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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 3 och 4 § i 
lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås det att sjuk-

försäkringslagen och lagen om arbetsgivares 
socialskyddsavgift ändras. Enligt förslaget 
ska den försäkrades skyldighet att betala 
sjukförsäkringens dagpenningspremie och 
arbetsgivarens skyldighet att betala arbets-
givares sjukförsäkringsavgift ändras. Be-
talningsskyldigheten gäller bara försäkrade 
som har rätt till sjukdagpenning. Premier 
fastställs inte för personer under 16 år eller 
personer som fyllt 68 år. 

De bestämmelser i Europeiska unionens 
socialskyddslagstiftning som gäller fall då 
sjukförsäkringens sjukvårdspremie inte beta-
las på utlandspension i Finland föreslås bli 
inskrivna i sjukförsäkringslagen. Dessutom 

preciseras det lönebegrepp som används som 
grund för sjukförsäkringspremier och sjuk-
försäkringsavgifter när en försäkrad som ar-
betar utomlands får skattefri utlandsarbetsin-
komst och försäkringslön inte används som 
grund för premien. 

I propositionen föreslås det en precisering 
av det bemyndigande i sjukförsäkringslagen 
enligt vilket det är möjligt att genom  
förordning av statsrådet justera den tilläggs-
finansieringsandel för företagare som, såsom 
en del av dagpenningspremien, tas ut hos 
FöPL-företagare. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2011. Bemyndigandet föreslås dock träda i 
kraft redan den 1 november 2010. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Finansiering av sjukförsäkringen 

Bestämmelser om finansieringen av sjuk-
försäkringen finns i 18 kap. i sjuk-
försäkringslagen (1224/2004). Finansierin-
gen reviderades genom en ändring av sjuk-
försäkringslagen (1113/2005) som trädde i 
kraft vid ingången av 2006. Till följd av re-
videringen delades finansieringen av sjuk-
försäkringen upp på finansiering av sjuk-
vårdsförsäkring och arbetsinkomstförsäkring. 

Som förmånsutgifter för sjukförsäkringen 
finansieras  de ersättningar  som Folkpen-
sionsanstalten betalar för läkemedels-, rese- 
och vårdkostnader,  ersättningarna  för läkar-
arvoden och tandläkararvoden samt kostnad-
erna för rehabiliteringstjänster. 

De försäkrade och staten finansierar sjuk-
vårdsförsäkringen med lika stora finansier-
ingsandelar. Staten finansierar emellertid helt 
och hållet de ersättningar för sjukvårdskost-
nader som betalas till Europeiska unionens 
medlemsländer. Sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie tas ut hos alla försäkrade för att 
finansiera sjukvårdsförmånerna. 

Förmånsutgifter som hör till arbetsin-
komstförsäkringen är sjukdagpenning och 
föräldradagpenning samt rehabiliteringspen-
ning. Till utgifterna för arbetsinkomstförsäk-
ringen hör också de ersättningar som betalas 
till arbetsgivarna för semesterkostnader för 
den tid föräldrapenning betalas och för kost-
naderna för företagshälsovården med undan-
tag för Studenternas hälsovårdsstiftelses 
ersättningar. 

Ungefär  94 procent av  utgifterna för ar-
betsinkomstförsäkringen finansieras genom 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter samt 
genom sjukförsäkringens  dagpennings-
premier som tas ut hos löntagare och företa-
gare. 

Statens finansieringsandel av de utgifter 
som hör till arbetsinkomstförsäkringen utgörs 
av minimibeloppen av dagpenningarna och 
minimibeloppen av rehabiliteringspengen. 
Av företagarnas kostnader för företag-

shälsovården finansierar staten dessutom 
ersättningsandelen av sjukvården och den 
övriga hälsovården. Av lantbruksföretagarnas 
kostnader för företagshälsovården finansierar 
staten den andel som föreskrivs i lagen om 
ersättning av statens medel för vissa kost-
nader för lantbruksföretagares företag-
shälsovård (859/1984). Från ingången av 
2007 har staten dessutom finansierat också 
0,1 procent av de föräldradagpenningar som 
överstiger minimibeloppet. 
 
 
1.2 Skyldighet att betala sjukförsäkring-

spremie och sjukförsäkringsavgift 

De försäkrade 

Enligt 18 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen är 
en person  som är försäkrad  i  Finland skyl-
dig att betala den försäkrades sjukför-
säkringspremie. Den försäkrades sjukför-
säkringspremier utgörs av sjukförsäkringens 
sjukvårdspremie och sjukförsäkringens dag-
penningspremie. Sjukvårdspremie och dag-
penningspremie tas dock inte ut hos den 
försäkrade för det år denna person dör.  
 
