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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner och av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 
lagen om arbetslöshetskassor ändras. 

I propositionen föreslås det att arbetslös-
hetsförsäkringspremierna för 2014 fastställs.  

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
ska vara 0,50 procent av lönen och arbetsgi-
vares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,75 
procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 
990 500 euro och 2,95 procent för den över-
skjutande delen av lönen. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
för delägare i företag ska vara 0,19 procent 
av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsför-
säkringspremie för delägare i företag 0,75 
procent av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statli-
ga affärsverk ska vara 0,75 procent av den 
lön som betalas av affärsverket för affärs-
verksamhet för ett lönebelopp upp till 

1 990 500 euro och 1,95 procent för den 
överskjutande delen av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för uni-
versitet ska vara 0,75 procent av lönen för ett 
lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 2,35 
procent för den överskjutande delen av lö-
nen. 

Det föreslås att beloppet av full självrisk-
premie höjs från 80 procent till 90 procent av 
den förmånsutgift som självriskpremien 
grundar sig på.  

I lagen om arbetslöshetskassor föreslås det 
bestämmelser om finansieringen av den ar-
betslöshetsdagpenning som en företagarkassa 
betalar för permitteringstid. Enligt förslaget 
ska statsandel inte betalas för den dagpen-
ning som en företagarkassa betalar för per-
mitteringstid.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Finansieringen av utkomstskyddet 
för arbetslösa 

Enligt lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner (555/1998), nedan finansie-
ringslagen, svarar staten, arbetsgivarna och 
löntagarna med obligatoriska arbetslöshets-
försäkringspremier samt arbetslöshetskassor-
na med medlemsavgifter för finansieringen 
av utkomstskyddet för arbetslösa. Löntagar-
nas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäk-
ringspremier redovisas till arbetslöshetsför-
säkringsfonden, som svarar för de andelar 
och förmåner som finansieras med arbetslös-
hetsförsäkringspremierna. I fråga om de in-
komstrelaterade förmåner som betalas av ar-
betslöshetskassorna — arbetslöshetsdagpen-
ning och utgifter för alterneringsersättning – 
finansierar staten den andel som motsvarar 
grunddagpenningen. Staten deltar inte i fi-
nansieringen av förmåner som betalats för 
permitteringstid, på grund av väderhinder el-
ler för tilläggsdagar. Med avvikelse från hu-
vudregeln har staten undantagsvis 2010, 
2012 och 2013 deltagit i finansieringen av 
förmåner som betalats för permitteringstid 
med en andel som motsvarar grunddagpen-
ningen. Arbetslöshetskassans andel av varje 
inkomstrelaterad dagpenning är 5,5 procent. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för fi-
nansieringen av det inkomstrelaterade ut-
komstskyddet för arbetslösa till den del sta-
ten och de enskilda arbetslöshetskassorna 
inte svarar för detta. Både den förhöjda för-
tjänstdelen och omställningsskyddets för-
tjänstdel finansieras i sin helhet av arbetslös-
hetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden betalar till arbetslöshetskassorna 
en andel av förvaltningskostnaderna enligt 
26 § i lagen om arbetslöshetskassor 
(603/1984) och utjämning av medlemsavgif-
ter enligt 19 a § i samma lag. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar 
även för betalningen till Pensionsskyddscen-
tralen av den försäkringsavgift som avses i 
182 § i lagen om pension för arbetstagare 

(395/2006) och betalningen till statens pen-
sionsfond av den avgift för arbetslöshets- och 
utbildningsperioder som avses i 133 § i lagen 
om statens pensioner (1296/2006) och betal-
ningen av det belopp som avses i 31 § i löne-
garantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om 
lönegaranti för sjömän (1108/2000). Arbets-
löshetsförsäkringsfonden finansierar dessut-
om vuxenutbildningsstödets förtjänstdel och 
förvaltningsutgifter som avses i lagen om 
vuxenutbildningsstöd (1276/2000) och de 
förvaltningskostnader och yrkesexamenssti-
pendium i fråga om andra än personer i stat-
liga tjänste- eller anställningsförhållanden 
som avses i lagen om Utbildningsfonden 
(1306/2002). I 23 § i finansieringslagen före-
skrivs det om att arbetslöshetsförsäkrings-
fonden redovisar intäkten av löntagares in-
flutna arbetslöshetsförsäkringspremie till 
Folkpensionsanstalten för finansiering av 
grunddagpenningen enligt utkomstskyddet 
för arbetslösa ett belopp, som i genomsnitt 
motsvarar beloppet av arbetstagares arbets-
löshetsförsäkringspremie för arbetstagare 
som inte hör till arbetslöshetskassorna. 
 
 
1.2 Konjunkturbuffert 

För att trygga arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens likviditet och balansera ändringar i ar-
betslöshetsförsäkringspremierna till följd av 
prognostiserbara nationalekonomiska kon-
junkturfluktuationer har fonden en konjunk-
turbuffert. Vid fastställandet av arbetslös-
hetsförsäkringspremierna kan prognosen om 
maximibeloppet för buffertens tillgångar el-
ler skulder uppgå till högst ett belopp mot-
svarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad 
på 5,0 procentenheter. För att trygga en jämn 
premieutveckling kan arbetslöshetsförsäk-
ringspremierna en gång under tre år faststäl-
las så att maximibeloppet för buffertens till-
gångar enligt prognosen överskrids. 

I konjunkturbufferten beräknas finnas 631 
miljoner euro i slutet av året. Buffertens 
maximistorlek beräknas vara 1 307 miljoner 
euro 2014. 
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1.3 Arbetslöshetsförsäkringspremier 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter 
finansieras med arbetslöshetsförsäkringspre-
mier och med intäkterna från placeringar som 
görs med premierna samt vid behov med lån. 
Enligt 2 § i finansieringslagen ska arbetsgi-
varen betala arbetsgivares arbetslöshetsför-
säkringspremie och arbetstagare löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie. Premierna 
ska bestämmas så att fonden kan klara av fi-
nansieringen av de arbetslöshetsförmåner och 
övriga lagstadgade utgifter som den ansvarar 
för. 

Enligt 12 § 1 mom. i finansieringslagen är 
en arbetsgivare som enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/1948) är skyldig att för-
säkra sina arbetstagare, förpliktad att betala 
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Statliga affärsverk har i tillämpliga delar 
även betalningsskyldighet. I 15 § i finansie-
ringslagen finns bestämmelser om löntagares 
premiebetalningsskyldighet. I paragrafen fö-
reskrivs det att personer i arbets- eller tjäns-
teförhållande eller annat anställningsförhål-
lande, vilka berörs av obligatoriskt olycks-
fallsskydd som ordnas av arbetsgivaren eller 
som bestäms enligt lagen om olycksfallser-
sättning för statstjänstemän (449/1990) och 
som avses i lagen om olycksfallsförsäkring, 
är skyldiga att betala löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie. 

