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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring och temporär ändring av lagen om storle-
ken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgi-
vares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpen-
sionsavgift 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

storleken av den försäkrades sjukförsäk-
ringspremie, arbetsgivares sjukförsäkrings-
avgift och arbetsgivares folkpensionsavgift 
ändras permanent och temporärt. I proposi-
tionen föreslås att arbetsgivares folkpen-
sionsavgift höjs 0,016 procentenheter  2005. 
Genom förhöjningen av avgiften finansieras i 
fråga om år 2005 den temporära befrielse 
från arbetsgivares socialskyddsavgift som fö-
reslagits bli genomförd inom förvaltningsför-
söksområdet i Kajanaland. Befrielse från av-
giften inom Kajanalands område skall 
2005—2009 gälla privata arbetsgivare, stat-
liga affärsverk och kommunen som arbetsgi-
vare.  

Med hjälp av den höjning av folkpensions-
avgiften som föreslås skall i fråga om år 
2005 finansieras även det temporära avgifts-
försök som gäller vissa kommuner i Lapp-
lands län och vissa skärgårdskommuner och 
som innebär att privata arbetsgivare och sta-
tens affärsverk har befriats från arbetsgivares 
socialskyddsavgift. Det föreslås samtidigt att 
den temporära höjning av arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift om 0,014 procentenheter 

som genomfördes fr.o.m. ingången av 2003 i 
syfte att finansiera försöket med avgifterna 
slopas fr.o.m. ingången av 2005. 

Folkpensionsavgiften för privata arbetsgi-
vare och statliga affärsverk uppgår 2005 be-
roende av avgiftsklassen till 1,366, 3,566 el-
ler 4,466 procent, avgiften för kommunen 
och kyrkan som arbetsgivare uppgår till 
2,416 procent och avgiften för övriga arbets-
givare uppgår till 3,966 procent av lönen. 
Storleken av arbetsgivares sjukförsäkrings-
avgift skall fr.o.m. ingången av 2005 uppgå 
till 1,60 procent, då avgiften erläggs av pri-
vata arbetsgivare eller av kommunen eller 
kyrkan som arbetsgivare. Sjukförsäkringsav-
giften för övriga arbetsgivare skall vara 2,85 
procent av lönen.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2005 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2005. Den temporära bestämmelsen om be-
loppet för arbetsgivares folkpensionsavgift 
föreslås bli tillämpad fram till utgången av 
2005.  
 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna ändring-

ar 

Socialskyddet finansieras med avgifter som 
uppbärs hos å ena sidan arbetsgivarna och å 
andra sidan hos arbetstagarna och andra för-
säkrade samt med statliga medel. De lagstad-
gade arbetsgivaravgifterna i vårt land utgörs 
av arbetsgivares socialskyddsavgift (arbets-
givares folkpensionsavgift och sjukförsäk-
ringsavgift), arbetsgivares olycksfallsförsäk-
ringspremie, arbetsgivares arbetspensions-
premie och arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. En del av arbetsgivarens avgif-
ter har graderats i olika storlek enligt den lön 
som utbetalas till arbetstagaren. För låga lö-
neinkomster betalas lägre arbetsgivaravgifter 
än inom andra löneområden. 

Med hjälp av socialskyddsavgifter finansie-
ras socialskyddsutgifter till följd av ålder-
dom, arbetsoförmåga, arbetslöshet, sjukdom, 
barns födelse och familjeförsörjarens döds-
fall. Den avgiftsintäkt som inflyter av arbets-
givares socialskyddsavgift är betydelsefull 
för folkpensions- och sjukförsäkringsfonden 
när det gäller finansieringen av de förmåner 
som betalas ur fonderna. Intäkten av arbets-
givares socialskyddsavgift uppgick 2003 till 
ca 2,25 miljarder euro.   

Bestämmelser om storleken av arbetsgiva-
res folkpensionsavgift och sjukförsäkrings-
avgift ingår sedan början av 2002 i den per-
manenta lagen om storleken av den försäkra-
des sjukförsäkringspremie, arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folk-
pensionsavgift (1206/2001). Enligt lagens 5 § 
är storleken av privata arbetsgivares och stat-
liga affärsverks folkpensionsavgift beroende 
av avgiftsklass 1,35, 3,55 eller 4,45 procent 
av lönen. Folkpensionsavgiften är 2,40 pro-
cent, då arbetsgivaren är en kommun, en 
samkommun, ett kommunalt affärsverk, den 
evangelisk-lutherska kyrkan eller en försam-
ling inom den, en kyrklig samfällighet, det 
ortodoxa kyrkosamfundet eller en församling 
inom det.  Avgiften för övriga arbetsgivare, 

staten, statliga inrättningar och landskapet 
Åland är 3,95 procent av lönen.  