Rätt till sjukdagpenning 

Rätt till sjukdagpenning har enligt 8 kap. 
2 § i sjukförsäkringslagen varje 16—67 årig 
försäkrad som är bosatt i Finland. Den 
försäkrades skyldighet att betala den dagpen-
ningspremie som tas ut för finansiering av 
dagpenningarna  eller arbetsgivarnas skyl-
dighet att betala arbetsgivares sjukför-
säkringsavgift för samma ändamål är dock 
inte begränsad till enbart 16—67-åriga 
försäkrade och deras arbetsgivare. Av detta 
följer att t.ex. en person som fyllt 68 år och 
som fortfarande är kvar i arbetslivet inte är 
berättigad till sjukdagpenning, även om per-
sonen i fråga och dennas arbetsgivare är 
skyldiga att betala den premie respektive av-
gift som tas ut för finansiering av dagpennin-
gen. I fråga om betalda premier och avgifter 
samt dagpenningsförmåner är försäkrings-
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principen således inte tillämplig på sådana 
försäkrade under 16 år och över 68 år som 
har arbetsinkomst. 

Den ovan nämnda situationen gäller t.ex. 
företagare som fortsätter med sin företags-
verksamhet efter det att de har fyllt 68 år. År 
2008 fanns det ca 57 000 sådana 68 år fyllda 
personer som hade beskattningsbar inkomst. 
Deras genomsnittliga arbetsinkomst var ca 
7 000 euro om året. Antalet personer under 
16 år som hade arbetsinkomst var ca 12 000, 
och deras genomsnittliga arbetsinkomst var 
knappt 900 euro om året. 

Förskottsinnehållning av tillfälliga, små 
prestationer på högst 20 euro verkställs inte, 
och inte heller betalas arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift för sådana prestationer.  Ett 
hushåll som är arbetsgivare behöver inte be-
tala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, om 
den årliga prestation som ligger till grund för 
avgiften inte överstiger 1 500 euro. 
 
 
Utlandspension 

Enligt 18 kap. 14 § i sjukförsäkringslagen 
utgörs grunden för sjukvårdspremien av den 
försäkrades inkomst som beskattas vid kom-
munalbeskattningen. En person som är bosatt 
i Finland och som får pension från utlandet är 
skyldig att betala sjukvårdspremie också på 
pensionsinkomsten från utlandet. Grund för 
premien är de pensioner som betalas från ut-
landet också i det fall då kommunalskatt inte 
fastställs på pensionen i fråga på grund av ett 
skatteavtal (HFD 1975/571). 

Till den betalningsskyldighet som gäller ut-
landspension finns det två undantag som 
föranleds av Europeiska unionens lagstift-
ning. Undantagen grundar sig på rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpnin-
gen av systemen för social trygghet när an-
ställda, egenföretagare och deras famil-
jemedlemmar flyttar inom gemenskapen, ne-
dan förordningen om social trygghet, eller på 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen, nedan grund-
förordningen, och på bestämmelserna i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. 

Enligt artiklarna 28a och 33.2 i förordnin-
gen om social trygghet har Finland inte haft 
rätt att ta ut sjukvårdspremie hos en pension-
stagare som är bosatt i Finland och som får 
pension från någon annan medlemsstat, men 
inte från Finland.  Den medlemsstat som be-
talar pensionen ansvarar enligt dessa 
bestämmelser  i förordningen  om social 
trygghet ensam för kostnaderna för denna 
persons sjukvård. Endast den medlemsstat 
som betalar pensionen har i ett sådant fall rätt 
att på pensionen innehålla de premier som tas 
ut för finansiering av sjukvården. Den om-
ständigheten  att  Finland  genom  ett avtal 
mellan  de  nordiska  länderna  (FördrS 135–
136/2004) har avstått från att i sådana fall 
kräva ersättning för kostnaderna för sjuk-
vården hos den medlemsstat som betalar pen-
sionen påverkar inte Finlands rätt att inne-
hålla sjukvårdspremie på utlandspension. Eu-
ropeiska gemenskapens domstol konstaterade 
i en dom 2001 (C-389/99; Rundgren) att den 
ovan nämnda principen ska tillämpas även 
när en pensionstagare har rätt att från Finland 
få pension enligt förordningen om social 
trygghet, men sådan pension i själva verket 
inte betalas till denna person. 

Det andra undantaget från huvudregeln 
gäller en situation där en person får pension 
enligt förordningen om social trygghet både 
från Finland och från en annan medlemsstat. 
Finland ansvarar då enligt artiklarna 27 och 
33.1 i förordningen om social trygghet en-
samt för kostnaderna för personens sjukvård 
och är berättigad att ta ut sjukvårdspremierna 
enligt den egna nationella lagstiftningen. När 
avgiften fastställs kan således också pen-
sioner som betalats från en annan medlem-
sstat beaktas. Premien får dock inte överstiga 
beloppet av den pension som betalas från 
Finland, eftersom premien ska kunna inne-
hållas på denna pension. I en dom av Eu-
ropeiska gemenskapens domstol 2006 (C-
50/05; Nikula) konstateras det dessutom att 
artikel 39 i fördraget om upprättandet av Eu-
ropeiska gemenskapen utgör ”hinder mot att 
pensioner som erhållits från institutioner i en 
annan medlemsstat beaktas om avgifter redan 
erlagts i denna andra medlemsstat på 
förvärvsinkomster i denna medlemsstat. Det 
ankommer på den berörde att visa att dessa 
tidigare avgifter verkligen inbetalats”. 
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Enligt Europeiska gemenskapernas dom-
stols förhandsavgörande i fallet Nikula och 
det beslut som högsta förvaltningsdomstolen 
fattat utifrån detta (HFD:2006:99) ska den 
berörda själv visa att han eller hon påförts el-
ler själv betalat en sådan avgift på förvärvs-
inkomst i en annan medlemsstat som motsva-
rar sjukvårdspremien i Finland. Om en sådan 
avgift har betalats i en annan medlemsstat, 
kan sjukvårdspremie för denna tid inte 
påföras en i Finland bosatt person utifrån 
pension som betalats från den andra medlem-
sstaten. 

