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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsför-
säkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie i fråga om vissa dagpenningar 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om beaktande av arbetstagarens ar-
betspensionsförsäkringsavgift och löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om 
vissa dagpenningar.  

Enligt propositionen skall en andel som 
motsvarar arbetstagarens arbetspensionsför-
säkringsavgift och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie på samma sätt som under 
tidigare år dras av från arbetsinkomsten eller 

förmån som utbetalas i fråga om de dagpen-
ningsförmåner som beräknas på basis av en 
persons lön. Avdraget föreslås vara 4,98 pro-
cent år 2007.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. Lagen avses träda i kraft 
vid ingången av 2007. 
 

————— 
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MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

Finansieringen av arbetspensionsskyddet 
och utkomstskyddet för arbetslösa ändrades 
under den första hälften av 1990 talet genom 
en uppdelning av finansieringsansvaret. Se-
dan 1993 har hos löntagarna uppburits ar-
betstagares pensionsavgift samt löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie. Det sam-
manlagda beloppet av avgifterna och premi-
erna har åren 1993—2001 varierat mellan 3,2 
procent och 6,1 procent. Det sammanlagda 
beloppet av nämnda avgifter och premier har 
varit 4,8 procent år 2002 och 2003, då en ar-
betslöshetsförsäkringspremie om 0,4 procent 
och i arbetstagares pensionsavgift 4,4 procent 
har uppburits hos löntagarna. År 2004 var det 
sammanlagda beloppet av nämnda avgifter 
och premier 4,85 procent, då en arbetslös-
hetsförsäkringspremie om 0,25 procent och i 
arbetstagares pensionsavgift 4,6 procent har 
uppburits hos löntagarna, och år 2005 4,98 
procent, då en arbetslöshetsförsäkringspre-
mie om 0,4 procent och i arbetstagares pen-
sionsavgift 4,6 procent har uppburits hos lön-
tagarna. År 2006 var det sammanlagda be-
loppet av nämnda avgifter och premier 4,88 
procent, då en arbetslöshetsförsäkringspre-
mie om 0,58 procent och en arbetstagares 
pensionsavgift för personer under 53 år 4,3 
procent har uppburits hos löntagarna.  

Den sänkande effekt som arbetstagaravgif-
terna har på förtjänstnivån har enligt lag be-
aktats i de olika dagpenningarna genom det 
särskilda kalkylerade avdrag som reglerats 
genom lag. I fråga om de olika förmånerna 
har avdraget antingen gjorts från den arbets-
inkomst som ligger till grund för dagpen-
ningen eller från förmånen. I fråga om den 
dagpenning som utgår enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring görs avdraget från för-
månen, medan avdraget i fråga om sjuk och 
arbetslöshetsdagpenningar och dagpenningar 
som betalas enligt lagen om rehabiliterings-
penning görs från den arbetsinkomst som 
ligger till grund för förmånen. 

Beträffande avdraget och dess belopp har 
sedan 1993 årligen stiftats en särskild lag om 

beaktande av arbetstagares pensionsavgift 
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie i fråga om vissa dagpenningar. Storleken 
på detta avdrag har varierat från 1,5 procent 
till cirka 5 procent. År 2006 var storleken på 
avdraget 4,88 procent.  

I lagen om beaktande av arbetstagares pen-
sionsavgift i fråga om dagpenningar 
(1344/1992), som trädde i kraft vid ingången 
av 1993, sägs att pensionsavgiften skall be-
aktas i sådana fall som avses i 10 § sjukför-
säkringsförordningen, dvs. när det är fråga 
om s.k. halvårsinkomster, arbetslöshetsdag-
penningar och dagpenningar enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring. Sedan 1996 har avdra-
get gjorts från löntagares alla de arbetsin-
komster som ligger till grund för sjukförsäk-
ringens dagpenning. Dessutom bör ovan 
nämnda avgifter ha beaktats i alla de dag-
penningar där dagpenningsförmånen fast-
ställs utifrån personens arbetsinkomster i ett 
arbets- eller tjänsteförhållande. Alltsedan 
1994 har vid fastställandet av dagpennings-
förmånerna i fråga om de olika dagpennings-
förmånerna beaktats den sänkande effekt 
som såväl den hos löntagaren uppburna pen-
sionsavgiften som arbetslöshetsförsäkrings-
premien har på inkomstnivån. 
 