Enligt en permanent bestämmelse i nämnda 
lag är arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
som betalas av en privat arbetsgivare samt av 
en kommun, en samkommun och ett kom-
munalt affärsverk, den evangelisk-lutherska 
kyrkan eller en församling och en kyrklig 
samfällighet inom den samt det ortodoxa 
kyrkosamfundet eller en församling inom det 
1,60 procent av lönen och arbetsinkomsten. 
Sjukförsäkringsavgiften för landskapet 
Åland, staten och statliga inrättningar är 2,85 
procent. Vid fastställandet av arbetsgivares 
folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgift 
jämställs affärsverk enligt lagen om statens 
affärsverk (1185/2002) med privata arbetsgi-
vare.  

I vissa kommuner i Lapplands län och i 
vissa skärgårdskommuner har privata arbets-
givare och statliga affärsverk 2003-2005 be-
friats från skyldigheten att erlägga arbetsgi-
vares socialskyddsavgift (Lapplandsförsö-
ket). För finansieringen av detta försök har 
sjukförsäkringsavgiften för övriga arbetsgi-
vare under 2003-2005 temporärt höjts 0,014 
procentenheter.  

I enlighet med ett principbeslut av statsrå-
det av den 15 januari 2004 har regeringen 
överlämnat till riksdagen i samband med 
budgetpropositionen för 2005 en proposition 
med förslag till lag om befrielse från arbets-
givares socialskyddsavgift på Kajanalands 
förvaltningsförsöksområde 2005-2009 (RP 
144/2004 rd). En regeringsproposition som 
överensstämmer med statsrådets principbe-
slut har beretts vid inrikesministeriet. Enligt 
propositionen skall sådana privata arbetsgi-
vare och statliga affärsverk som har ett fast 
driftställe inom Kajanalands förvaltningsför-
söksområde befrias temporärt från arbetsgi-
vares socialskyddsavgift under förutsättning-
ar som det närmare bestäms om i lag. Befri-
else från arbetsgivaravgiften gäller även 
kommuner som arbetsgivare inom förvalt-
ningsförsöksområdet.  I förvaltningsförsöket 
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i Kajanaland deltar städerna Kajana och 
Kuhmo samt kommunerna Hyrynsalmi, Pal-
tamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suo-
mussalmi och Vuolijoki.  

Det  beräknas  att  den  temporära avgifts-
befrielsen inom Kajanalands område kommer 
att minska Folkpensionsanstaltens avgiftsin-
täkter 2005 med ca 4,5 miljoner euro. Enligt 
det ovan nämnda principbeslutet av statsrådet 
genomförs avgiftssänkningen i Kajanaland 
neutralt med tanke på den offentliga ekono-
min. För att avgiftssänkningen inte skall för-
anleda Folkpensionsanstalten förlust av så-
dana avgiftsintäkter som behövs för finansie-
ring av de sociala förmånerna skall social-
skyddsavgiften för övriga arbetsgivare tem-
porärt höjas 0,008 procentenheter. Även den 
kommunfaktureringsreform som skall 
genomföras 2005, nivåhöjningen av folkpen-
sionen samt den reform som gäller pensions-
stöd till vissa långtidsarbetslösa har för sin 
del en ökande inverkan på Folkpensionsan-
staltens finansieringsbehov. 

Lapplandsförsöket uppskattades minska 
Folkpensionsanstaltens avgiftsintäkter med 
ca 8 miljoner euro om året. Förlusterna av de 
avgiftsintäkter som orsakats av detta försök 
har enligt uppgifter från skattemyndigheterna 
i Lappland 2003 varit så gott som hälften 
mindre än man i förväg uppskattade. Den 
höjning av arbetsgivares sjukförsäkringsav-
gift som gjordes för att finansiera Lapplands-
försöket kunde sänkas fr.o.m. ingången av 
2005 från nuvarande 0,014 procentenheter 
till 0,008 procentenheter. Det sammanlagda 
behovet av en höjning av arbetsgivares soci-
alskyddsavgift till följd av Lapplandsförsöket 
och befrielse från avgiften i Kajanaland är 
2005 således 0,016 procentenheter.  