De ovan beskrivna undantagen till huvud-
regeln om pensioner från utlandet har blivit 
tillämpliga i Finland på grundval av Eu-
ropeiska unionens lagstiftning och domsto-
larnas förhandsavgöranden. Skatteförvaltnin-
gen har utfärdat praktiska anvisningar om 
tillämpningen av de principer som avviker 
från huvudregeln. Efter domen i fallet 
Rundgren har Skatteförvaltningen gjort rät-
telser i sjukförsäkrings- och folkpensions-
försäkringspremierna. 

Enligt de utredningar som social- och 
hälsovårdsministeriet fått har man i Spanien 
under åren 1966–1998 på förhand tagit ut 
avgifter hos arbetstagare för att täcka kost-
naderna för sjukvård under pensionstiden. 
Enligt redogörelse från Sverige har man un-
der åren 1963—1974 och 1993—1997 tagit 
ut sjukförsäkringsavgifter hos arbetstagare. 
Avgifterna har dock samlats in för finansier-
ing av sjukdagpenningen, och sjukvård under 
pensionstiden har inte finansierats med dem. 
De avgifter som betalats i Sverige utgör såle-
des inte hinder för att sjukvårdspremie fast-
ställs på pension som betalats från Sverige. 

Den ovan nämnda grundförordningen 
ersätter den gällande förordningen om social 
trygghet. Grundförordningen tillämpas från 
och  med den 1 maj 2010, dvs. från det da-
tum när  Europaparlamentets  och  rådets  
förordning (EG) nr 987/2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning 
(EG) nr 993/2004  om  samordning  av de 
sociala trygghetssystemen träder i kraft. 
Förordningen om social trygghet tillämpas 
dock oavsett den nya grundförordningen fort-
farande på medborgare från tredjeland som 
rör sig inom unionens område, liksom också 
på medborgare från medlemsländerna inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
och från Schweiz. Bestämmelserna i artik-
larna 24 och 25 i grundförordningen motsva-
rar bestämmelserna i artiklarna 27, 28 och 
28a i förordningen om social trygghet, och 
bestämmelserna i artikel 30 i grund-
förordningen och artikel 30 i tillämpnings-
förordningen motsvarar bestämmelserna i ar-
tikel 33 i förordningen om social trygghet. 

Tolkningen och tillämpningen av bestäm-
melserna om pensionstagares avgifter i Eu-
ropeiska unionens lagstiftning har gett up-
phov till många frågor bland pensionsta-
garna. För att bestämmelserna ska kunna för-
tydligas och deras öppenhet förbättras är det 
nödvändigt att i sjukförsäkringslagen före-
skriva om de principer för fastställande av  
sjukvårdspremien som avviker från huvudre-
geln. 
 
 
 
1.3 Utlandsarbetsinkomst som grund för 

premien 

Enligt 11 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen 
används de arbetsinkomster som fastställts 
vid beskattningen som grund för dagpen-
ningsförmåner. Med arbetsinkomst avses lön 
som fås i ett arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande, den fastställda arbetsinkomst för 
respektive år som avses i lagen om pension 
för företagare och lagen om pension för lant-
bruksföretagare samt vid arbete utomlands 
den försäkringslön som avses i arbetspen-
sionslagarna. 

Vid ingången av 2008 ändrades den defini-
tion av lön som i sjukförsäkringslagen ligger 
till grund för dagpenningsförmånerna och 
dagpenningspremien (1364/2007) på så sätt 
att man med lön i stället för skattepliktig lön 
enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) avser den lön enligt 13 § i sam-
ma lag på vilken förskottsinnehållning ska 
verkställas. Arbetsgivaren får i samband med 
förskottsinnehållningen från den skatteplik-
tiga lönen i enlighet med 15 § i lagen om för-
skottsuppbörd dra av sådana direkta kost-
nader som löntagaren förorsakas på grund av 
arbetet. Efter denna ändring motsvarar den 
lön som ligger till grund för dagpenning-
spremien den lön som ligger till grund för 
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förskottsinnehållningen av skatt när det 
gäller de avdrag som avses i 15 § i lagen om 
förskottsuppbörd. 

Sjukförsäkringspremierna ska betalas också 
på sådan utlandsarbetsinkomst som avses i 
77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och 
som inte är skattepliktig inkomst. Bestäm-
melser om utlandsarbetsinkomsten som 
grund för dagpenningsförmåner och premier 
som tas ut hos de försäkrade finns i 11 kap. 2 
§ och i 18 kap. 15, 17 och 18 § i sjukförsäk-
ringslagen. I 4 § i lagen om arbetsgivares so-
cialskyddsavgift (366/1963) föreskrivs det 
om grunden för arbetsgivares social-
skyddsavgift i fråga om utlandsarbetsinkomst 
på motsvarande sätt som i sjuk-
försäkringslagen. 

