkpensionslagen 
ändras temporärt. 

Det föreslås att alla arbetsgivares folkpen-
sionsavgift sänks med 0,801 procentenheter 
från ingången av april 2009. I praktiken in-
nebär det att folkpensionsavgiften slopas i 
fråga om de privata arbetsgivare som hör till 
den lägsta avgiftsklassen, dvs. avgiftsklass I. 
Sänkningen av avgiften avses gälla också 
kommunerna och de övriga arbetsgivarna 
inom den offentliga sektorn. Den sänkta av-
giften föreslås gälla de löner som betalas ut 
mellan den 1 april och den 31 december 
2009. 

Den sänkning som 2009 sker i fråga om in-
täkterna från arbetsgivarnas folkpensionsav-
gifter ska, enligt förslaget, Folkpensionsan-
stalten få kompensation för genom att den 
basfinansieringsandel som i fråga om folk-
pensionerna betalas av statens medel höjs 
från 53 procent till 76 procent. 

Propositionen hänför sig till tilläggsbud-
getpropositionen för 2009 och avses bli be-
handlad i samband med den. 

Lagen om  temporär  ändring av 3 § i lagen 
om  premieprocentsatsen  för  sjukförsäk-
ringens sjukvårdspremie och arbetsgivares 
folkpensionsavgift  avses  träda  i  kraft  den 
1 april 2009 och lagen om temporär ändring 
av 97 § i folkpensionslagen den 1 maj 2009. 
Lagarna avses gälla till utgången av 2009. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föres lagna ändring-

ar  

1.1. Allmänt 

Enligt folkpensionslagstiftningen har en 
person rätt att få pension på grund av arbets-
oförmåga, arbetslöshet och ålderdom samt 
efter familjeförsörjarens död. Folkpensionen 
tryggar försörjningen i sådana fall då en per-
son inte har rätt till arbets- eller företagar-
pension eller då hans eller hennes förvärvs-
pension är liten. 

Folkpensionerna finansieras i huvudsak 
med statens medel och med arbetsgivarnas 
folkpensionsavgift. År 2008 bekostades ca en 
tredjedel av folkpensionsutgiften med intäk-
ter från arbetsgivarnas folkpensionsavgifter. 
Sedan början av 1996 har folkpensionspre-
mie inte tagits ut hos de försäkrade, och se-
dan dess har de försäkrade inte deltagit i fi-
nansieringen av folkpensionerna. 

År 2009 kommer folkpension att betalas till 
uppskattningsvis ca 652 000 pensionstagare, 
av vilka ca 470 000 får ålderspension, ca 
163 000 sjukpension och ca 19 000 arbets-
löshetspension. Med stöd av folkpensionsla-
gen kommer familjepension att betalas till 
sammanlagt ca 30 000 efterlevande och barn. 
Vid utgången av 2007 uppbar ca 92 000 per-
soner full folkpension. 

En ändring av folkpensionslagen 
(568/2007) som trädde i kraft vid ingången 
av 2009 innebar att Folkpensionsanstaltens 
finansiering förtydligades. I 97 § i folkpen-
sionslagen föreskrivs att statens basfinansie-
ringsandel är 53 procent av folkpensionerna 
och av de verksamhetskostnader som orsakas 
av verkställigheten av de förmåner som beta-
las ur folkpensionsfonden. Det fulla beloppet 
av familjepensionerna enligt folkpensionsla-
gen finansieras av statens medel. Den åter-
stående delen av folkpensionsförsäkringens 
förmåner och utgifter finansieras med stöd av 

98 § i folkpensionslagen med medel som in-
flyter av arbetsgivarnas folkpensionsavgifter, 
med folkpensionsfondens intäkter och med 
statens tilläggsfinansieringsandel. 

Folkpensionsanstalten betalar folkpensio-
nerna med folkpensionsfondens medel. En-
ligt 101 § i folkpensionslagen ska fondens fi-
nansieringstillgångar vara minst fem procent 
av de årliga totalutgifterna för folkpensions-
försäkringen. Om minimibeloppet under-
skrids ska statens tilläggsfinansieringsandel 
ökas så att minimibeloppet uppnås. 
 