I 18 § 1 mom. i finansieringslagen anges 
det att löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie för 2013 är 0,60 procent av lönen. 
Enligt lagen är arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie graderad enligt det lönebe-
lopp som arbetsgivaren betalar så att premien 
2013 är 0,80 procent av lönen för ett lönebe-
lopp upp till 1 990 500 euro och 3,20 procent 
för den överskjutande delen av lönen. Ar-
betsgivarnas och löntagarnas andel av finan-
sieringen av förmånerna har i lagen fastställts 
så att ändringarna i arbetslöshetsförsäkrings-
premierna fördelas jämnt mellan arbetsgiva-
res genomsnittliga arbetslöshetsförsäkrings-
premie och löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. 

Enligt 18 § 5 mom. i finansieringslagen ska 
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 
graderas så att premien för den del av lönebe-
loppet som inte överstiger 1 990 500 euro är 

en fjärdedel uttryckt i fulla hundradelar av en 
procentenhet avrundat till närmaste fem 
hundradelar av premien för den del av löne-
beloppet som överstiger 1 990 500 euro. 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 
dock alltid minst 0,10 procent av lönen. För 
2013 är arbetslöshetsförsäkringspremien för 
statliga affärsverk 0,80 procent av lönen för 
ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 
2,05 procent för den överskjutande delen av 
lönen. 

För 2013 är löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie för delägare i företag 0,20 pro-
cent av lönen och arbetsgivares arbetslös-
hetsförsäkringspremie för delägare i företag 
0,80 procent av lönen. 

För universiteten har genom en lagändring 
som trädde i kraft vid ingången av 2012 
(1332/2011) föreskrivits en egen arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Enligt regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 18 § i lagen om finansiering 
av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd) 
som gällde denna ändring föreslogs det att 
universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie 
ska vara lägre än den allmänna arbetslöshets-
försäkringspremien, eftersom anställda som 
är födda före 1980 enligt 11 § i lagen om in-
förande av universitetslagen (559/2009) ska 
omfattas av statens pensionsskydd och ar-
betsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 
för deras del inte används för finansiering av 
pension som intjänas under arbetslöshetsti-
den. För 2013 är arbetslöshetsförsäkrings-
premien för universitet 0,80 procent av lönen 
för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 
2,35 procent för den överskjutande delen av 
lönen.  

Enligt 18 § 6 mom. i finansieringslagen be-
stäms procentsatserna för arbetsgivares ar-
betslöshetsförsäkringspremie och löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie för ett kalen-
derår i sänder. Arbetslöshetsförsäkringsfon-
den ska senast i augusti lägga fram sitt för-
slag till premier för året därpå för social- och 
hälsovårdsministeriet.  
 
1.4 Uppbörd av arbetslöshetsförsäk-

ringspremier 

Uppbörden av arbetslöshetsförsäkrings-
premierna överfördes från olycksfallsförsäk-
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ringsanstalterna och Statskontoret till arbets-
löshetsförsäkringsfonden vid ingången av 
2013. I samband med detta togs det i finansi-
eringslagen in bestämmelser om uppbörd av 
arbetslöshetsförsäkringspremierna. 
 
1.5 Självriskpremie 

En arbetsgivare som enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring är skyldig att försäkra 
sina arbetstagare samt statens räkenskaps- el-
ler affärsverk vars lönebelopp som utgör 
grund för arbetslöshetsförsäkringspremien 
under det år som föregår uppsägningsåret el-
ler statens räkenskaps- eller affärsverk vars 
motsvarande lönebelopp är minst 1 990 500 
euro (år 2013) är skyldiga att betala själv-
riskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa. 

Betalningsskyldigheten uppstår om den ar-
betslöshet som beror på att anställningsför-
hållandet har sagts upp fortsätter så att per-
sonen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar 
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002), eller den rätt till arbetslöshets-
dagpenning för en år 1950 eller därefter född 
person som beror på att anställningsförhål-
landet sagts upp och som börjat efter upp-
nådd 60 års ålder fortsätter efter det att per-
sonen i fråga har fyllt 63 år eller han eller 
hon har börjat få ålderspension efter att ha 
fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har 
fortsatt ända till övergången till ålderspen-
sion. 

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala 
självriskpremie, om anställningsförhållandet 
har upphört innan personen i fråga har fyllt 
56 år, anställningsförhållandet har varat 
mindre än tre år, anställningsförhållandet har 
sagts upp enligt 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen 
(55/2001) eller hävts enligt 8 kap. 1 § i 
nämnda lag av andra än hälsomässiga orsaker 
som beror på arbetstagaren, arbetstagaren ef-
ter att anställningsförhållandet upphört på 
nytt har uppfyllt arbetsvillkoren enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa i en anställ-
ning hos en annan arbetsgivare än den som 
ursprungligen sade upp arbetstagaren, eller 
arbetstagaren har sagt upp sig på eget initia-
tiv och utan arbetsgivarens medverkan. 

Grunden för självriskpremien utgörs av det 
belopp motsvarande förmånsutgiften som 
skulle betalas till den uppsagda arbetstagaren 

till ett belopp motsvarande den inkomstrela-
terade dagpenningen från det att hans eller 
hennes rätt till tilläggsdagar börjar tills han 
eller hon fyller 63 år, dock minst ett belopp 
som motsvarar förmånsutgiften för ett år. 

Om rätten till dagpenning har börjat efter 
det att en person fyllt 60 år, utgörs grunden 
för självriskpremien av det belopp som mot-
svarar förmånsutgiften enligt den inkomstre-
laterade dagpenningen för den tid arbetslös-
hetsförmån har betalts till den uppsagda ar-
betstagaren från anställningsförhållandets 
slut tills han eller hon fyller 63 år. 

Full självriskpremie är 80 procent av den 
förmånsutgift som självriskpremien grundar 
sig på. Full självriskpremie uppbärs om före-
tagets lönebelopp är minst 31 848 000 euro. 
Om lönebeloppet är mindre, sjunker själv-
riskpremien lineärt så att ingen självriskpre-
mie uppbärs om lönebeloppet är högst 
1 990 500 euro. 

Självriskpremie uppbärs när rätten till 
tilläggsdagar börjar eller när den uppsagda 
arbetstagaren har fyllt 63 år. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå 
från att uppbära självriskpremie, om dess be-
lopp är ringa. 
 