Grund för dagpenning och premier för en 
person som arbetar utomlands är i regel den 
försäkringslön enligt arbetspensionslagarna 
som ska fastställas för personen i fråga för 
utlandsarbetet. Försäkringslön fastställs dock 
inte alltid, t.ex. när personen i fråga arbetar 
utomlands endast en kort tid. 

Om försäkringslön inte har fastställts för en 
person som arbetar utomlands, används den 
del av utlandsarbetsinkomsten som betalas i 
form av pengar som grund för sjukförsäkrin-
gens sjukvårdspremie och dagpenningspre-
mie. I en sådan situation avviker grunden för 
utlandsarbetsinkomst från den grund som an-
nars används och som i enlighet med vad 
som ovan sagts är den lön enligt 13 § i lagen 
om förskottsuppbörd på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas. Användningen av 
penninglön har motiverats genom bl.a. den 
omständigheten att det för arbetsgivaren i ut-
landsarbetssituationer har varit svårt att fast-
ställa värdena på en arbetstagares naturaför-
måner utomlands. I Skattestyrelsens beslut 
om de grunder som ska iakttas vid beräknin-
gen av naturaförmåner har emellertid för 
2008 fastställts också de beräkningsgrunder 
som ska användas för naturaförmåner vid ar-
bete utomlands. I 76 § i inkomstskattelagen 
bestäms det dessutom att vissa ersättningar i 
anslutning till utlandsarbete är skattefria. 

Användningen av penninglön för utlands-
arbete som grund  för  arbetsgivares  social-
skyddsavgift och de försäkrades sjukför-
säkringspremie har ansetts svårhanterlig, ef-
tersom en sådan grund avviker från de övriga 

grunderna för avgifter och premier. Olika 
grunder för avgifter och premier skapar lätt 
förvirring för arbetsgivarna när de ska betala 
sina avgifter. I praktiken har arbetsgivarna 
som grund för utlandsarbetsinkomst i fall där 
försäkringslön enligt arbetspensionslagarna 
inte har fastställts för arbetstagaren ofta an-
vänt den lön enligt 13 § i lagen om för-
skottsuppbörd på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas. 
 
 
 
1.4 Justering av företagares tilläggsfi-

nansieringsandel 

I 18 kap. 24 § 1 mom. i den sjuk-
försäkringslag som trädde i kraft vid 
ingången av 2006 bestäms det om justering 
av sjukförsäkringens dagpenningspremie och 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I 3 mom. 
finns det ett bemyndigande att genom 
förordning av statsrådet årligen fastställa 
procentsatsen för premien och avgiften i 
fråga. 

Regeringens proposition till Riksdagen 
med förslag till ändring av lagstiftningen om 
finansiering av sjukförsäkringen (RP 68/2005 
rd) kompletterades  genom  regeringens 
proposition (RP 129/2005 rd) som gällde 
förslag till komplettering av proposition 
68/2005 rd, och som bl.a. innehöll bestäm-
melser om ersättning för företagarnas 
självrisktid och om den tilläggsfinansiering 
som därför tas ut hos företagarna som en del 
av dagpenningspremien. Propositionerna be-
handlades tillsammans i riksdagen, och en 
bestämmelse om justering av tilläggsfinan-
sieringsandelen togs in i 18 kap. 24 § 2 mom. 
i sjukförsäkringslagen. I bemyndigandet i 
3 mom. finns det inget särskilt omnämnande 
av företagares tilläggsfinansieringsandel. 

Tilläggsfinansieringsandelens belopp har 
årligen justerats genom förordning av 
statsrådet samtidigt som dagpenningspremien 
har   justerats,   eftersom  tilläggsfinansier-
ingsandelen är en tilläggsdel till dagpenning-
spremien. För tydlighetens skull är det dock 
skäl att särskilt nämna tilläggsfinansiering-
sandelen i bemyndigandet i 3 mom. 
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2  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

Syftet med propositionen är att få för-
månerna i samband med sjukförsäkringens 
arbetsinkomstförsäkring att bättre motsvara 
de premier och avgifter som tas ut för finan-
siering av förmånerna. Arbetsgivarnas av-
gifter och löntagarnas premier som gäller 
samma förmån ska enligt förslaget fastställas 
utifrån samma lönebegrepp. Ett mera allmänt 
mål är att de lönebegrepp som är grunden för 
de olika arbetsgivaravgifter som arbets-
givarna betalar ska vara så enhetliga som 
möjligt. 

Genom propositionen vill man klargöra 
grunderna för fastställande av sjukför-
säkringspremierna i samband med utlandsar-
bete och utlandspension. Premierna för per-
soner som är bosatta i Finland och försäkrade 
i enlighet med principen om likabehandling 
ska vara enhetligt fastställda, oavsett om 
grunden för premien utgörs av pension som 
betalats från Finland eller utlandet. De av-
vikelser från den ovan nämnda principen som 
härrör från Europeiska unionens lagstiftning 
och domstolarnas förhandsavgöranden 
föreslås bli inskrivna i sjukförsäkringslagen i 
syfte att förbättra öppenheten i lagstiftningen. 