 
1.2. Arbetsgivares folkpensionsavgift 

Bestämmelser om arbetsgivarnas folkpen-
sionsavgift ingår i 99 § i folkpensionslagen. 
För privata arbetsgivare är folkpensionsav-
giften graderad i tre olika avgiftsklasser.  
Graderingen av folkpensionsavgiften togs i 
bruk 1973. För finansieringen av den folk-
pensionsreform som då ägde rum höjdes av-
giften för de kapitalintensiva företagen. Ge-
nom reformen ökades de kapitalintensiva fö-
retagens relativa avgiftsandel i jämförelse 
med de arbetsintensiva företagen. De nya av-
giftsklasserna bestämdes på basis av avskriv-
ningar och löner. 

Till den lägsta avgiftsklassen, avgiftsklass 
I, hör de företag vars avskrivningar på an-
läggningstillgångarna uppgår till högst 
50 500 euro och  de företag vars avskriv-
ningar överstiger detta belopp, men dock är 
mindre än 10 procent av de löner som beta-
lats ut. Till avgiftsklass II hör de företag vars 
avskrivningar överstiger 50 500 euro och 
samtidigt utgör minst 10 procent men högst 
30 procent av de utbetalda lönerna. Till av-
giftsklass III, den högsta avgiftsklassen, hör 
de företag vars avskrivningar överstiger 
50 500 euro och samtidigt utgör över 30 pro-
cent av de utbetalda lönerna. Genom den nu-
varande graderingen av folkpensionsavgiften 
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har man försökt mildra de arbetsintensiva fö-
retagens betalningsbörda. 

Den numerärt sett största delen av de priva-
ta arbetsgivarna — ca 94 procent — hör till 
avgiftsklass I. År 2007 hörde ca 2 600 ar-
betsgivare till avgiftsklass II och ca 4 950 ar-
betsgivare till avgiftsklass III. Vid faststäl-
landet av folkpensionsavgiften jämställs stat-
liga affärsverk som avses i lagen om statliga 
affärsverk (1185/2002) med privata arbetsgi-
vare. 

Enligt 99 § i folkpensionslagen bestäms 
storleken på arbetsgivares folkpensionsavgift 
särskilt genom lag. Bestämmelser om avgif-
tens storlek ingår för närvarande i lagen om 
premieprocentsatsen för sjukförsäkringens 
sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpen-
sionsavgift (1262/2006). Avgifterna ändrades 
senast vid ingången av 2008. 

År 2009 är storleken på privata arbetsgiva-
res folkpensionsavgift, beroende på avgifts-
klass, 0,801, 3,001 eller 3,901 procent av lö-
nen. För privata arbetsgivare är folkpen-
sionsavgiften i genomsnitt ca 1,38 procent. I 
fråga om övriga arbetsgivare (kommuner, 
samkommuner, kommunala affärsverk, den 
evangelisk-lutherska kyrkan eller försam-
lingar inom den, kyrkliga samfälligheter, det 
ortodoxa kyrkosamfundet eller församlingar 
inom det, staten, statliga inrättningar och 
landskapet Åland) är storleken på folkpen-
sionsavgiften 1,851 procent av lönen. 

Arbetsgivarnas folkpensionsavgift har 
sänkts många gånger. I början av 1990-talet 
sänktes avgifterna tre gånger inom ramen för 
stimulansåtgärder som gällde sysselsättning-
en. Efter det har folkpensionsavgiften sänkts 
åren 1997, 1999, 2000, 2002, 2006 och 2008. 
Syftet med sänkningarna har varit att förbätt-
ra arbetsgivarnas konkurrensförmåga och 
förutsättningar att ordna sysselsättning. 
Folkpensionsavgifterna för arbetsgivarna 
inom den offentliga sektorn har förenhetli-
gats och sänkts för att i högre grad motsvara 
den genomsnittliga avgiftsnivån inom den 
privata sektorn. År 2008 sänktes folkpen-
sionsavgiften för att kompensera den höjning 
av arbetsgivares arbetspensionsavgift som 
hade gjorts samma år. 