Avsikten är att revidera finansieringen av 
sjukförsäkringen från och med ingången av 
2006 så att finansieringen av sådana förmå-
ner som grundar sig på arbetsinkomst hålls 
isär från finansieringen av sjukvårdsförmå-
ner. Genom reformen strävar man efter att 
öka genomskinligheten i finansieringen av 
sjukförsäkringen. För att detta skall möjlig-
göras föreslås att den höjning av arbetsgiva-
res socialskyddsavgift som behövs för finan-
sieringen av de regionala avgiftssänkningar-
na i Lappland och Kajanaland skall göras i 
arbetsgivares folkpensionsavgift i stället för i 

arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Höjning-
en skulle sammanlagt uppgå till 0,016 pro-
centenheter och den görs genom en temporär 
ändring 2005 av 5 § 1 mom. i lagen om stor-
leken av den försäkrades sjukförsäkrings-
premie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
och arbetsgivares folkpensionsavgift. Samti-
digt upphävs fr.o.m. ingången av 2005 den 
temporära ändring av 4 § i nämnda lag ge-
nom vilken en temporär höjning av arbetsgi-
vares sjukförsäkringsavgift har genomförts 
med anledning av Lapplandsförsöket. I sam-
band med statens framtida budgetförslag 
skall avgöras på vilket sätt arbetsgivares 
folkpensionsavgift skall justeras efter 2005 
till följd av finansieringen av befrielse från 
avgiften i Kajanaland. 

I lagens 5 § föreslås att privata arbetsgiva-
res och statliga affärsverks folkpensionsav-
gift således 2005 beroende av avgiftsklass 
skall uppgå till 1,366, 3,566 eller 4,466 pro-
cent. Folkpensionsavgiften är 2,416 procent, 
då arbetsgivaren är en kommun, en sam-
kommun, ett kommunalt affärsverk, den 
evangelisk-lutherska kyrkan eller en försam-
ling inom den, en kyrklig samfällighet, det 
ortodoxa kyrkosamfundet eller en församling 
inom det.  Avgiften för övriga arbetsgivare, 
staten, statliga inrättningar och landskapet 
Åland är 3,966 procent av lönen.  

Dessutom föreslås att arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift fr.o.m. ingången av 2005 är 
1,60 procent av lönen när betalaren är en pri-
vat arbetsgivare, en kommun, en samkom-
mun, ett kommunalt affärsverk, den evange-
lisk-lutherska kyrkan eller en församling 
inom den, en kyrklig samfällighet, eller det 
ortodoxa kyrkosamfundet eller en församling 
inom det.  Avgiften är 2,85 procent då ar-
betsgivaren är staten eller en statlig inrättning 
eller landskapet Åland. 

Samtidigt föreslås en ändring av ordalydel-
sen i det inledande stycket i 4 § i lagen om 
storleken av den försäkrades sjukförsäk-
ringspremie, arbetsgivares sjukförsäkrings-
avgift och arbetsgivares folkpensionsavgift 
så att den stämmer överens med ordalydelsen 
i den temporära 4 § som föreslås bli upphävd 
och med ordalydelsen i 5 §. Enligt förslaget 
skall grunden för arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift vara den lön som avses i lagen 
om arbetsgivares socialskyddsavgift. Hän-
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visningen till arbetsinkomsten vid sidan om 
den till lönen är onödig, eftersom det i lagen 
om arbetsgivares socialskyddsavgift närmare 
bestäms vad som avses med den lön som ut-
gör grund för arbetsgivares sjukförsäkrings-
avgift och arbetsgivares folkpensionsavgift. 
 
2.  Proposit ionens konsekvenser 

En höjning av arbetsgivares folkpensions-
avgift 0,016 procentenheter beräknas öka 
Folkpensionsanstaltens intäkter av folkpen-
sionsavgiften med ca 9 miljoner om året. En 
samtidig sänkning av arbetsgivares sjukför-
säkringsavgift 0,014 procentenheter minskar 
de avgiftsintäkter som flyter in i Folkpen-
sionsanstaltens sjukförsäkringsfond med ca 8 
miljoner euro. De totala konsekvenserna av 
de föreslagna ändringarna för Folkpensions-
anstaltens finansiering skulle således vara 
obetydliga. De förlorade avgiftsintäkter år 
2005 som uppskattats bero på de sänkta av-
gifterna täcks genom den föreslagna höjning-
en av arbetsgivares folkpensionsavgift.  