Enligt förslaget ska den försäkrades skyl-
dighet att betala sjukförsäkringens dagpen-
ningspremie och arbetsgivarens skyldighet 
att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
justeras så att denna skyldighet tidsmässigt 
motsvarar den försäkrades rätt till dagpen-
ning. En försäkrad som är yngre än 16 år och 
äldre än 68 år ska inte längre vara skyldig att 
betala sjukförsäkringens dagpenningspremie. 
Också arbetsgivarens skyldighet att betala 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgift begränsas 
till arbetstagare i åldern 16—67 år. 

Det föreslås att de bestämmelser som här-
rör från Europeiska unionens lagstiftning och 
EG-domstolens rättspraxis och som gäller de 
fall då sjukförsäkringens sjukvårdspremie 
inte behöver betalas på utlandspension i 
Finland skrivs in i sjukförsäkringslagen. 
Sjukförsäkringspremie behöver inte betalas 
på pension från en annan medlemsstat, om 
personen i  fråga inte får pension   enligt   
Europeiska   unionens   lagstiftning från 
Finland. Premie behöver inte heller betalas, 

om en person som flyttar till Finland utifrån 
arbetsinkomst i en annan medlemsstat har be-
talat  en  avgift som motsvarar sjuk-
vårdspremien i Finland och med vilken sjuk-
vård under pensionstiden har finansierats. 
Genom detta förfarande förhindrar  man att 
premier  som tas ut för finansiering av sjuk-
vårdsförmåner betalas två gånger, vilket 
skulle begränsa en persons möjligheter att 
fritt röra sig inom Europeiska unionen. 

Det föreslås dessutom att det lönebegrepp 
som används som grund för sjuk-
försäkringspremier och sjukförsäkringsav-
gifter preciseras i sådana fall där en försäkrad 
som arbetar  utomlands får skattefri utland-
sarbetsinkomst och någon försäkringslön en-
ligt arbetspensionslagarna inte har fastställts 
för honom eller henne. Som grund för ar-
betsgivares sjukförsäkringsavgift används i 
en sådan situation den lön enligt 13 § i lagen 
om förskottsuppbörd på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas. I det fallet betalas 
också sjukförsäkringens sjukvårdspremie och 
dagpenningspremie som tas ut hos den 
försäkrade utifrån den lön enligt 13 § i lagen 
om förskottsuppbörd på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas. 

I propositionen föreslås det att bemyndi-
gandet i 18 kap. 24 § i sjukförsäkringslagen, 
där det föreskrivs om justering av dagpen-
ningspremien och sjukförsäkringsavgiften 
genom förordning av statsrådet, ändras. En-
ligt förslaget kompletteras bestämmelsen om 
bemyndigande med företagares tilläggsfinan-
sieringsandel som, såsom en del av dagpen-
ningspremien, tas ut hos FöPL-företagare. 
Bestämmelser om tilläggsfinansieringsandel-
ens belopp ska också i enlighet med gällande 
praxis årligen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga konsekvenser för 
statsfinanserna. 

Att tidsmässigt begränsa be-
talningsskyldigheten i fråga om sjukförsäk-
ringens dagpenningspremie leder till minskad 
premieavkastning i sjukförsäkringsfonden. 
Intäkterna från dagpenningspremierna 
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bedöms minska med ca 2,4 miljoner euro per 
år och intäkterna från arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift med ca 6 miljoner euro per 
år. Minskningen av intäkterna från premier 
och avgifter täcks genom premie- och av-
giftsintäkter från övriga försäkrade och des-
sas arbetsgivare. Minskningen av premie- 
och avgiftsintäkterna medför ett behov att 
höja de övriga försäkrades och arbetsgivar-
nas premier och avgifter med sammantaget 
ca 0,01 procentenheter. 
 
 
3.2 Konsekvenser för de försäkrades och 

arbetsgivarnas ställning 

De försäkrade behöver enligt förslaget inte 
betala dagpenningspremie, om de på grund 
av sin ålder inte har rätt till dagpenning. An-
talet personer under 16 år som befrias från 
premien uppskattas till ca 12 000 och antalet 
personer över 67 år som befrias från premien 
uppskattas till ca 57 000. Den premie som 
slopas är i snitt ca 70 euro om året för per-
soner över 67 år och ca 9 euro om året för 
personer under 16 år. 

Enligt förslaget behöver inte heller arbets-
givarna betala sjukförsäkringsavgift på lönen 
till sådana arbetstagare som på grund av sin 
ålder inte har rätt till sjukdagpenning. Den 
arbetsgivaravgift som föreslås bli slopad är 
ca 2,5 gånger  så  stor  som  arbetstagares 
dagpenningspremie. Arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift för den genomsnittliga år-
sarbetsinkomsten för personer över 67 skulle 
enligt beräkningarna ha varit ca 170 euro per 
år. 

Den ändring som gäller utlandsarbetsin-
komsten medför att grunden för sjukförsäk-
ringspremien förenhetligas med praxis vid 
beskattningen i fråga om de arbetstagare för 
vilka försäkringslön inte har använts som 
grund för premien. Detta förtydligar och un-
derlättar arbetsgivarnas förfarande vid för-
skottsinnehållning. 