Arbetsgivarnas folkpensionsavgift har 
sänkts gradvis inom ramen för statsfinanser-
nas resurser. I början av 2009 ligger folkpen-

sionsavgiften på en genomsnittsnivå som är 
ca en tredjedel jämfört med genomsnittsni-
vån 1989. 

Arbetsgivarnas folkpensionsavgift är en del 
av den enskilda arbetsgivarens lagstadgade, 
obligatoriska och lönebaserade arbetskrafts-
kostnader. Arbetsgivarnas folkpensionsavgift 
bestäms och erläggs på basis av de löner ar-
betsgivaren betalar ut. Folkpensionen är en 
grundskyddsförmån och denna typ av förmå-
ner finansieras i regel med allmänna skatte-
medel. 

Utgående från vad som anförts ovan före-
slås, som en del av det ekonomiska stimu-
lanspaket som regeringen enades om den 30 
januari 2009, att arbetskraftskostnaderna 
minskas genom att arbetsgivarnas folkpen-
sionsavgift sänks med 0,801 procentenheter 
från ingången av april 2009. I praktiken in-
nebär det att folkpensionsavgiften slopas helt 
och hållet för de privata arbetsgivare som hör 
till den lägsta avgiftsklassen, dvs. avgifts-
klass I. Sänkningen på 0,801 procentenheter 
föreslås gälla alla privata arbetsgivare. En 
sänkning av samma storlek föreslås gälla 
också alla arbetsgivare inom den offentliga 
sektorn, kommunerna, församlingarna, land-
skapet Åland och staten. 

De sänkta folkpensionsavgifter som före-
slås är för privata arbetsgivare i de nuvarande 
avgiftsklasserna 0,00, 2,20 eller 3,10 procent 
och för övriga arbetsgivare (kommuner, 
samkommuner, kommunala affärsverk, den 
evangelisk-lutherska kyrkan eller försam-
lingar inom den, kyrkliga samfälligheter, det 
ortodoxa kyrkosamfundet eller församlingar 
inom det, staten, statliga inrättningar och 
landskapet Åland) 1,05 procent av lönen. 

Det föreslås att sänkningen av folkpen-
sionsavgiften görs genom en temporär änd-
ring av 3 § 1 och 2 mom. i lagen om premie-
procentsatsen för sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie och arbetsgivares folkpensions-
avgift. Lagen föreslås gälla till utgången av 
2009. Den sänkta avgiften föreslås gälla de 
löner som betalas ut mellan den 1 april och 
den 31 december 2009. 

Samtidigt som regeringen beslutade att 
slopa arbetsgivares folkpensionsavgift som 
ett led i det ekonomiska stimulanspaket som 
offentliggjordes den 30 januari 2009, god-
kände regeringen arbetsmarknadsorganisa-
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tionernas förslag att stärka finansieringen av 
arbetspensionerna genom att under åren 
2011—2014 höja arbetspensionsavgifterna 
med sammanlagt 1,6 procentenheter. Reger-
ingen överlämnar separat en proposition med 
förslag om att arbetsgivares folkpensionsav-
gift slopas permanent vid ingången av 2010. 
Avsikten är att en hållbar finansiering av 
folkpensionerna i framtiden ska tryggas på 
ett varaktigt sätt. 
 