Staten ansvarar med ett garantibelopp för 
att minimibeloppet av folkpensionsfondens 
och sjukförsäkringsfondens nettofinansie-
ringstillgångar nås. De föreslagna ändringar-
na i avgifterna ökar för sin del behovet av ga-
rantibelopp till sjukförsäkringsfonden och 
minskar behovet av garantibelopp till folk-
pensionsfonden. På statens garantibelopp in-
verkar förutom denna proposition likväl även 
andra regeringspropositioner som gäller 
Folkpensionsanstaltens finansiering.  

Regeringen har överlämnat till riksdagen 
en proposition med förslag till lag om tempo-
rär ändring av Folkpensionsanstaltens finan-
siering 2005 (RP 148/2004 rd). I propositio-
nen föreslås att en del av intäkterna av mer-
värdesskatten 2005 redovisas till Folkpen-
sionsanstalten. Av intäkterna redovisas 600 
miljoner euro till sjukförsäkringsfonden och 
400 miljoner euro till folkpensionsfonden.  

Regeringen har överlämnat en proposition 
till riksdagen med förslag till lagstiftning an-
gående införande av fullkostnadsansvar för 
sjukvårdskostnader inom den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkring-
en (RP 158/2004). Förslaget minskar år 2005 
Folkpensionsanstaltens avgiftsintäkter med 
51,6 miljoner euro. 

Regeringen har överlämnat en proposition 
till riksdagen med förslag till lagstiftning gäl-
lande en nivåförhöjning av folkpensionen 
(RP 176/2004 rd). Höjningen av nivån på 
folkpensionen och vissa andra förmåner med 
7 euro ökar Folkpensionsanstantens utgifter 
2005 med ca 48 miljoner euro. 

Regeringen överlämnar till riksdagen en 
proposition gällande lag om pensionsstöd till 
vissa långtidsarbetslösa. I propositionen före-
slås att personer födda åren 1941-1947 som 
varit arbetslösa tio år skall beviljas rätt till 
pensionsstöd, vars minimibelopp är lika stort 
som folkpensionen. Förslaget ökar folkpen-
sionsförsäkringens utgifter med 7,5 miljoner 
euro 2005. 

Dessutom har regeringen överlämnat en 
proposition (RP 164/2004 rd) till riksdagen 
med förslag till komplettering av regeringens 
proposition med förslag till sjukförsäkrings-
lag (RP 50/2004 rd). I propositionen föreslås 
bl.a. att den ersättning för semesterkostnader 
som betalas till arbetsgivare fr.o.m. ingången 
av 2005 för tiden för familjeledighet höjs. 
Den utgiftsökning på ca 2 miljoner euro som 
föranleds härav 2005 skall finansieras med 
statliga medel. Efter den reform av finansie-
ringen av sjukförsäkringen som är avsedd att 
genomföras fr.o.m. ingången av 2006 skall 
ersättningarna för semesterkostnaderna hän-
föras till utgifterna för sjukförsäkringens ar-
betsinkomstförsäkring, vilka är avsedda att 
finansieras genom en avgift som uppbärs hos 
arbetsgivare samt löntagare och företagare.   

Med beaktande av det ovan anförda upp-
skattas att statens garantibelopp till sjukför-
säkringsfonden 2005 uppgår till ca 1006 mil-
joner euro och till folkpensionsfonden till ca 
86 miljoner euro. 

En höjning av arbetsgivares folkpensions-
avgift 0,016 procentenheter höjer folkpen-
sionsavgiften med 4 euro i månaden när det 
gäller arbetsgivare som sysselsätter tio per-
soner, om det sammanlagda beloppet av de 
löner som arbetsgivaren betalar i månaden är 
t.ex. 25 000 euro. Då det likväl föreslås att 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgift samtidigt 
sänks med 0,014 procentenheter är de sam-
manlagda effekterna av de ändrade avgifterna 
obetydliga. I exemplet skulle höjningen bli 
sammanlagt 0,5 euro i månaden. Nettoeffek-
ten av höjningen blir för varje enskild arbets-
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givare så liten att den inte skulle ha några be-
tydande ekonomiska konsekvenser för de ar-
betsgivare som blir utanför befrielse från av-
giften.  