2  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

I propositionen föreslås det att arbetslös-
hetsförsäkringspremiernas belopp för 2014 
fastställs. Det föreslås att löntagares och ar-
betsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier 
sänks med 0,1 procentenheter. Syftet med 
sänkningen är att i ett svagt ekonomiskt läge 
minska arbetsgivarnas arbetskraftskostnader 
och förbättra löntagarnas köpkraft. Det före-
slås att motsvarande relativa sänkning görs 
även i beloppet för arbetslöshetsförsäkrings-
premierna för delägare i företag och för stat-
liga affärsverk. Enligt förslaget ska den hög-
re premien vad gäller arbetslöshetsförsäk-
ringspremien för universitet kvarstå på sam-
ma nivå som tidigare. Arbetslöshetsförsäk-
ringspremien för universitet ska vara 0,75 
procent av lönebeloppet för ett belopp upp 
till 1 990 500 euro och 2,35 procent för den 
överskjutande delen av lönen. 

I propositionen föreslås det att bestämmel-
sen om fastställande av gränsen för lönebe-
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lopp ändras. Gränsen för lönebelopp ska all-
tid justeras med lönekoefficienten för föregå-
ende år, vilket innebär att gränsen för följan-
de år har fastställts när förslag om arbetslös-
hetsförsäkringspremier läggs fram. Löneko-
efficienten fastställs genom social- och häl-
sovårdsministeriets förordning med stöd av 
100 § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006) senast den 1 november varje år, 
när ändringarna i poängtalen för kvartalet i 
september finns tillgängliga. Av denna orsak 
justerades den gräns för lönebelopp som fö-
reslås i propositionen när propositionen be-
handlades i riksdagen. Den föreslagna änd-
ringen gör förfarandet för fastställande av ar-
betslöshetsförsäkringspremier snabbare och 
enklare. 

Det föreslås att beloppet av full självrisk-
premie höjs från 80 procent till 90 procent av 
den förmånsutgift som självriskpremien 
grundar sig på. Förslaget är en del av det Ar-
betskarriäravtal som arbetsmarknadsorgani-
sationerna har ingått och genom vilket man 
strävar efter att främja sysselsättningen bland 
äldre.  

I lagen om arbetslöshetskassor föreslås det 
bestämmelser om finansieringen av den ar-
betslöshetsdagpenning som en företagarkassa 
betalar för permitteringstid. Enligt förslaget 
ska statsandel inte betalas för den dagpen-
ning som en företagarkassa betalar för per-
mitteringstid. Åren 2012—2013 deltog staten 
undantagsvis i finansieringen av inkomstrela-
terad dagpenning som betalats för permitte-
ringstid. Under denna tid ändrades lagstift-
ningen så att även medlemmar i en företa-
garkassa kan få arbetslöshetsdagpenning för 
permitteringstid. Den föreslagna ändringen 
överensstämmer med bestämmelserna om 
löntagare. 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens be-
dömning, som har gjorts utifrån finansmini-
steriets ekonomiska prognoser, beräknas ar-
betslöshetsförsäkringsfondens underskott 
vara 250 miljoner euro 2014. I år beräknas 
resultatet uppvisa ett överskott på cirka 50 
miljoner euro. Underskottets belopp påverkas 
av att staten 2014 inte längre deltar i finansi-
eringen av arbetslöshetsdagpenning som ska 

betalas för permitteringstid. Eftersom det i 
konjunkturbufferten beräknas finnas 631 mil-
joner euro i slutet av 2013, minskar bufferten 
nästa år till 379 miljoner euro. 

I arbetsgivares premier beräknas inflyta 
1 575 miljoner euro och i löntagares premier 
cirka 380 miljoner euro. Sänkningen av pre-
mien minskar arbetsgivarpremierna med cir-
ka 75 miljoner euro och arbetstagarnas brut-
toinkomster stiger i sin tur med cirka 77 mil-
joner euro. Arbetslöshetsförsäkringspremien 
är en utgift som är avdragbar i beskattningen. 
Minskningen av avdraget ökar statens och 
kommunernas skatteintäkter. 

År 2014 redovisas 13,3 procent av intäkten 
från löntagarpremierna till Folkpensionsan-
stalten för den finansiering av grunddagpen-
ningen som motsvarar beloppet av arbetsta-
gares arbetslöshetsförsäkringspremie för ar-
betstagare som inte hör till arbetslöshetskas-
sorna. År 2014 redovisas genom den före-
slagna premien uppskattningsvis 52 miljoner 
euro till finansieringen av grunddagpenning-
en och detta minskar till fullo statsandelen 
till grunddagpenningen. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Enligt 18 § 6 mom. i finansieringslagen ska 
arbetslöshetsförsäkringsfonden senast i au-
gusti lägga fram sitt förslag till premier för 
året därpå för social- och hälsovårdsministe-
riet. 

De arbetslöshetsförsäkringspremier som 
föreslås i propositionen överensstämmer med 
arbetslöshetsförsäkringsfondens förslag. 
Dessutom har arbetsmarknadsorganisationer-
na i Sysselsättnings- och tillväxtavtalet av 
den 30 augusti 2013 avtalat om att arbetslös-
hetsförsäkringspremierna för 2014 sänks i 
enlighet med arbetslöshetsförsäkringsfondens 
förslag. Arbetslöshetsförsäkringspremien för 
statliga affärsverk och universitet har beretts 
vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet tillsammans med de 
centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Ut-
låtanden om propositionen begärdes av fi-
nansministeriet, undervisnings- och kultur-
ministeriet, Helsingfors universitet, Företa-
garna i Finland rf och arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner 

18 §. Arbetslöshetsförsäkringspremiernas 
belopp. Det föreslås att i 1 mom. föreskrivs 
om arbetslöshetsförsäkringspremien för 2014 
och om de gränser för lönebelopp som ska 
tillämpas 2014. Gränserna för lönebelopp i 
lagen justeras årligen med en lönekoefficient. 
Eftersom lönekoefficienten har fastställts 
först i slutet av oktober, har det slutliga fast-
ställandet av premierna skjutits upp till ett 
mycket sent skede. Att känna till arbetslös-
hetsförsäkringspremiernas exakta belopp är 
viktigt förutom för arbetsgivarna som betalar 
premierna även för dem som betalar ut olika 
förmåner och för skattemyndigheterna. Det 
föreslås att praxis i fråga om justeringen av 
gränserna för lönebelopp ändras så att löne-
beloppen i lagen ändras så att de motsvarar 
lönekoefficienten för föregående år. När 
premierna för 2015 fastställs ska gränsen för 
lönebelopp höjas med den lönekoefficient 
som ska tillämpas 2014.  