1.3. Statens finansieringsandel 

De ändringar som nu föreslås i procentsat-
sen för arbetsgivares folkpensionsavgift in-
nebär att statens totala finansieringsandel av 
utgifterna för folkpensionsförsäkringen år 
2009 antas öka med ca 387 miljoner euro 
från 2 280 miljoner euro till ca 2 667 miljo-
ner euro. När finansieringen av folkpensio-
nerna reviderades var utgångspunkten att sta-
tens basfinansieringsandel på 53 procent ska 
ses över när beloppet av statens tilläggsfinan-
sieringsandel överstiger det minimibelopp på 
fem procent som gäller i fråga om folkpen-
sionsfonden. Om lagen inte ändras skulle 
följden vara att statens tilläggsfinansierings-
andel år 2009 skulle uppgå till ca 473 miljo-
ner euro, vilket skulle motsvara ca 18 procent 
av de årliga totalutgifter för folkpensionsför-
säkringen som ska beaktas vid beräkningen 
av minimibeloppet av folkpensionsfonden. 

Arbetsgivarna betalar folkpensionsavgiften 
för respektive månad på basis av lönerna för 
månaden innan. Den lag om sänkning av ar-
betsgivares folkpensionsavgift som föreslås 
träda i kraft vid ingången av april 2009 in-
verkar således första gången på de folkpen-
sionsavgifter som i maj 2009 ska erläggas på 
basis av de löner som har betalats ut i april. 
Enligt förslaget ska folkpensionsavgifterna 
fortfarande i april 2009 inkomstföras hos 
Folkpensionsanstaltens folkpensionsfond en-
ligt de nivåer som föreskrivs för närvarande. 
Avsikten är att folkpensionsavgifterna från 
och med maj månad inkomstförs i enlighet 
med den sänkta nivå som anges i denna pro-
position. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att 97 § i folkpensionslagen ändras med ver-
kan från ingången av maj 2009 så, att den 
statliga basfinansieringsandel på 53 procent 

som gäller folkpensionerna och de verksam-
hetskostnader som orsakas av verkställighe-
ten av förmåner som betalas ur folkpensions-
fonden höjs till 76 procent. Förslaget innebär 
att statens tilläggsfinansieringsandel under-
stiger fem procent av minimibeloppet av 
fondens finansieringstillgångar. Ändringen 
av basfinansieringsandelen föreslås gälla till 
utgången av 2009. 

I den planerade separata propositionen med 
förslag om att arbetsgivares folkpensionsav-
gift slopas permanent vid ingången av 2010 
kommer man att inkludera bestämmelser om 
att folkpensionerna ska finansieras perma-
nent med statens medel. 
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

2.1. Konsekvenser för folkpensionsta-
garna 

Propositionen har inte några konsekvenser 
för folkpensionstagarna. Finansieringen av 
folkpensionerna tryggas och folkpensionerna 
betalas ut på samma sätt som hittills. 
 
2.2. Konsekvenser för arbetsgivarna 

Sänkningen av arbetsgivares folkpensionsav-
gift 

Intäkterna från arbetsgivares folkpensions-
avgift 2009 hade beräknats uppgå till 1 091 
miljoner euro. På basis av de löner som beta-
las ut i mars erlägger arbetsgivarna folkpen-
sionsavgiften i april. Den föreslagna lagänd-
ringen inverkar således första gången på de 
avgifter som i maj 2009 ska erläggas på basis 
av de löner som har betalats ut i april. 

Förslaget innebär att de privata arbetsgi-
varnas folkpensionsavgifter 2009 sjunker 
med sammanlagt ca 280 miljoner euro. För 
de privata arbetsgivarna beräknas avgifterna 
sjunka med ca 221 miljoner euro i avgifts-
klass I, med ca 30 miljoner euro i avgifts-
klass II och med ca 29 miljoner euro i av-
giftsklass III. För kommunarbetsgivarna be-
räknas avgifterna 2009 sjunka med ca 78 
miljoner euro, för församlingarna med ca 3 
miljoner euro och för de statliga arbetsgivar-
na med ca 26 miljoner euro. En indirekt kon-
sekvens av den sänkta folkpensionsavgiften 
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är att statsandelarna till kommunerna beräk-
nas minska med två års fördröjning, dvs. år 
2011, med ca 20 miljoner euro. Denna 
minskning grundar sig på den lagstadgade ju-
stering som 2011 sker i fråga om det statsan-
delsindex som bestämts för 2009. Arbetsgi-
varnas folkpensionsavgifter beräknas 2009 
sjunka med sammanlagt ca 387 miljoner 
euro. 