I den regeringsproposition med förslag till 
lag om befrielse från arbetsgivares social-
skyddsavgift inom Kajanalands förvaltnings-
försöksområde 2005—2009 som överlämnats 
till  riksdagen i syfte att genomföra befrielse 
från avgiften i Kajanaland uppskattas effek-
terna av avgiftssänkningen på ekonomin i 
förvaltningsförsöksområdets företag och 
kommuner, reformens verkningar på organi-
sationen och personalen samt avgiftssänk-
ningens regionalpolitiska och sysselsätt-
ningsfrämjande verkningar. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Vid beredningen har finansministeriet, inri-
kesministeriet, Folkpensionsanstalten, Skat-
testyrelsen samt de centrala arbetsmarknads-
organisationerna hörts. Landskapet Åland har 
ombetts ge ett utlåtande om utkastet till pro-
positionen. 
 
4.  Samband med andra proposi-

t ioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2005 och avses bli behandlad i 
samband med den. Beträffande Folkpen-
sionsanstaltens finansiering hänför sig propo-
sitionen till i punkt 2 nämnda regeringspro-
positioner som överlämnas separat, till pro-
positionen med förslag till lag om temporär 
ändring av Folkpensionsanstaltens finansie-
ring 2005, till propositionen med förslag till 
lagstiftning angående införande av fullkost-
nadsansvar för sjukvårdskostnader inom den 
lagstadgade olycksfallsförsäkringen och tra-
fikförsäkringen, till propositionen med för-
slag till lagstiftning gällande en nivåförhöj-

ning av folkpensionen, till propositionen gäl-
lande lag om pensionsstöd till vissa långtids-
arbetslösa samt till propositionen med förslag 
till kompletterirng av riksdagens proposition 
med förslag till sjukförsäkringslag (RP 
50/2004 rd). Inrikesministeriet har till riks-
dagen överlamnat den i punkt 1 nämnda re-
geringspropositionen förslag till lag om be-
frielse från arbetsgivares socialskyddsavgift 
på Kajanalands förvaltningsförsöksområde 
2005—2009 i syfte att genomföra befrielse 
från avgiften i Kajanaland. 
 
5.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2005. Höjningen av arbetsgivares folkpen-
sionsavgift 0,016 procentenheter gäller folk-
pensionsavgifter som erläggs på grundval av 
de löner som utbetalas år 2005. 
 
6.  Förhållande t i l l  grundlagen 

samt lagst if tningsordning 

Enligt 81 § 1 mom. i grundlagen bestäms 
om statsskatt genom lag. I lagen skall ingå 
bestämmelser om grunderna för skattskyl-
digheten och skattens storlek och om de 
skattskyldigas rättsskydd.  

Arbetsgivares folkpensionsavgift och ar-
betsgivares sjukförsäkringsavgift är avgifter 
av skattenatur. Genom den lag som föreslås 
utfärdas bestämmelser om storleken av avgif-
terna. Avgifterna är enligt förslaget lika stora 
överallt i landet, bestämmelser om en regio-
nal sänkning av avgifterna ingår i någon an-
nan lag.  Om grunderna för avgiftsskyldighet 
och om den avgiftsskyldiges rättsskydd be-
stäms även i någon annan lag. Regeringen 
anser att lagförslagen kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
 

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

Lag  

om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäk-
ringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 13 december 2001 om storleken av den försäkrades sjukförsäkrings-

premie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift (1206/2001) 
4 §, sådan den lyder i lag 1074/2002 och 706/2003, samt 

ändras det inledande stycket i 4 § och temporärt 5 § 1 mom., 
av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 706/2003, som följer: 

 
4 §  

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas 
på basis av den lön som avses i lagen om ar-
betsgivares socialskyddsavgift (366/1963). 
Avgiften är följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 §  

Arbetsgivares folkpensionsavgift 

Arbetsgivares folkpensionsavgift betalas på 
basis av den lön som avses i lagen om ar-
betsgivares socialskyddsavgift. Avgiften är 
följande: 