Det föreslås att löntagares och arbetsgiva-
res arbetslöshetsförsäkringspremier ska sän-
kas. Förslaget innebär att löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie sänks från 0,6 pro-
cent till 0,5 procent och att arbetsgivares ge-
nomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie 
sänks i motsvarande mån från 2,32 procent 
till 2,20 procent. Arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie är 0,75 procent av lönen 
för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 
2,95 procent för den överskjutande delen av 
lönen. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens 
beräkning kommer resultatet för 2014 i och 
med den föreslagna arbetslöshetsförsäkrings-
premien att uppvisa ett överskott på cirka 
252 miljoner euro. I fondens konjunkturbuf-
fert finns således tillgångar på cirka 380 mil-
joner euro i slutet av 2014. Konjunkturbuf-
fertens maximistorlek är cirka 1,3 miljarder 
euro.  

I 2 mom. föreslås bestämmelser om lönta-
garpremier för delägare i företag och arbets-

givares arbetslöshetsförsäkringspremie för 
delägare i företag. Enligt 14 och 16 § i lagen 
ska arbetslöshetsförsäkringspremien för del-
ägare bestämmas så att premien motsvarar 
finansieringen av de förmåner som delägarna 
är berättigade till.  Vid bestämmandet av del-
ägarnas arbetslöshetsförsäkringspremier be-
aktas sålunda varken den finansieringsandel 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar 
till arbetslöshetskassorna för finansiering av 
förmåner eller det belopp som betalas till 
statskontoret för finansiering av pensioner. 
För 2014 föreslås det att löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie för delägare i före-
tag är 0,19 procent av lönen och arbetsgiva-
res arbetslöshetsförsäkringspremie för del-
ägare i företag 0,75 procent av lönen. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om arbets-
löshetsförsäkringspremien för statliga affärs-
verk. Enligt 12 § 2 mom. i den gällande la-
gen har också statliga affärsverk som omfat-
tas av lagen om statliga affärsverk 
(1062/2010) skyldighet att betala arbetslös-
hetsförsäkringspremie. När premien bestäms 
beaktas de finansieringsandelar som arbets-
löshetsförsäkringsfonden betalat till arbets-
löshetskassorna och Utbildningsfonden samt 
arbetslöshetsförsäkringsfondens förvalt-
ningskostnader. För 2014 föreslås arbetslös-
hetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 
vara 0,75 procent av lönen för ett lönebelopp 
upp till 1 990 500 euro och 1,95 procent för 
den överskjutande delen av lönen.  

I 4 mom. föreslås bestämmelser om arbets-
löshetsförsäkringspremien för universitet. 
Enligt 11 § i lagen om införande av universi-
tetslagen (559/2009) ska anställda som är 
födda före 1980 omfattas av statens pen-
sionsskydd. För deras del används inte ar-
betsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 
för finansiering av pension som intjänas un-
der arbetslöshetstiden. Av denna anledning 
föreslås det i enlighet med försäkringsprinci-
pen att universitetens premie ska vara lägre 
än den allmänna arbetslöshetsförsäkrings-
premien. För 2014 föreslås arbetslöshetsför-
säkringspremien för universitet vara 0,75 
procent av lönen för ett lönebelopp upp till 
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1 990 500 euro och 2,35 procent för den 
överskjutande delen av lönen. 

21 a §. Fastställande och ändring av för-
skott. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
förskott får fastställas även före ingången av 
försäkringsåret och inte endast under försäk-
ringsåret. Förskott på arbetslöshetsförsäk-
ringspremier till arbetsgivare fastställs i hu-
vudsak före ingången av försäkringsåret. Ar-
betsgivare får beslut om förskott för följande 
år och betalningsblanketter i november-
december genast efter det att procentsatserna 
för följande år har fastställts.  

21 d §. Fastställande av arbetslöshetsför-
säkringspremien genom uppskattning. Det 
föreslås att 1 mom. ändras så att arbetslös-
hetsförsäkringsfonden även kan fastställa ar-
betslöshetsförsäkringspremien för en lönta-
gare genom uppskattning, om arbetsgivaren 
inte har anmält lönesumman eller om den lö-
nesumma som arbetsgivaren anmält är för li-
ten. Enligt den gällande lagen är det endast 
arbetsgivares försäkringspremie som kan 
fastställas genom uppskattning, trots att båda 
premierna baserar sig på samma lönesumma 
och arbetsgivaren även ansvarar för betal-
ningen av löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie till arbetslöshetsförsäkringsfon-
den.  

21 e §. Ränta på utjämningspremie och 
förskottsåterbäring. Det föreslås att det i 3 
mom. görs en teknisk ändring som innebär 
att termen premieförhöjning stryks. Lagför-
slaget ändrades under behandlingen i riksda-
gen så att de bestämmelser om höjningar av 
arbetslöshetsförsäkringspremier som fanns i 
lagen slopades. I 3 mom. kvarstod det dock 
ett omnämnande av premieförhöjning.  

22 h §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 
rätt att lämna ut uppgifter på eget initiativ. 
Det föreslås att paragrafen upphävs, eftersom 
samma bestämmelser finns i 22 b § i lagen. 

21 j §. Utmätning av premier. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att förutom arbets-
löshetsförsäkringspremier är även dröjsmåls-
ränta på arbetslöshetsförsäkringspremier di-
rekt utsökbara. Samtidigt slopas omnämnan-
det av höjningar av arbetslöshetsförsäkrings-
premier. 

24 §. Betalningsskyldighet. Den gräns för 
lönebelopp som nämns i det inledande styck-
et i momentet ändras så att den motsvarar 

den lönekoefficient som ska tillämpas 2013. 
Med tanke på den praktiska tillämpningen är 
det ändamålsenligt att man vid fastställandet 
av självriskpremier och arbetslöshetsförsäk-
ringspremier använder samma gräns för lö-
nebelopp. 

Det föreslås att 1 mom. 1 punkten utvidgas 
så att självriskpremie tas ut även i situationer 
där betalningen av tilläggsdagar beror på 
permittering. Om arbetsgivaren inte säger 
upp arbetstagaren och arbetstagaren inte själv 
säger upp sig när permitteringen har varat 
200 dagar, behöver arbetsgivaren inte betala 
självriskpremie. I sak är det ingen skillnad 
om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren el-
ler permitterar honom eller henne för så lång 
tid att arbetstagaren blir berättigad till arbets-
löshetsdagpenningens tilläggsdagar. Det är 
således inte motiverat att arbetsgivaren ge-
nom att låta bli att säga upp arbetstagaren 
slipper betala självriskpremie. Det föreslås 
att laghänvisningen i 1 mom. 1 punkten änd-
ras till följd av ändringen av lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. 

Enligt förslaget ska omnämnandet av en år 
1950 eller därefter född person i 1 mom. 
2 punkten slopas. De arbetstagare som har 
omfattats av arbetslöshetspensionssystemet 
och arbetsgivarens självrisk i anslutning till 
det omfattas i och med denna bestämmelse 
inte längre av självriskpremien. En person 
som är född före år 1950 kan inte längre om-
fattas av bestämmelserna om självriskpremi-
er, och därför är omnämnandet av födelseti-
den onödigt.  