I fråga om de försäkrade som får pension 
från utlandet innebär propositionen ingen 
förändring i sak jämfört med nuläget. Att Eu-
ropeiska unionens lagstiftning och EG-
domstolens praxis i fråga om de försäkrades 
betalningsskyldighet tas in i lagen förtydligar 
på nationell nivå bestämmelserna och gör 

dem öppnare, och samtidigt bidrar detta till 
att minska okunskapen kring tolkningen av 
bestämmelserna. 
 
 
3.3 Administrativa konsekvenser 

En koppling mellan den försäkrades ålder 
och skyldigheten att betala dagpenningspre-
mie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
förutsätter att motsvarande ändring görs i ar-
betsgivarnas löneberäkningsprogram. De 
kostnader som detta leder till i over-
gångsskedet beräknas bli ringa. 
 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. I samband med bered-
ningen har följande instanser hörts: finans-
ministeriet, Folkpensionsanstalten, Skatte-
förvaltningen, de centrala arbetsgivar- och 
löntagarorganisationerna, Pensionärsförbun-
dens intresseorganisation PIO rf, Finland-
Samfundet rf, Suomen Paluumuuttajat SPM 
ry och Pohjanmaan Paluumuuttajat — Öster-
bottens återflyttare rf. 
 
 
5  Samband med andra proposi -

t ioner 

I riksdagen behandlas samtidigt en reger-
ingsproposition som gäller förslag till en ny 
lag om tillämpning av Europeiska unionens 
lagstiftning om samordning av de sociala 
trygghetssystemen och till ändring av vissa 
lagar som har samband med den (RP 34/2010 
rd). I propositionen föreslås att 18 kap. 6 § i 
sjukförsäkringslagen ska ändras så att till 
denna paragraf, där förordningen om social 
trygghet redan nämns, fogas också Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 883/2004  om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Sistnämnda förordning 
ges samtidigt benämningen ’grundförordnin-
gen’. I föreliggande proposition har man i 
18 kap. 19 a § i sjukförsäkringslagen använt 
benämningen ’grundförordningen’ i stället 
för ’förordning 883/2004’. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Sjukförsäkringslagen 

11 kap Beloppet av dagpenningsför-
månerna 

2 §. Arbetsinkomst. I paragrafens 3 mom. 
definieras den lön som utgör grund för dag-
penning. I fråga om personer som får i 77 § i 
inkomstskattelagen avsedd skattefri utland-
sarbetsinkomst föreslås det att definitionen 
ändras så att man som lön betraktar den lön 
som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd 
och på vilken förskottsinnehållning verkställs 
och inte längre den del av inkomsten som be-
talas i form av pengar. 
 
18 kap  Sjukförsäkringsfonden och 

försäkringspremier och för-
säkringsavgifter 

5 §. Den försäkrades betalningsskyldighet. 
Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 
3 mom. Enligt föreslagna 2 mom. begränsas 
den försäkrades skyldighet att betala sjuk-
försäkringens dagpenningspremie. Den 
försäkrades skyldighet att betala dagpenning-
spremie ska enligt förslaget börja från 
ingången av månaden efter den under vilken 
den försäkrade fyller 16 år och fortgå fram 
till utgången av den månad då den försäkrade 
fyller 68 år. 

Beloppet av dagpenningspremien fastställs 
i samband med den slutliga beskattningen på 
basis av de sammanlagda arbetsinkomster 
som den försäkrade haft under hela skat-
teåret. Arbetsgivaren uppger på årsanmäl-
ningsblanketten till Skatteförvaltningen den 
försäkrades lön för hela året. Under punkt 36 
i blanketten ska arbetsgivaren uppge de löne-
rater som inte utgör grund för dagpenning-
spremien. För det år då den försäkrade fyller 
16 eller 68 år ska arbetsgivaren uppge också 
de lönerater som på grund av den försäkrades 

ålder inte utgör grund för dagpenningspre-
mien. 

17 §. Utlandsarbetsinkomst som grund för 
premien. I fråga om skattefri utlandsarbetsin-
komst föreslås det att den i 1 mom. före-
skrivna grunden för premien ändras på mot-
svarande sätt som när det gäller den grund 
för förmånen som föreskrivs i 11 kap. 2 §. 
Samtidigt stryks den sista meningen i mo-
mentet som obehövlig, eftersom den lön på 
vilken förskottsinnehållning ska verkställas 
innefattar enbart beskattningsbar inkomst. 

19 a §. Pension som betalas från utlandet 
som grund för premien. Paragrafen är ny. I 
det föreslagna 1 mom. ingår en allmän 
bestämmelse om att en pension som betalas 
från utlandet ska beaktas som grund för pre-
mien när sjukförsäkringens sjukvårdspremie 
fastställs. 

I det föreslagna 2 mom. bestäms om un-
dantag från en pensionstagares be-
talningsskyldighet. Undantagen avses gälla 
sådan utlandspension enligt förordningen om 
social trygghet eller grundförordningen som 
betalas från ett annat medlemsland till en 
pensionstagare som är bosatt i Finland. Om 
en person får pension från ett land som inte 
är medlemsland eller om en person får någon 
annan pension än pension enligt förordnin-
gen om social trygghet från ett annat med-
lemsland, ska en sådan pension inte betraktas 
som en i bestämmelsen avsedd utlandspen-
sion, utan på grundval av den pensionen ska 
sjukvårdspremie betalas. 