2.  De vikt igaste  förslagen 

Syftet med socialförsäkringsdagpenningen 
är att säkerställa en skälig utkomst för de för-
säkrade i situationer där den försäkrade till 
följd av sjukdom, olycksfall, arbetslöshet el-
ler någon annan motsvarande orsak är för-
hindrad att få normal förvärvsinkomst. Dag-
penningen fastställs i de olika systemen som 
en procentuell andel av förvärvsinkomst-
grunden. Sålunda skall den förvärvsinkomst 
som ligger till grund för dagpenningen fast-
ställas så, att den i så hög grad som möjligt 
motsvarar den försäkrades gängse inkomst-
nivå. Därför används som grund för förvärvs-
inkomsten i stället för den senast utbetalda 
lönen i regel den försäkrades i beskattningen 
fastställda inkomst eller medeltalet under en 
längre tid. 
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De lagstadgade arbetstagaravgifter som tas 
ut från arbetstagarens lön sänker personens 
inkomstnivå under den tid han är i arbetsli-
vet. Om en person t.ex. på grund av sjukdom 
är förhindrad att arbeta har han rätt till sjuk-
dagpenning. Dagpenningens storlek bestäms 
i sjukförsäkringslagen. Förmånen som till-
kommer den försäkrade ersätter den förlora-
de inkomst som följer av sjukdom, till den 
nivå som anges i sjukförsäkringslagen. Sjuk-
dagpenningen är skattepliktig inkomst för 
personen i fråga, men på den uppbärs inga 
arbetstagaravgifter motsvarande dem som 
uppbärs på lönen. De lagstadgade  arbetsta-
garavgifter som uppbärs på löneinkomsten 
beaktas likväl enligt gällande lag vid faststäl-
landet av förmånen och på så sätt försöker 
man bibehålla förmånens ersättningsgrad i 
förhållande till lönen relativt sett på samma 
nivå. 

Dagpenningsförmånernas ersättningsnivå i 
relation till de arbetsinkomster som ligger till 
grund för förmånerna varierar i de olika för-
månssystemen. Skillnaderna beror på att 
förmånerna tjänar olika syften och ändamål. 
Till exempel har i fråga om nivån (100 pro-
cent) för dagpenningen enligt olycksfallsför-
säkringen beaktats bl.a. det skadeståndsele-
ment som hänför sig till förmånen. På grund 
av den höga ersättningsnivån kan den dag-
penningsförmån som betalas enligt olycks-
fallsförsäkringen vara lika stor som den ar-
betsinkomst som ligger till grund för förmå-
nen, varvid nettoförmånen utan avdrag skulle 
uppgå till ett högre belopp än den nettolön 
som ligger till grund för förmånen. Detta är 
dock ett undantag. I regel har i fråga om de 
olika förmånerna dagpenningens nivå i för-
hållande till lönen i de enskilda förmånsla-
garna bestämts så, att den utgör en viss pro-
portionell andel av lönen. 

Det är ändamålsenligt att en bättre utkomst 
fås av arbete än av socialskydd. Om man i de 
dagpenningsförmåner som grundar sig på 
bruttoinkomsterna inte beaktade den sänkan-
de effekt som de arbetstagaravgifter vilka 
uppbärs på lönen har på inkomstnivån, skulle 
nivån i fråga om socialförsäkringsförmånen 
inte stå i rätt relation till löneinkomsten. Det 
föreslås att den sänkande effekt som arbets-
tagaravgifterna har på inkomstnivån skall be-
aktas vid fastställandet av dagpenningsför-