24 a §. Självriskpremiens belopp. I 1 mom. 
föreslås tilläggas att det vidrör även permitte-
ring. Det motsvarar den föreslagna föränd-
ringen i 24 § 1 mom. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar gällande 
lag. 

Det föreslås att det maximibelopp för själv-
riskpremie som anges i 3 mom. höjs från 
80 procent till 90 procent av den förmånsut-
gift som avses i 1 och 2 mom. i paragrafen. 
Genom höjningen av självriskpremien strävar 
man efter att förlänga befolkningens arbets-
karriärer. Det föreslås att gränserna för löne-
belopp ändras så att de motsvarar den löne-
koefficient som ska tillämpas 2013. 

24 b §. Uppbörd och återbäring av själv-
riskpremie. Det föreslås att 3 mom. ändras så 
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att arbetslöshetsförsäkringsfonden delvis kan 
avstå från att uppbära självriskpremie, om 
arbetsgivarens ekonomiska situation efter 
den uppsägning som utgör grund för själv-
riskpremien betydligt försämrats och upp-
börden av självriskpremierna till fullt belopp 
skulle äventyra arbetsgivarens fortsatta verk-
samhet. Bestämmelsen är avsedd att tilläm-
pas endast i exceptionella situationer där ett 
företags verksamhet och omsättning har fort-
satt att försämras efter uppsägningen och den 
självriskpremie som uppbärs i den förändra-
de situationen är anmärkningsvärt stor i jäm-
förelse med företagets solvens. 

När företag säger upp sina arbetstagare av 
produktionsmässiga eller ekonomiska orsa-
ker, är det i princip klart att dessa företags 
ekonomi är dålig och efterfrågan på dess 
produkter är svag. Jämkning av självriskpre-
mien kan komma i fråga endast i sådana fall 
där försämringen av ett företags ekonomi och 
verksamhet är långvarig, kraftig och fortgå-
ende efter den uppsägning av anställnings-
förhållandena som utgör grund för självrisk-
premien. Till följd av en sådan utveckling 
kan ett företags verksamhet försämras så vä-
sentligt att självriskpremierna kan vara orim-
ligt stora jämfört med företagets solvens och 
således äventyra företagets fortsatta verk-
samhet.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden hör alltid 
arbetsgivaren före självriskpremien fastställs. 
I samband med detta har arbetsgivaren möj-
lighet att begära jämkning av premien och 
lägga fram en utredning om det. 

24 g §. Rätt att söka ändring. I 3 mom. fö-
reslås en hänvisning till 12 kap. 6 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. I den gäl-
lande lagen finns inga bestämmelser om del-
givande av beslut som fattats av besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden. Därför 
bör nämndens beslut i ärenden som gäller 
självrisk delges bevisligen, medan nämndens 
andra beslut kan delges med vanligt brev. 

26 c §. Justering av lönebeloppgränserna 
med lönekoefficienten. Det föreslås att para-
grafen upphävs, eftersom gränserna för löne-

belopp i lagen årligen höjs genom lag med 
lönekoefficienten för föregående år. 
 
1.2 Lagen om arbetslöshetskassor 

25 §. Finansiering av förmåner som betalas 
av en företagarkassa. I 1 mom. föreslås det 
bestämmelser om att en företagarkassa inte 
ska betalas statsandel för den inkomstrelate-
rade dagpenning som betalats med stöd av 2 
kap. 7 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa för permitte-
ringstid och tiden för avbrott i utförande av 
arbete. Inte heller löntagarkassor betalas i 
motsvarande situation statsandel. 

Den föreslagna lagändringen beror på den 
ändring av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa som trädde i kraft vid ingången av 
2013. Lagen ändrades så att en familjemed-
lem till en företagare enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa på de villkor som 
närmare anges i 2 kap. 7 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa kan få arbetslös-
hetsförmån för permitteringstid och för den 
tid då han eller hon är förhindrad att utföra 
sitt arbete på grund av en eldsvåda eller en 
exceptionell naturtilldragelse som har drab-
bat arbetsplatsen eller av en annan av arbets-
tagaren och arbetsgivaren oberoende liknan-
de orsak. Tidigare var detta inte möjligt.  

I samband med ovannämnda ändring av la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa ändra-
des inte bestämmelserna om finansiering, ef-
tersom staten med stöd av en temporär lag 
från 2013 deltar i finansieringen av inkomst-
relaterad dagpenning som ska betalas för 
permitteringstid. Den temporära lagen upp-
hör att gälla vid utgången av 2013.  
 
 
2  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslaget 

 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 h och 26 c §, såda-

na de lyder, 22 h § i lag 278/2009 och 26 c § i lag 1026/2010, och 
ändras 18 § 1—4 mom., 21 a § 1 mom., 21 d § 1 mom., 21 e § 3 mom., 21 j §, 24 § 1 mom., 

24 a § 3 mom., 24 b § 3 mom. och 24 g § 3 mom., 
sådana de lyder, 18 § 1—4 mom. i lag 626/2012, 21 a § 1 mom., 21 d § 1 mom., 21 e § 

3 mom., 21 j § och 24 g § 3 mom. i lag 542/2012, 24 § 1 mom. i lag 1026/2010, 24 a § 
3 mom. i lag 1352/2007 och 24 b § 3 mom. i lag 1301/2002, som följer: 
 

18 § 

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
för 2014 är 0,50 procent av lönen. Arbetsgi-
vares arbetslöshetsförsäkringspremie är gra-
derad enligt det lönebelopp som arbetsgiva-
ren betalar så att premien 2014 är 0,75 pro-
cent av lönen för ett lönebelopp upp till 
1 990 500 euro och 2,95 procent för den 
överskjutande delen av lönen. 

För 2014 är löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie för delägare i företag 0,19 pro-
cent av lönen och arbetsgivares arbetslös-
hetsförsäkringspremie för delägare i företag 
0,75 procent av lönen. 

För 2014 är arbetslöshetsförsäkringspremi-
en för statliga affärsverk 0,75 procent av det 
sammanlagda lönebelopp som betalas av af-
färsverket för affärsverksamhet för ett löne-
belopp upp till 1 990 500 euro och 1,95 pro-
cent för den överskjutande delen av lönen. 