De situationer där sjukvårdspremie inte be-
höver betalas på grundval av utlandspension 
preciseras närmare i 2 mom. 1 och 2 punkten. 
Enligt 1 punkten föreligger ingen be-
talningsskyldighet om personen i fråga inte 
alls får pension från Finland. Även om per-
sonen i fråga skulle ha rätt till pension från 
Finland, men till honom eller henne inte be-
talas pension här, uppkommer inte be-
talningsskyldighet på basis av utlandspension 

Enligt punkt 2 behöver sjukvårdspremie 
inte heller i sådana fall betalas på grundval 
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av utlandspension då en person, medan han 
eller hon varit bosatt i en annan medlemsstat, 
på basis av sina arbetsinkomster har betalat 
försäkringspremie som motsvarar sjukvårds-
premien i Finland och då man med denna 
försäkringspremie har finansierat också sjuk-
vårdsförmåner som hänför sig till pension-
stiden. 

I 3 mom. förutsätts att den som ansöker om 
premiebefrielse utreder att förutsättningarna 
för befrielse uppfylls i fall som avses i 
2 mom. 2 punkten. Sökanden ska utreda att 
det på grundval av arbetsinkomst som han el-
ler hon har i en annan medlemsstat har beta-
lats en premie som motsvarar sjukvårdspre-
mien i Finland, och att man med premien har 
finansierat utgifter för sjukvård under pen-
sionstiden. Den berörda ska dessutom utreda 
under vilken tid han eller hon har betalat 
premien i fråga i en annan medlemsstat, så 
att utlandspension som intjänats för motsva-
rande tid ska lämnas obeaktad när sjuk-
vårdspremie fastställs i Finland. Den premie 
som innehållits på en persons arbetsinkomst 
avses vara i samma ställning som den premie 
som han eller hon själv har betalat. I prak-
tiken är det i Spanien man har tagit ut pre-
mier som förhindrar premieuttag i Finland. 
Landets myndigheter har meddelat att de ut-
färdar intyg över premier som betalats i 
Spanien. 

24 §. Justering av sjukförsäkringens dag-
penningspremie och arbetsgivares sjukför-
säkringsavgift. Det föreslås att bestämmelsen 
om den årliga justeringen av sjukförsäkrin-
gens dagpenningspremie och arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift samt av företagarnas 
tilläggsfinansieringsandel flyttas från be-
myndigandet i 3 mom. till 1 och 2 mom. 

Det föreslås att bemyndigandet i 3 mom. 
preciseras så att bemyndigandet att genom 
förordning av statsrådet föreskriva om pre-
mieprocentsatser och avgiftsprocentsatser 
ska gälla dels arbetsgivares sjukförsäkring-
savgift och sjukförsäkringens dagpenning-
spremie, dels också den tilläggsfinansiering-
sandel för företagare som ska betalas som en 
del av dagpenningspremien. Ändringen 
motsvarar gällande praxis. Enligt förslaget 
ska den statsrådsförordning som gäller föl-
jande år utfärdas före den 23 november. 
 

1.2 Lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift 

3 §. I paragrafens 2 mom. finns bestäm-
melser om undantag från arbetsgivarnas 
skyldighet att betala arbetsgivares social-
skyddsavgift. Det föreslås att momentet in-
delas i punkter. I den föreslagna punkt 1 
föreskrivs att arbetsgivaren inte är skyldig att 
betala arbetsgivares socialskyddsavgift om 
arbetstagaren inte har fyllt 16 år. Be-
talningsskyldigheten ska börja från ingången 
av den månad som följer på den månad då 
arbetstagaren fyller 16 år. Enligt punkt 2 
fortsätter arbetsgivarens betalningsskyldighet 
till utgången av den månad under vilken ar-
betstagaren fyller 68 år. Därefter behöver ar-
betsgivares social-skyddavgift inte längre be-
talas. 

I  momentet  motsvarar  bestämmelserna i 
1 och 2 punkten i sak den bestämmelse som 
föreslås i 18 kap. 5 § 2 mom. i sjuk-
försäkringslagen. Avsikten är att ålders-
gränserna ska tillämpas på arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift, eftersom den andra de-
len av socialskyddsavgiften, dvs. arbets-
givares folkpensionsavgift, slopades från 
ingången av 2010. 

Inga ändringar föreslås i paragrafens nuva-
rande bestämmelser om den befrielse från 
avgift som gäller betalningar av små belopp. 
Bestämmelserna i fråga ingår i den föreslag-
na 3 och 4 punkten. 

