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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av
arbetslöshetsförmåner
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås en temporär
ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. Det föreslås att staten ska
delta i finansieringen av inkomstrelaterad
dagpenning för permitteringstid. Ett belopp
som motsvarar grunddagpenningen ska enligt
förslaget betalas i statsandel till arbetslöshetskassan för varje inkomstrelaterad dagpenning. För närvarande deltar staten inte i
finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden för permittering,

utan grunddagpenningens andel finansieras
av arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Enligt förslaget ska lagen tillämpas på inkomstrelaterade dagpenningar som betalas år
2010.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2010 och avses bli behandlad i
samband med den.
Lagen avses träda i kraft den 1 januari
2010.

—————
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MOTIVERING

1.

Nuläge och föreslagna ändringar

Inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)
finansieras genom statsandel, arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden och medlemsavgifter
som betalas till arbetslöshetskassorna. Enligt
4 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) betalas som
statsandel till en arbetslöshetskassa för varje
inkomstrelaterad dagpenning ett belopp som
motsvarar grunddagpenningen enligt lagen
om utkomstskydd för arbetslösa. Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad
eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens relativa andel av varje full inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbetslöshetskassans finansieringsandel
är 5,5 procent av de inkomstrelaterade dagpenningarna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden
finansierar den del som återstår efter det att
statens och arbetslöshetskassans andelar dragits av.
För inkomstrelaterade dagpenningar för
permitteringstid, för inkomstrelaterade dagpenningar som grundar sig på väderhinder
enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 12 punkten och orsak som jämställs med permittering enligt 1
kap. 5 § 1 mom. 14 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och för tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i den lagen betalas inte
statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas 94,5 procent av dessa
dagpenningsutgifter till arbetslöshetskassan,
medan arbetslöshetskassan finansierar den
återstående delen.
Förutom den allmänna ökningen av arbetslösheten har i synnerhet ökningen av permitteringarna kraftigt höjt arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter, eftersom staten inte
deltar i finansieringen av den inkomstrelate-

rade dagpenning som betalas för permitteringstiden. Samtidigt leder den minskade
sysselsättningen till att intäkterna av arbetslöshetsförsäkringspremier, som fastställs enligt utbetalda löner, sjunker.
Med tanke på skötseln av sysselsättningen
är det viktigt att kostnaderna för sysselsättande stiger så lite som möjligt. Också utvecklingen av löntagarnas köpkraft är viktig
för utvecklingen av ekonomin och sysselsättningen. Köpkraften påverkas dels av sysselsättningen, dels av skatter och avgifter som
tas ut hos löntagarna.
Återhållsamhet vid höjning av avgifterna är
av mycket stor betydelse i den rådande ekonomiska situationen. Detta skapar också förutsättningar för moderata löneuppgörelser
vid arbetsmarknadsförhandlingarna.
Regeringen har haft som mål att löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier ska stiga med 0,2 procentenheter år 2010 samt under de kommande åren.
Trycket på en höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien är betydligt större än så. För att
höjningen av avgifterna på grund av den
ökande arbetslösheten ska kunna dämpas, föreslås det att staten i statsandel till arbetslöshetskassan betalar ett belopp motsvarande
grunddagpenningen för de inkomstrelaterade
dagpenningar som betalats för permitteringstid, orsak som kan jämställas med permittering och väderhinder. Statsandelen minskar i
motsvarande grad arbetslöshetsförsäkringsfondens finansieringsandel. Enligt förslaget
ska statsandel betalas för inkomstrelaterade
dagpenningar som betalas år 2010.
2.

Propositionens konsekvenser

Det beräknas att inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid kommer att betalas
för cirka 8,3 miljoner dagar år 2009. Antalet
innefattar arbetslöshetsdagpenning för tiden
för permittering, orsak som kan jämställas
med permittering och väderhinder. Om
mängden permitteringar är på samma nivå
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2010 som i år, ökar den föreslagna ändringen
av finansieringen statens utgifter med 175
miljoner euro år 2010.

tionen för 2010 och avses bli behandlad i
samband med den.

3.

5.

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet. I samband med beredningen har de centrala arbetsmarknadsorganisationerna hörts.
4.

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetproposi-

Ikraftträdande och tillämpning

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2010 och gälla till och med den 31 december
2010.
Lagen tillämpas på finansiering av inkomstrelaterad dagpenning som betalats ut år
2010.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

4

RP 234/2009 rd

Lagförslag

Lag
om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner
(555/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 345/2009, som följer:
4§
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010
och gäller till och med den 31 december
2010.
Denna lag tillämpas på finansiering av inkomstrelaterad dagpenning som betalats ut
2010.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

——————————————
För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte
statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för
dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifterna.
——————————————
———
—————
Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner
(555/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 345/2009, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

4§

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

——————————————
För inkomstrelaterade dagpenningar för
permitteringstid, för inkomstrelaterade
dagpenningar som grundar sig på väderhinder enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 12 punkten
och orsak som jämställs med permittering
enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa och för
tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i den lagen
betalas inte statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5
procent av utgifterna.
——————————————

——————————————
För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte
statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5 procent av
utgifterna.

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2010 och gäller till och med den 31 december 2010.
Denna lag tillämpas på finansiering av
inkomstrelaterad dagpenning som betalats
ut 2010.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