1) hos privata arbetsgivare och hos sådana 
statliga affärsverk på vilka lagen om statens 
affärsverk tillämpas 

a) 1,366 procent i avgiftsklass I, 
b) 3,566 procent i avgiftsklass II, 

c) 4,466 procent i avgiftsklass III, 
2) hos kommuner och samkommuner samt 

kommunala affärsverk 2,416 procent, 
3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan 

samt dess församlingar och kyrkliga samfäl-
ligheter 2,416 procent, 

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess 
församlingar 2,416 procent, 

5) hos landskapet Åland 3,966 procent, och 
6) hos staten och dess inrättningar 3,966 

procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 
Lagens 5 § 1 mom. är i kraft till utgången 

av år 2005 och det tillämpas på arbetsgivares 
folkpensionsavgift som betalas på basis av 
lön som utbetalas år 2005. 

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

————— 

Helsingfors den 1 oktober 2004  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

Lag  

om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäk-
ringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 13 december 2001 om storleken av den försäkrades sjukförsäkrings-

premie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift (1206/2001) 
4 §, sådan den lyder i lag 1074/2002 och 706/2003, samt 

ändras det inledande stycket i 4 § och temporärt 5 § 1 mom., 
av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 706/2003, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

4 § 

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift er-
läggs på basis av den lön och arbetsinkomst 
som avses i 1 § 1 mom. lagen om arbetsgi-
vares socialskyddsavgift (366/1963). Avgif-
ten är följande:  

1) hos privata arbetsgivare och hos såda-
na statliga affärsverk på vilka tillämpas la-
gen om statens affärsverk (627/1987) 1,614 
procent,  

2) hos kommuner och samkommuner samt 
kommunala affärsverk 1,614 procent,  

3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan 
samt dess församlingar och kyrkliga sam-
fälligheter 1,614 procent,  

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess 
församlingar 1,614 procent,  

5) hos landskapet Åland 2,864 procent, 
och  

6) hos staten och dess inrättningar 2,864 
procent. 
 

(upphävs temporär 4 §) 
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4 § 

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift er-
läggs på basis av den lön och arbetsinkomst 
som avses i 1 § 1 mom. lagen om arbetsgi-
vares socialskyddsavgift (366/1963). Avgif-
ten är följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift beta-
las på basis av den lön som avses i lagen 
om arbetsgivares socialskyddsavgift 
(366/1963). Avgiften är följande: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 §  

Arbetsgivares folkpensionsavgift 

Arbetsgivares folkpensionsavgift erläggs 
på basis av den lön som avses i lagen om 
arbetsgivares socialskyddsavgift. Avgiften 
är följande: 

1) hos privata arbetsgivare och hos sådana 
statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen 
om statens affärsverk 

a) 1,35 procent i avgiftsklass I, 
b) 3,55 procent i avgiftsklass II, 
c) 4,45 procent i avgiftsklass III, 
2) hos kommuner och samkommuner 

samt kommunala affärsverk 2,40 procent, 
3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan 

samt dess församlingar och kyrkliga sam-
fälligheter 2,40 procent, 

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess 
församlingar 2,40 procent, 

5) hos landskapet Åland 3,95 procent, och 
6) hos staten och dess inrättningar 3,95 

procent.  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 §  

Arbetsgivares folkpensionsavgift 

Arbetsgivares folkpensionsavgift betalas 
på basis av den lön som avses i lagen om 
arbetsgivares socialskyddsavgift. Avgiften 
är följande: 

1) hos privata arbetsgivare och hos sådana 
statliga affärsverk på vilka lagen om statens 
affärsverk tillämpas 

a) 1,366 procent i avgiftsklass I, 
b) 3,566 procent i avgiftsklass II, 
c) 4,466 procent i avgiftsklass III, 
2) hos kommuner och samkommuner 

samt kommunala affärsverk 2,416 procent, 
3) hos den evangelisk-lutherska kyrkan 

samt dess församlingar och kyrkliga sam-
fälligheter 2,416 procent, 

4) hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess 
församlingar 2,416 procent, 

5) hos landskapet Åland 3,966 procent, 
och 

6) hos staten och dess inrättningar 3,966 
procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2005. 
Lagens 5 § 1 mom. är i kraft till utgången 

av år 2005 och det tillämpas på arbetsgiva-
res folkpensionsavgift som betalas på basis 
av lön som utbetalas år 2005. 

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

——— 
 

 