Sänkningen av arbetsgivares folkpensions-
avgift antas leda till att arbetskraftskostna-
derna för både den privata och den offentliga 
sektorns arbetsgivare sjunker, vilket dämpar 
behovet av permitteringar och uppsägningar. 
Avgiftssänkningen är en snabbt verkande 
stimulansåtgärd som innebär en omedelbar 
reducering av arbetskraftskostnaderna. 

Arbetsgivarna betalar arbetsgivares folk-
pensionsavgift tillsammans med arbetsgiva-
res sjukförsäkringsavgift som en enda avgift, 
arbetsgivares socialskyddsavgift. Också de 
arbetsgivare som hör till avgiftsklass I ska ef-
ter avgiftssänkningen fortfarande betala den i 
socialskyddsavgiften ingående sjukförsäk-
ringsavgiften, vars storlek år 2009 är 2,00 
procent. Avgiften ska betalas i form av ar-
betsgivares socialskyddsavgift. Förslaget om 
att folkpensionsavgiften sänks med 0,801 
procentenheter förutsätter därmed inte några 
strukturella ändringar i företagens löneräk-
nings- och betalningssystem. 
 
Konsekvenser av att folkpensionsavgiften 
slopas helt och hållet 

Årseffekten av totalt slopad folkpensions-
avgift har beräknats på 2010 års nivå med ut-
gångspunkt i de procentsatser som gällde av-
giften i början av 2009. Det sammanlagda 
beloppet av de slopade folkpensionsavgifter-
na beräknas då per år uppgå till ca 1 110 mil-
joner euro, varav de privata arbetsgivarnas 
andel är ca 725 miljoner euro. För kommun-
arbetsgivarna beräknas den omedelbara års-
effekten av slopad folkpensionsavgift vara ca 
280 miljoner euro. Om avgiften slopas inne-
bär detta att statsandelarna till kommunerna 
på årsnivå minskar med sammanlagt ca 70 
miljoner euro. Till följd av den sänkta och 
slopade folkpensionsavgiften för privata ar-
betsgivare, beräknas intäkterna av samfunds-
skatten under de närmaste åren bli större än 

de skulle bli utan dessa åtgärder. I fråga om 
kommunerna beräknas ett slopande av avgif-
ten totalt sett på årsnivå påverka intäkterna 
av samfundsskatten till ett belopp av 44 mil-
joner euro. Därmed antas ett slopande av av-
giften för kommunernas del ha en nettoeffekt 
på ca 254 miljoner euro per år. Församling-
arnas folkpensionsavgifter beräknas på årsni-
vå sjunka med ca 9 miljoner euro. Enligt be-
räkning leder ett slopande av avgiften för 
församlingarnas del till att intäkterna av sam-
fundsskatten ökar med ca 4 miljoner euro per 
år. Avgifterna för statliga arbetsgivare beräk-
nas sjunka med ca 95 miljoner euro på årsni-
vå. 

I finansministeriet har man beräknat att ett 
slopande av arbetsgivares folkpensionsavgift 
stöder en efterfrågan på arbetskraft som på 
flera års sikt motsvarar sammanlagt ca 
10 000 personer. Under en pågående reces-
sion innebär detta närmast att behovet av att 
minska arbetskraften reduceras. Konsekven-
sen av slopad folkpensionsavgift antas vara 
störst för de kapitalintensiva företag som nu 
betalar folkpensionsavgift i enlighet med av-
giftsklass II eller III. 

Ett slopande av folkpensionsavgiften sän-
ker arbetskraftskostnaderna och stöder dess-
utom företagens investeringar. Avgiftsklas-
sen för folkpensionsavgiften, som bestäms på 
basis av avskrivningar och löner, har lett till 
ökade  investeringskostnader,  eftersom  in-
vesteringar kan ha som följd att företagen 
överförs från en lägre avgiftsklass till en hög-
re. 