För 2014 är arbetslöshetsförsäkringspremi-
en för universitet som avses i 1 § i universi-
tetslagen (558/2009) 0,75 procent av lönen 
för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 
2,35 procent för den överskjutande delen av 
lönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 a § 

Fastställande och ändring av förskott 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
fastställa förskott på arbetslöshetsförsäk-
ringspremien utan att höra arbetsgivaren så 
att förskottet baserar sig på de lönesummor 
som ligger till grund för arbetsgivarens ar-
betslöshetsförsäkringspremier under inneva-
rande och tidigare år, de löneuppgifter som 
erhållits med stöd av 22 och 22 a §, den all-
männa löneutvecklingen och de uppgifter 
som arbetsgivaren lämnat. Förskottet ska så 
noggrant som möjligt motsvara det i 18 § fö-
reskrivna slutliga beloppet av en betalnings-
skyldig arbetsgivares och löntagares premie-
betalningsskyldighet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 d § 

Fastställande av arbetslöshetsförsäkrings-
premien genom uppskattning 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fast-
ställa arbetsgivares och löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie enligt 18 § genom 
uppskattning, om arbetsgivaren inte har an-
mält lönesumman i enlighet med 21 b § eller 
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om den lönesumma som arbetsgivaren an-
mält är för liten utifrån de uppgifter som ar-
betslöshetsförsäkringsfonden fått på basis av 
22 eller 22 a § och andra uppgifter som den 
förfogar över och som gäller arbetsgivarens 
lönebetalning och övriga verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 e § 

Ränta på utjämningspremie och förskotts-
återbäring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ränta tas inte ut på dröjsmålsränta som tas 

ut på grund av obetalt förskott. 
 

21 j § 

Utmätning av premier 

Arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 
denna lag och dröjsmålsränta enligt 21 i § är 
direkt utsökbara. Bestämmelser om indriv-
ning av dem finns i lagen om verkställighet 
av skatter och avgifter (706/2007). 
 

24 § 

Betalningsskyldighet 

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebe-
lopp som utgör grund för arbetslöshetsför-
säkringspremien under det år som föregår 
uppsägningsåret samt statens bokföringsen-
het eller affärsverk vars motsvarande lönebe-
lopp är minst 1 990 500 euro är skyldiga att 
betala självriskpremie för utkomstskyddet för 
arbetslösa, om 

1) den arbetslöshet som beror på att an-
ställningsförhållandet har sagts upp eller ar-
betstagaren permitterats fortsätter så att per-
sonen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar 
enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, eller 

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning som 
beror på att anställningsförhållandet för en 
person sagts upp och som börjat efter upp-
nådd 60 års ålder fortsätter efter det att per-
sonen i fråga har fyllt 63 år eller han eller 
hon har börjat få ålderspension efter att ha 
fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har 

fortsatt ända till övergången till ålderspen-
sion. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 a § 

Självriskpremiens belopp 

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten 
utgörs grunden för självriskpremien av det 
belopp motsvarande förmånsutgiften som 
skulle betalas till den uppsagda eller permit-
terade arbetstagaren till ett belopp motsva-
rande den inkomstrelaterade dagpenningen 
från det att hans eller hennes rätt till tilläggs-
dagar börjar tills han eller hon fyller 63 år, 
dock minst ett belopp som motsvarar för-
månsutgiften för ett år. 

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten 
utgörs grunden för självriskpremien ‹av› det 
belopp som motsvarar förmånsutgiften enligt 
den inkomstrelaterade dagpenningen för den 
tid arbetslöshetsförmån har betalts till den 
uppsagda arbetstagaren från anställningsför-
hållandets slut tills han eller hon fyller 63 år. 

Full självriskpremie är 90 procent av den 
förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full 
självriskpremie uppbärs om företagets löne-
belopp enligt 24 § 1 mom. är minst 
31 848 000 euro. Om lönebeloppet är mind-
re, sjunker självriskpremien lineärt så att ing-
en självriskpremie uppbärs om lönebeloppet 
är högst 1 990 500 euro. 
 
 
 

24 b § 

Uppbörd och återbäring av självriskpremie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå 

från att uppbära självriskpremie, om dess be-
lopp är ringa. Arbetslöshetsförsäkringsfon-
den kan även avstå från att uppbära en del av 
självriskpremien, om arbetsgivarens ekono-
miska situation efter den uppsägning som ut-
gör grund för självriskpremien betydligt för-
sämrats och om det att självriskpremierna tas 
ut till fullt belopp skulle äventyra arbetsgiva-
rens fortsatta verksamhet. 
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24 g § 

Rätt att söka ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
När ändring söks i arbetslöshetsförsäk-

ringsfondens beslut iakttas i tillämpliga delar 
12 kap. 1 § 2 mom. samt 4 och 5—7 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. När ändring 
söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäk-

ringsfonden meddelat med stöd av 24 c § i 
denna lag iakttas dessutom 12 kap. 8 § i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 
På självriskpremier som betalas till följd av 

att anställningsförhållandet för en arbetstaga-
re som är född före 1957 upphört ska det 
24 a § 3 mom. som gällde vid lagens ikraft-
trädande tillämpas. 

 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1190/2009, som följer: 
 

25 § 

Finansiering av förmåner som betalas av en 
företagarkassa 

För de av företagarkassan med stöd av 
5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa betalda dagpenningarna betalas i 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-
dagpenningen och barnförhöjningen enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Statsandel betalas dock inte för den inkomst-
relaterad dagpenning som betalats med stöd 
av 2 kap. 7 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa för permitte-
ringstid och tiden för avbrott i utförande av 
arbete. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 

————— 
 

Helsingfors den 31 oktober 2013 

 
 
 

Vid förhinder för statsministern, utrikesminister 

ERKKI TUOMIOJA 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 h och 26 c §, såda-

na de lyder, 22 h § i lag 278/2009 och 26 c § i lag 1026/2010, och 
ändras 18 § 1—4 mom., 21 a § 1 mom., 21 d § 1 mom., 21 e § 3 mom., 21 j §, 24 § 1 mom., 

24 a § 3 mom., 24 b § 3 mom. och 24 g § 3 mom., 
sådana de lyder, 18 § 1—4 mom. i lag 626/2012, 21 a § 1 mom., 21 d § 1 mom., 21 e § 

3 mom., 21 j § och 24 g § 3 mom. i lag 542/2012, 24 § 1 mom. i lag 1026/2010, 24 a § 
3 mom. i lag 1352/2007 och 24 b § 3 mom. i lag 1301/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 § 

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
för 2013 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgi-
vares arbetslöshetsförsäkringspremie är gra-
derad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren 
betalar så att premien 2013 är 0,80 procent av 
lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 
euro och 3,20 procent för den överskjutande 
delen av lönen. 

För 2013 är löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie för delägare i företag 0,20 pro-
cent av lönen och arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie för delägare i företag 0,80 
procent av lönen. 

För 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremi-
en för statliga affärsverk 0,80 procent av det 
sammanlagda lönebelopp som betalas av af-
färsverket för affärsverksamhet för ett lönebe-
lopp upp till 1 990 500 euro och 2,05 procent 
för den överskjutande delen av lönen. 