månen. Avsikten är att detta, såsom för när-
varande, skall verkställas genom att en viss 
procentandel dras av från den arbetsinkomst 
som ligger till grund för dagpenningsförmå-
nen eller från själva dagpenningsförmånen. 
Procentandelen skall enligt förslaget till stor-
leken motsvara den sänkande effekt som de 
lagstadgade arbetstagaravgifterna har på in-
komstnivån. I lagen om pension för arbetsta-
gare (395/2006) och i lagen om finansiering 
av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och de 
förordningar som utfärdats med stöd av dessa 
bestäms från vilka inkomster arbetsgivaren 
skall uppbära och redovisa arbetstagares pen-
sionsavgift och löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. På grund av försummelse 
och även okunskap drivs avgifter emellertid 
inte alltid in. Oberoende av om pensions- el-
ler arbetslöshetsförsäkringspremien i verk-
ligheten har avdragits från arbetstagares brut-
toinkomst, skall motsvarande avdrag göras 
när förmånen räknas ut. Det avdrag som 
gjorts inom olika dagpenningssystem har all-
tid till storleken motsvarat eller varit mindre 
än det sammanlagda beloppet av arbetstagar-
avgifterna.  

I propositionen föreslås att storleken av det 
avdrag som motsvarar andelen arbetstagar-
avgifter i fråga om de socialförsäkringsför-
måner som grundar sig på arbetsinkomsterna 
år 2007 skall vara 4,98 procent. Den pen-
sionsförsäkringsavgift som uppbärs hos lön-
tagarna har sedan 1993 stigit i jämn takt, med 
undantag av 2001 och 2002. År 2003 var av-
giften 4,6 procent, dvs. 0,2 procentenheter 
större än året innan. År 2004 steg avgiften 
dock inte, utan den var fortfarande 4,6 pro-
cent.  

I och med arbetspensionsreformen från och 
med ingången av år 2005 betalar arbetstagare 
som fyllt 53 år en högre arbetspensionsför-
säkringsavgift än personer under 53 år. År 
2005 är arbetspensionsavgiften 4,6 procent 
för personer under 53 år. År 2006 är arbets-
pensionsavgiften 4,3 procent för personer 
under 53 år. Den genomsnittliga avgiften är 
4,5 procent av lönen och 5,4 procent för dem 
som fyllt 53 år. År 2007 antas arbetspen-
sionsavgiften för personer under 53 år stiga 
med 0,1 procentenheter, varvid avgiften skul-
le vara 4,4 procent. Den genomsnittliga av-
giften antas vara 4,6 procent av lönen och 5,6 
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procent för dem som fyllt 53 år. 
Arbetslöshetsförsäkringspremien har där-

emot under de senaste åren kunnat sänkas 
varje år ända fram till år 2003. År 2004 steg 
avgiften något och var då 0,25 procent. Ar-
betslöshetsförsäkringspremien steg till 0,5 
procent år 2005. År 2006 steg arbetslöshets-
försäkringspremien med 0,08 procentenheter 
till 0,58 procent. År 2007 antas premien vara 
på den samma nivå.  

Avdraget görs från den arbetsinkomst som 
konstateras vid beskattningen eller från den 
uppskattade arbetsinkomsten och det beaktas 
i de arbetsinkomster som utgör grund för 
dagpenning som börjar betalas ut 2007.  

Avsikten är att genom en förordning av so-
cial och hälsovårdsministeriet utfärda närma-
re bestämmelser om hur avdraget skall göras 
i fråga om de olika förmånerna. I förordning-
en skall ingå närmare bestämmelser om hur 
avdraget görs i fråga om dagpenningar som 
betalas enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, lagen om olycksfallsförsäkring och 
lagen om rehabiliteringspenning samt dag-
penningar inom ramen för sjukförsäkringssy-
stemet.  

I 72 § i lagen om pension för arbetstagare 
bestäms om den inkomst som utgör grund för 
pensionen (försäkringslön) när en arbetstaga-
re från Finland sänds utomlands för att arbeta 
eller när arbetstagaren anställs utomlands så 
att han eller hon omfattas av tillämpningsom-
rådet för lagen om pension för arbetstagare. 
Då betraktas den lön som skulle betalas för 
motsvarande arbete i Finland som den arbets-
inkomst som utgör grund för pensionen. Om 
motsvarande arbete inte finns i Finland, be-
traktas den lön som annars kan anses motsva-
ra nämnda arbete som arbetsinkomst. Även 
på en sådan försäkringslön uppbärs lagstad-
gade socialskyddsavgifter inklusive arbets-
löshetsförsäkringspremie och arbetstagares 
arbetspensionsförsäkringsavgift. Så kallat 
procentavdrag skall göras även när dagpen-
ning eller annan förmån grundar sig på för-
säkringslönen. 
 