Avsikten är att slopandet av folkpensions-
avgiften i huvudsak ska finansieras genom en 
höjning av energi- och miljöskatterna. Ge-
nom dessa åtgärder överförs tyngdpunkten i 
beskattningen från beskattning av arbete till 
miljö- och energiskatter, vilket är motiverat 
med hänsyn till sysselsättningen och en håll-
bar ekonomisk utveckling. Om arbetsgivar-
nas folkpensionsavgift slopas varaktigt ska-
pas det också förutsättningar för en tidigt 
lagd höjning av arbetspensionsavgiften, vil-
ket påskyndar en fondering av pensionerna 
och minskar behovet av att arbetspensions-
avgiften höjs i framtiden. 

Enligt tilläggsbudgetpropositionen ska ar-
betsgivarnas folkpensionsavgift slopas i två 
etapper. När folkpensionsavgiften slopas helt 
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och hållet vid ingången av 2010 bör också 
begreppet ’arbetsgivares socialskyddsavgift’ 
avskaffas. Ändringar om dessa detaljer i be-
stämmelserna inkluderas i den planerade se-
parata propositionen med förslag om att ar-
betsgivares folkpensionsavgift slopas varak-
tigt. 
 
2.3. Konsekvenser för Folkpensionsan-

stalten 

Den föreslagna sänkningen av folkpen-
sionsavgiften minskar Folkpensionsanstal-
tens avgiftsintäkter från och med maj 2009. 
År 2009 beräknas avgiftsintäkterna sjunka 
med sammanlagt ca 387 miljoner euro. Av-
sikten är att de minskade intäkterna ska 
kompenseras genom en höjning av den statli-
ga basfinansieringsandel som betalas till 
folkpensionsfonden. Förslaget föranleder 
inga strukturella ändringar i betalningssyste-
men. 

När folkpensionsavgiften avskaffas 2010 
beräknas nedgången i Folkpensionsanstaltens 
avgiftsintäkter uppgå till ca 1 070 miljoner 
euro. Till folkpensionsfonden kommer det 
ännu i januari 2010 att inflyta sådana folk-
pensionsavgifter som ska erläggas på basis 
av lönerna för december 2009. Dessutom 
kommer det under åren 2010—2012 att infly-
ta smärre belopp i sådana avgifter som hän-
för sig till 2009 och tidigare år. 
 
2.4. Konsekvenser för statsfinanserna 

Storleken av statens basfinansieringsandel 
av folkpensionerna hade för år 2009 beräk-
nats uppgå till ca 1 386 miljoner euro och 
tilläggsfinansieringsandelen till ca 86 miljo-
ner euro. Om statens basfinansieringsandel 
ökas från 53 till 76 procent innebär det att 
statens basfinansieringsandel stiger med ca 
391 miljoner euro år 2009. Statens tilläggsfi-
nansieringsandel beräknas 2009 uppgå till ca 
82 miljoner euro. Förslaget innebär att sta-
tens utgifter ökar med ca 387 miljoner euro 
år 2009. Då man beaktar minskningen i sta-
tens folkpensionsavgifter blir nettoökningen 
av statens utgifter ca 361 miljoner euro. 

Ett slopande av folkpensionsavgiften inne-

bär att statens utgifter ökar med ca 1 110 mil-
joner euro på årsnivå. Då man beaktar 
minskningen i statens arbetskraftskostnader 
blir statens nettoutgifter ca 1 015 miljoner 
euro. Då man beaktar också minskningen i 
statsandelarna, blir ökningen av statens net-
toutgifter ca 945 miljoner euro på årsnivå. 
Dessutom beräknas inkomsterna av sam-
fundsskatten på årsnivå öka med ca 153 mil-
joner euro. 