För 2013 är arbetslöshetsförsäkringspremi-
en för universitet som avses i 1 § i universi-

18 § 

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
för 2014 är 0,50 procent av lönen. Arbetsgi-
vares arbetslöshetsförsäkringspremie är gra-
derad enligt det lönebelopp som arbetsgiva-
ren betalar så att premien 2014 är 0,75 pro-
cent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 
500 euro och 2,95 procent för den överskju-
tande delen av lönen. 

För 2014 är löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie för delägare i företag 0,19 pro-
cent av lönen och arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie för delägare i företag 0,75 
procent av lönen. 

För 2014 är arbetslöshetsförsäkringspremi-
en för statliga affärsverk 0,75 procent av det 
sammanlagda lönebelopp som betalas av af-
färsverket för affärsverksamhet för ett löne-
belopp upp till 1 990 500 euro och 1,95 pro-
cent för den överskjutande delen av lönen. 

För 2014 är arbetslöshetsförsäkringspremi-
en för universitet som avses i 1 § i universi-
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tetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen 
för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 
2,35 procent för den överskjutande delen av 
lönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tetslagen (558/2009) 0,75 procent av lönen 
för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 
2,35 procent för den överskjutande delen av 
lönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 a § 

Fastställande och ändring av förskott 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
fastställa förskott på arbetslöshetsförsäk-
ringspremien under försäkringsåret utan att 
höra arbetsgivaren så att förskottet baserar sig 
på de lönesummor som ligger till grund för 
arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremi-
er under innevarande och tidigare år, de löne-
uppgifter som erhållits med stöd av 22 och 
22 a §, den allmänna löneutvecklingen och de 
uppgifter som arbetsgivaren lämnat. Förskot-
tet ska så noggrant som möjligt motsvara det i 
18 § föreskrivna slutliga beloppet av en be-
talningsskyldig arbetsgivares och löntagares 
premiebetalningsskyldighet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 a § 

Fastställande och ändring av förskott 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
fastställa förskott på arbetslöshetsförsäk-
ringspremien utan att höra arbetsgivaren så 
att förskottet baserar sig på de lönesummor 
som ligger till grund för arbetsgivarens ar-
betslöshetsförsäkringspremier under inneva-
rande och tidigare år, de löneuppgifter som 
erhållits med stöd av 22 och 22 a §, den all-
männa löneutvecklingen och de uppgifter 
som arbetsgivaren lämnat. Förskottet ska så 
noggrant som möjligt motsvara det i 18 § fö-
reskrivna slutliga beloppet av en betalnings-
skyldig arbetsgivares och löntagares premie-
betalningsskyldighet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 d § 

Fastställande av arbetslöshetsförsäkrings-
premien genom uppskattning 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fast-
ställa arbetslöshetsförsäkringspremien för en 
arbetsgivare enligt 18 § genom uppskattning, 
om arbetsgivaren inte har anmält lönesum-
man enligt 21 b § eller om den lönesumma 
som arbetsgivaren anmält är för liten utifrån 
de uppgifter som arbetslöshetsförsäkrings-
fonden fått enligt 22 eller 22 a § och andra 
uppgifter som den förfogar över och som 
gäller arbetsgivarens lönebetalning och övri-
ga verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 d § 

Fastställande av arbetslöshetsförsäkrings-
premien genom uppskattning 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fast-
ställa arbetsgivares och löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie enligt 18 § genom 
uppskattning, om arbetsgivaren inte har an-
mält lönesumman i enlighet med 21 b § eller 
om den lönesumma som arbetsgivaren an-
mält är för liten utifrån de uppgifter som ar-
betslöshetsförsäkringsfonden fått på basis av 
22 eller 22 a § och andra uppgifter som den 
förfogar över och som gäller arbetsgivarens 
lönebetalning och övriga verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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21 e § 

Ränta på utjämningspremie och förskotts-
återbäring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ränta tas inte ut på premieförhöjning eller 

på dröjsmålsränta som tas ut på grund av obe-
talt förskott. 
 

21 e § 

Ränta på utjämningspremie och förskotts-
återbäring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ränta tas inte ut på dröjsmålsränta som tas 

ut på grund av obetalt förskott. 
 

 
21 j § 

Utmätning av premier 

Arbetslöshetsförsäkringspremier och höj-
ningar av arbetslöshetsförsäkringspremier en-
ligt denna lag är direkt utsökbara. Bestäm-
melser om indrivning av dem finns i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). 
 

21 j § 

Utmätning av premier 

Arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 
denna lag och dröjsmålsränta enligt 21 i § är 
direkt utsökbara. Bestämmelser om indriv-
ning av dem finns i lagen om verkställighet 
av skatter och avgifter (706/2007). 
 

 
22 h § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att läm-
na ut uppgifter på eget initiativ 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande 
av uppgifter, på eget initiativ lämna ut upp-
gifter om lönesumma och arbetslöshetsför-
säkringspremie jämte identifikationsuppgifter 
som gäller en arbetslöshetsförsäkringspre-
mieskyldig arbetsgivare 

1) till en försäkringsanstalt som sköter 
verkställigheten av lagstadgad olycksfallsför-
säkring och till Olycksfallsförsäkringsanstal-
ternas Förbund för skötseln av deras lag-
stadgade uppgifter som gäller arbetslöshets-
försäkring eller olycksfallsförsäkring, om det 
finns skäl att misstänka att en arbetsgivare 
som enligt lag är försäkrings- eller betal-
ningsskyldig eller någon annan betalnings-
skyldig inte har fullgjort sin på lag baserade 
försäkringsskyldighet eller sin därpå eller på 
lag baserade betalningsskyldighet eller sin 
skyldighet att lämna de uppgifter som behövs 
för att bestämma och bära upp arbetslöshets-

 
 
 
 
 

(upphävs) 
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försäkringspremie eller olycksfallsförsäk-
ringspremie, 

2) till Pensionsskyddscentralen och till en 
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad 
försäkring för skötseln av dess lagstadgade 
uppgifter, om det finns skäl att misstänka att 
en arbetsgivare som enligt lag är försäk-
ringsskyldig eller en annan försäkringsskyl-
dig inte har fullgjort sin på lag baserade för-
säkrings- eller betalningsskyldighet, 

3) till Skatteförvaltningen, om uppgifterna 
är nödvändiga för fullgörande av den över-
vakningsskyldighet som föreskrivits för den i 
lagen om förskottsuppbörd när det finns skäl 
att misstänka att en arbetsgivare inte har 
fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet. 

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits 
med stöd av denna paragraf kan utlämnas vi-
dare för att utreda brott och väcka åtal. Upp-
gifterna ska utplånas genast när de inte be-
hövs. 
 