3.  Utredningar som hänför s ig  t i l l  

proposi t ionen 

Social och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 1 mars 2000 en arbetsgrupp på treparts-

basis med uppgift att utreda hur den pen-
sionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspre-
mie som uppbärs hos löntagarna permanent 
kan beaktas i lagstiftningen. Arbetsgruppen 
har i sin slutrapport (SHM 2000:31), som 
publicerades den 29 mars 2001, lagt fram al-
ternativa modeller för utveckling av syste-
met, såväl sådana som går ut på att utveckla 
avdragssystemet som sådana som föreslår att 
systemet avvecklas. Arbetsgruppen var inte 
enig om hur systemet skall utvecklas. 

År 2005 inleds en utredning som tjänste-
uppdrag på trepartsbasis som leds av social- 
och hälsovårdsministeriet om hur man i lag-
stiftningen permanent kunde beakta arbets-
pensionsavgiften och arbetslöshetsförsäk-
ringsavgiften som uppbärs från löntagarna. 
Förutom social- och hälsovårdsministeriet 
deltog Folkpensionsanstalten, finansministe-
riet samt centrala arbetsmarknadsorganisa-
tioner i utredningen. Arbetsgruppen var inte 
enig om hur systemet skall utvecklas. 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ett avdrag på 4,98 procent, vil-
ket motsvarar beloppet av arbetstagares ar-
betspensionsförsäkringsavgift och löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie, beaktas i den 
arbetsinkomst som utgör grund för dagpen-
ningarna, beräknas utgifterna för sjukdag-
penningen, föräldrapenningen och rehabili-
teringspenningen minska med sammanlagt ca 
70 miljoner euro på nivån för de totala utgif-
terna. På motsvarande sätt är utgifterna för 
arbetslöshetsdagpenningen, inklusive alterne-
ringsersättning, utbildningsdagpenning och 
förtjänststödet, uppskattningsvis ca 63 miljo-
ner euro större om inte nämnda avdrag görs.  

Om det föreslagna avdraget inte görs från 
de nya dagpenningar enligt sjukförsäkrings-
lagen som skall betalas år 2007, inverkar ut-
giftsökningen på nivån på arbetsinkomstför-
säkringens utgifter som arbetsgivarna och de 
försäkrade skall financiera. Den skulle inte 
ha någon inverkan på statens andel på grund 
av den nya finansieringssystem som trädde i 
kraft fr. o. m. 2006. Utgiftsökningen skulle 
realiseras allteftersom nya dagpenningar be-
viljas. På avgiftsnivå vore verkningen 0,05 
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procentenheter både för arbetsgivare och de 
försäkrade. År 2006 vore verkan ca 75 pro-
cent och 51 milj. euro av den totala utgifts-
ökningen. Inverkan vore 0,04 procentenheter 
både för arbetsgivare och de försäkrade år 
2007.  

I fråga om utkomstskyddet för arbetslösa 
betalar staten enligt det finansieringssystem 
som gäller fr.o.m. 1999 de utgifter som mot-
svarar grunddagpenningen, och därför inver-
kar utgiftsökningen i fråga om förtjänstdelen 
inte på statens utgifter. Däremot inverkar ut-
giftsökningen till fullt belopp på nivån på de 
arbetslöshetsförsäkringspremier som arbets-
givarna och löntagarna skall betala. På av-
gifts- och premienivå våre verkningen 0,06 
procentenheter. Utgiftsökningen realiseras 
allteftersom nya dagpenningar betalas. År 
2007 vore verkan ca 30 miljoner euro i fråga 
om de totala utgifterna och 0,03 procentenhe-
ter på avgifts- och premienivå. 
 