Avsikten är att sänkningen och slopandet 
av folkpensionsavgiften i början ska finansie-
ras genom ökad upplåning från statens sida. 
Den permanenta finansieringen av de ökade 
statsutgifterna avses i huvudsak ske genom 
en höjning av energi- och miljöskatterna 
inom näringslivssektorn. De behövliga finan-
sieringsbesluten fattas våren 2009 i samband 
med att utgiftsramarna för statsfinanserna 
slås fast. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. Vid beredningen har 
finansministeriet, Folkpensionsanstalten, 
Skattestyrelsen och de centrala arbetsmark-
nadsorganisationerna hörts. 
 
 
4.  Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till den första 
tilläggsbudgetpropositionen för 2009 och av-
ses bli behandlad i samband med den. 
 
 
5.  Ikraft trädande 

Lagen om temporär ändring av 3 § i lagen 
om premieprocentsatsen för sjukförsäkring-
ens sjukvårdspremie och arbetsgivares folk-
pensionsavgift föreslås träda i kraft den 1 
april 2009 och lagen om temporär ändring av 
97 § i folkpensionslagen den 1 maj 2009. 
Lagarna avses gälla till utgången av 2009. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 
 
 
 
 
1. 

Lag 
om temporär ändring av 3 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjuk-

vårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen av den 22 december 2006 om premieprocentsatsen för sjukförsäk-

ringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift (1262/2006) 3 § 1 och 2 mom., 
sådana de lyder i lag 1343/2007, som följer: 
 

3 § 
För privata arbetsgivare och för sådana 

statliga affärsverk på vilka lagen om statliga 
affärsverk (1185/2002) tillämpas är storleken 
på arbetsgivares folkpensionsavgift 

1) 0,00 procent i avgiftsklass I, 
2) 2,20 procent i avgiftsklass II, 
3) 3,10 procent i avgiftsklass III. 
För övriga arbetsgivare är folkpensionsav-

giftens storlek 1,05 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 april 2009 

och gäller till och med den 31 december 
2009. 

Denna lag tillämpas på arbetsgivares folk-
pensionsavgift som erläggs på grundval av 
den lön som betalas den 1 april 2009 eller 
senare, men senast den 31 december 2009. 

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

————— 
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2. 

Lag 
om temporär ändring av 97 § i folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 97 §, sådan den lyder i 

lag 985/2008, som följer: 
 

97 § 

Statens basfinansieringsandel 

Av statens medel finansieras som basfinan-
sieringsandel de av folkpensionsförsäkring-
ens förmåner och utgifter som betalas ur 
folkpensionsfonden enligt följande: 

1) 76 procent av ålderspensionerna, sjuk-
pensionerna och barnförhöjningarna enligt 
denna lag samt av arbetslöshetspensionerna 
och de individuella förtidspensionerna enligt 
lagen om införande av folkpensionslagen, 

2) det fulla beloppet av familjepensionerna 
enligt denna lag,  

3) 76 procent av kostnaderna enligt denna 
lag för bedömning av arbetsoförmågan samt 
av de folkpensionsutgifter enligt denna lag 
som avses i 15 § 2 mom. i lagen om olycks-

fallsförsäkring för lantbruksföretagare 
(1026/1981), 

4) det fulla beloppet av de familjepen-
sionsutgifter enligt denna lag som avses i det 
lagrum som nämns i 3 punkten. 

Av statens medel finansieras dessutom som 
basfinansieringsandel 76 procent av de verk-
samhetskostnader som Folkpensionsanstalten 
orsakas av verkställigheten av de förmåner 
som avses i 1 mom. och av verkställigheten 
av de övriga förmåner som betalas ur folk-
pensionsfonden och som avses i 12 b § i la-
gen om Folkpensionsanstalten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och 

gäller till och med den 31 december 2009. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 

Helsingfors den 20 februari 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
1. 