 

24 § 

Betalningsskyldighet 

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebe-
lopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäk-
ringspremien under det år som föregår upp-
sägningsåret samt statens räkenskaps- eller 
affärsverk vars motsvarande lönebelopp är 
minst 1,5 miljoner euro är skyldiga att betala 
självriskpremie för utkomstskyddet för ar-
betslösa, om 

1) den arbetslöshet som beror på att anställ-
ningsförhållandet har sagts upp fortsätter så 
att personen i fråga blir berättigad till 
tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
 

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för 
en år 1950 eller därefter född person som be-
ror på att anställningsförhållandet sagts upp 
och som börjat efter uppnådd 60 års ålder 
fortsätter efter det att personen i fråga har 
fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ål-
derspension efter att ha fyllt 62 år och arbets-
löshetsdagpenningen har fortsatt ända till 
övergången till ålderspension. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Betalningsskyldighet 

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebe-
lopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäk-
ringspremien under det år som föregår upp-
sägningsåret samt statens bokföringsenhet el-
ler affärsverk vars motsvarande lönebelopp 
är minst 1 990 500 euro är skyldiga att betala 
självriskpremie för utkomstskyddet för ar-
betslösa, om 

1) den arbetslöshet som beror på att an-
ställningsförhållandet har sagts upp eller ar-
betstagaren permitterats fortsätter så att per-
sonen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar 
enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, eller 

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för 
en person som beror på att anställningsför-
hållandet för en person sagts upp och som 
börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter ef-
ter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller 
han eller hon har börjat få ålderspension efter 
att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpen-
ningen har fortsatt ända till övergången till 
ålderspension. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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24 a § 

Självriskpremiens belopp 

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten 
utgörs grunden för självriskpremien av det 
belopp motsvarande förmånsutgiften som 
skulle betalas till den uppsagda arbetstagaren 
till ett belopp motsvarande den inkomstrelate-
rade dagpenningen från det att hans eller hen-
nes rätt till tilläggsdagar börjar tills han eller 
hon fyller 63 år, dock minst ett belopp som 
motsvarar förmånsutgiften för ett år. 

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten 
utgörs grunden för självriskpremien ‹av› det 
belopp som motsvarar förmånsutgiften enligt 
den inkomstrelaterade dagpenningen för den 
tid arbetslöshetsförmån har betalts till den 
uppsagda arbetstagaren från anställningsför-
hållandets slut tills han eller hon fyller 63 år. 

Full självriskpremie är 80 procent av den 
förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full 
självriskpremie uppbärs om företagets löne-
belopp enligt 24 § 1 mom. är minst 24,0 mil-
joner euro. Om lönebeloppet är mindre, sjun-
ker självriskpremien lineärt så att ingen själv-
riskpremie uppbärs om lönebeloppet är högst 
1,5 miljoner euro. 

24 a § 

Självriskpremiens belopp 

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten 
utgörs grunden för självriskpremien av det 
belopp motsvarande förmånsutgiften som 
skulle betalas till den uppsagda eller permit-
terade arbetstagaren till ett belopp motsva-
rande den inkomstrelaterade dagpenningen 
från det att hans eller hennes rätt till tilläggs-
dagar börjar tills han eller hon fyller 63 år, 
dock minst ett belopp som motsvarar för-
månsutgiften för ett år. 

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten 
utgörs grunden för självriskpremien ‹av› det 
belopp som motsvarar förmånsutgiften enligt 
den inkomstrelaterade dagpenningen för den 
tid arbetslöshetsförmån har betalts till den 
uppsagda arbetstagaren från anställningsför-
hållandets slut tills han eller hon fyller 63 år. 

Full självriskpremie är 90 procent av den 
förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full 
självriskpremie uppbärs om företagets löne-
belopp enligt 24 § 1 mom. är minst 
31 848 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, 
sjunker självriskpremien lineärt så att ingen 
självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är 
högst 1 990 500 euro. 
 

 
24 b § 

Uppbörd och återbäring av självriskpremie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå 

från att uppbära självriskpremie, om dess be-
lopp är ringa. 

24 b § 

Uppbörd och återbäring av självriskpremie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå 

från att uppbära självriskpremie, om dess be-
lopp är ringa. Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
kan även avstå från att uppbära en del av 
självriskpremien, om arbetsgivarens ekono-
miska situation efter den uppsägning som ut-
gör grund för självriskpremien betydligt för-
sämrats och om det att självriskpremierna 
tas ut till fullt belopp skulle äventyra arbets-
givarens fortsatta verksamhet. 
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24 g § 

Rätt att söka ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
När ändring söks i arbetslöshetsförsäkrings-

fondens beslut iakttas i tillämpliga delar 12 
kap. 1 § 2 mom. samt 4, 5 och 7 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. När ändring 
söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäkrings-
fonden meddelat med stöd av 24 c § i denna 
lag iakttas dessutom 12 kap. 8 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. 
 

24 g § 

Rätt att söka ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
När ändring söks i arbetslöshetsförsäk-

ringsfondens beslut iakttas i tillämpliga delar 
12 kap. 1 § 2 mom. samt 4 och 5—7 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. När ändring 
söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden meddelat med stöd av 24 c § i 
denna lag iakttas dessutom 12 kap. 8 § i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa. 
 

 
26 c § 

Justering av lönebeloppgränserna med löne-
koefficienten 

De lönebelopp som nämns i 24 § 1 mom. 
och 24 a § 3 mom. justeras årligen med den 
lönekoefficient som anges i 96 § 1 mom. i la-
gen om pension för arbetstagare. Lönebelop-
pen motsvarar värdet ett (1,000) för lönekoef-
ficienten år 2004. 

 
 
 
 
 

(upphävs) 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den                 20  . 
På självriskpremier som betalas till följd 

av att anställningsförhållandet för en arbets-
tagare som är född före 1957 upphört ska det 
24 a § 3 mom. som gällde vid lagens ikraft-
trädande tillämpas. 
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2. 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1190/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

25 a § 

Finansiering av företagarförmåner som beta-
las av en löntagarkassa 

För de av en löntagarkassa med stöd av 5 
kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa betalda arbetslöshetsdagpen-
ningarna betalas i statsandel den andel som 
bestäms i 25 § 1 och 2 mom. i denna lag. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Finansiering av förmåner som betalas av en 
företagarkassa 

För de av företagarkassan med stöd av 
5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa betalda dagpenningarna betalas i 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-
dagpenningen och barnförhöjningen enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
Statsandel betalas dock inte för den inkomst-
relaterad dagpenning som betalats med stöd 
av 2 kap. 7 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa för permitte-
ringstid och tiden för avbrott i utförande av 
arbete. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  
20  . 
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