 
4.2. Konsekvenser för förmånstagarna 

Det föreslagna avdraget vore 4,98 procent, 
dvs. 0,1 procentenheter större än år 2006.  

Det att pensionsavgiften och arbetslöshets-
försäkringspremien beaktas till 4,98 procent i 
grunderna för dagpenningen innebär i prakti-
ken att beloppet av den enligt förtjänsten av-
vägda arbetslöshetsdagpenningen minskar 
med 1,04 euro per dag om inkomsterna per 
månad är 1 000 euro. Om inkomsterna är 
2 100 euro per månad, minskar dagpenning-
en med 2,08 euro per dag, och om inkomsten 
är 3 000 euro per månad minskar dagpen-
ningen med 1,39 euro per dag. Inverkan är 
större om den inkomstrelaterade dagpenning-
en inkluderar förhöjd förtjänstdel eller tillägg 
för sysselsättningsplan. 

Beträffande sjukdagpenningen, föräldra-
penningen och rehabiliteringspenningen är 
verkningen ca 1,15 euro per dag vid årsin-
komster på 10 000 euro. Om årsinkomsterna 
är 20 000 euro är verkningen 2,3 euro per 
dag och om årsinkomsterna är 30 000 euro är 
verkningen 1,8 euro per dag. Vid inkomster 
som understiger 20 000 euro per år sänker 
förslaget dagpenningens nivå med ca 4,98 
procent, och vid större inkomster per år med 
ca 2-3 procent. 

5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Ett utlåtande om propositionen har begärts av 
de centrala arbetsmarknadsorganisationerna 
som deltog i utredningen på trepartsbasis, 
Folkpensionsanstalten och Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas förbund. 
 
6.  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
 
7.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 
 
8.  Lagst i f tningsordning 

Med tanke på lagstiftningsordningen intar 
19 § 2 mom. i Finlands grundlag en central 
ställning. Begreppet tryggad grundläggande 
försörjning i Finlands grundlag är oberoende 
av den gällande socialskyddslagstiftningen. 
Avsikten med bestämmelsen är således inte 
att trygga enskilda förmåner eller att som så-
dan bevara nivån på dessa förmåner, som re-
gleras genom vanliga lagar. Lagstiftarens in-
tention är att de socialskyddssystem som 
tryggar den grundläggande försörjningen 
skall göras så heltäckande att inga grupper 
ställs utanför systemen. Systemen behöver 
likväl inte omfatta personer som, enligt en 
helhetsbedömning, genom de lagstadgade sy-
stemen för utkomstskyddet och sin situation i 
övrigt, t.ex. familjeförhållanden, har förut-
sättningar att försörja sig fastän deras norma-
la utkomstmöjligheter t.ex. på grund av sjuk-
dom har försämrats. Sådana ändringar som 
innebär ett väsentligt ingrepp i det tryggande 
av den grundläggande försörjningen som 
skyddas på ovan nämnt sätt motsvarar alltså 
inte kraven i 19 § 2 mom. i Finlands grund-
lag.  

Grundlagsutskottet har ansett att det att 
löntagarnas specialavgifter beaktas i de på 
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arbetsinkomsten grundade dagpenningsför-
månerna inte utgör något problem. I enlighet 
med det ovan anförda kan regeringens propo-
sition inte anses innehålla förslag som skulle 
försvaga det skydd för den grundläggande 
försörjningen som avses i 19 § 2 mom. 

grundlagen. Därför kan lagförslaget behand-
las i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 

Lag 

om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 § 

Om det i lag eller förordning bestäms att i 
beloppet av dagpenning eller motsvarande 
förmån skall beaktas de arbetsinkomster som 
en person fått i arbets- eller tjänsteförhållan-
de eller den försäkringslön som avses i 72 § i 
lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006), skall från dessa arbetsinkomster 
eller från förmån som utbetalas avdras 4,98 
procent 2007. 

2 § 
Närmare bestämmelser om beaktandet av 

arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsav-
gift och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie i fråga om olika förmånsslag utfärdas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 
 

3 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 

————— 

Helsingfors den 12 september 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen 