Lag 
om temporär ändring av 3 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjuk-

vårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen av den 22 december 2006 om premieprocentsatsen för sjukförsäk-

ringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift (1262/2006) 3 § 1 och 2 mom., 
sådana de lyder i lag 1343/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
För privata arbetsgivare och för sådana 

statliga affärsverk på vilka lagen om statliga 
affärsverk (1185/2002) tillämpas är storle-
ken på arbetsgivares folkpensionsavgift 

1) 0,801 procent i avgiftsklass I, 
2) 3,001 procent i avgiftsklass II, 
3) 3,901 procent i avgiftsklass III. 
För övriga arbetsgivare är folkpensions-

avgiftens storlek 1,851 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 
För privata arbetsgivare och för sådana 

statliga affärsverk på vilka lagen om statliga 
affärsverk (1185/2002) tillämpas är storle-
ken på arbetsgivares folkpensionsavgift 

1) 0,00 procent i avgiftsklass I, 
2) 2,20 procent i avgiftsklass II, 
3) 3,10 procent i avgiftsklass III. 
För övriga arbetsgivare är folkpensions-

avgiftens storlek 1,05 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 april 2009 

och gäller till och med den 31 december 
2009. 

Denna lag tillämpas på arbetsgivares 
folkpensionsavgift som erläggs på grundval 
av den lön som betalas den 1 april 2009 el-
ler senare, men senast den 31 december 
2009. 

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

——— 
 



 RP 11/2009 rd 
  

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Lag 
om temporär ändring av 97 § i folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 97 §, sådan den lyder i 

lag 985/2008, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

97 § 

Statens basfinansieringsandel 

Av statens medel finansieras som basfi-
nansieringsandel de av folkpensionsförsäk-
ringens förmåner och utgifter som betalas 
ur folkpensionsfonden enligt följande: 

1) 53 procent av ålderspensionerna, sjuk-
pensionerna och barnförhöjningarna enligt 
denna lag samt av arbetslöshetspensionerna 
och de individuella förtidspensionerna en-
ligt lagen om införande av folkpensionsla-
gen, 

2) det fulla beloppet av familjepensioner-
na enligt denna lag, 

3) 53 procent av kostnaderna enligt denna 
lag för bedömning av arbetsoförmågan samt 
av de folkpensionsutgifter enligt denna lag 
som avses i 15 § 2 mom. i lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare 
(1026/1981), 

4) det fulla beloppet av de familjepen-
sionsutgifter enligt denna lag som avses i 
det lagrum som nämns i 3 punkten. 

Av statens medel finansieras dessutom 
som basfinansieringsandel 53 procent av de 
verksamhetskostnader som Folkpensionsan-
stalten orsakas av verkställigheten av de 
förmåner som avses i 1 mom. och av verk-

97 §

Statens basfinansieringsandel 

Av statens medel finansieras som basfi-
nansieringsandel de av folkpensionsförsäk-
ringens förmåner och utgifter som betalas 
ur folkpensionsfonden enligt följande: 

1) 76 procent av ålderspensionerna, sjuk-
pensionerna och barnförhöjningarna enligt 
denna lag samt av arbetslöshetspensionerna 
och de individuella förtidspensionerna en-
ligt lagen om införande av folkpensionsla-
gen, 

2) det fulla beloppet av familjepensioner-
na enligt denna lag,  

3) 76 procent av kostnaderna enligt denna 
lag för bedömning av arbetsoförmågan samt 
av de folkpensionsutgifter enligt denna lag 
som avses i 15 § 2 mom. i lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare 
(1026/1981), 

4) det fulla beloppet av de familjepen-
sionsutgifter enligt denna lag som avses i 
det lagrum som nämns i 3 punkten. 

Av statens medel finansieras dessutom 
som basfinansieringsandel 76 procent av de 
verksamhetskostnader som Folkpensionsan-
stalten orsakas av verkställigheten av de 
förmåner som avses i 1 mom. och av verk-
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ställigheten av de övriga förmåner som be-
talas ur folkpensionsfonden och som avses i 
12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten. 

ställigheten av de övriga förmåner som be-
talas ur folkpensionsfonden och som avses i 
12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten. 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 

och gäller till och med den 31 december 
2009. 

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

——— 
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