4 §. Det föreslås att den lönedefinition som 
ingår i 2 mom. ändras i fråga om skattefri ut-
landsarbetsinkomst på ett sätt som motsvarar 
de föreslagna ändringarna i 11 kap. 2 § och 
18 kap. 17 § i sjukförsäkringslagen. 
 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2011. Avsikten är att det bemyndigande som 
gör det möjligt att genom förordning av 
statsrådet justera företagarnas tilläggsfinan-
sieringsandel ska kunna tillämpas när 2011 
års premier och avgifter fastställs i november 
2010. Därför föreslås att 18 kap. 24 § i sjuk-
försäkringslagen ska träda i kraft den 
1 november 2010. 
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3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

Enligt vedertagen praxis anses sjukför-
säkringspremierna i konstitutionellt hän-
seende vara skatter (GrUU 36/2005 rd och 
GrUU 20/2008 rd). Enligt 81 § 1 mom. i 
grundlagen bestäms det om statsskatt genom 
lag, som ska innehålla bestämmelser om 
grunderna för skattskyldigheten och skattens 
storlek samt om de skattskyldigas rättsskydd. 
I grundlagsutskottets ovan nämnda utlåtande 
GrUU 36/2005 rd konstateras att det i 
förordning av statsrådet kan föreskrivas om 
premieprocentsatsen för sjukförsäkringens 

dagpenningspremie, eftersom lagens 
bestämmelser binder förordningsutfärdarens 
prövningsrätt i tillräckligt hög grad. 

De föreslagna ändringarna i grunderna för 
sjukförsäkringspremierna och sjukför-
säkringsavgifterna förtydligar grunderna för 
fastställande av premierna och avgifterna, 
och lagförslaget står därmed inte i strid med 
grundlagens krav enligt vilka det om skatter 
ska bestämmas genom lag. De föreslagna la-
garna kan därmed behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan 
föreläggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 11 kap. 2 § 3 mom. 

samt 18 kap. 5 §, 17 § 1 mom. och 24 §, 
sådana de lyder, 11 kap. 2 § 3 mom. och 18 kap. 17 § 1 mom. i lag 1364/2007 samt 18 kap. 

5 och 24 § i lag 1113/2005, samt 
fogas till 18 kap. en ny 19 a § som följer: 

 
 
 

11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 § 

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som sådan lön som utgör grund för dag-

penning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 
13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) avsedda löner, arvoden och 
ersättningar på vilka förskottsinnehållning 
ska verkställas, arvoden till idrottsutövare, 
löner som avses i 4 § i lagen om beskattning 
av begränsat skattskyldig för inkomst 
(627/1978) och personlig ersättning till en 
artist eller sportutövare som avses i 3 § i den 
nämnda lagen, löner för utlandsarbete enligt 
77 § i inkomstskattelagen på vilka för-
skottsinnehållning ska verkställas i enlighet 
med 13 § i lagen om förskottsuppbörd, kom-
pletteringsdagpenning som betalas av en 
sådan sjukkassa som avses i lagen om försäk-
ringskassor (1164/1992) och betjä-

ningsavgifter som fås på grundval av en an-
ställning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

18 kap. 

Sjukförsäkringsfonden och försäkring-
spremier och försäkringsavgifter 

5 § 

Den försäkrades betalningsskyldighet 

Den som enligt denna lag är försäkrad i 
Finland är skyldig att betala den försäkrades 
sjukförsäkringspremie i enlighet med vad 
som bestäms i denna lag. 

Skyldigheten att betala sjukförsäkringens 
dagpenningspremie börjar från ingången av 
den månad som följer på den månad då den 
försäkrade fyller 16 år och upphör efter den 
kalendermånad då den försäkrade fyller 68. 

Den försäkrades sjukförsäkringspremie 
fastställs inte för en försäkrad som har avlidit 
under skatteåret. 
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17 § 

Utlandsarbetsinkomst som grund för premien 

Den lön för utlandsarbete enligt 77 § i in-
komstskattelagen på vilken förskottsinne-
hållning ska verkställas i enlighet med 13 § i 
lagen om förskottsuppbörd ska beaktas då det 
sammanlagda beloppet av den inkomst som 
läggs till grund för sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie och dagpenningspremie fast-
ställs, om inte något annat följer av 18 § 
1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

19 a § 

Pension som betalas från utlandet som grund 
för premien 

Pension som betalas från utlandet till Fin-
land beaktas som inkomst när sjukförsäkrin-
gens sjukvårdspremie fastställs. 

När sjukförsäkringens sjukvårdspremie 
fastställs beaktas dock inte sådan pension (ut-
landspension) enligt förordningen om social 
trygghet eller grundförordningen som har be-
talats från ett annat EU- eller EES-land till 
Finland, om 

1) det inte från Finland betalas pension till 
personen i fråga enligt förordningen om so-
cial trygghet eller grundförordningen, eller 

2) personen i fråga, när han eller hon arbe-
tat i ett land som betalat utlandspension, har 
betalat försäkringspremie på grundval av sina 
arbetsinkomster för finansiering av sjuk-
vårdsutgifterna under pensionstiden. 

Den som får utlandspension ska utreda vil-
ken del av denna pension som har intjänats 
för den tid för vilken personen i fråga har be-
talat i 2 mom. 2 punkten avsedd premie. 
 

24 § 

Justering av sjukförsäkringens dagpenning-
spremie och arbetsgivares sjukförsäkring-

savgift 

Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens 
dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen 
för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift juste-
ras årligen så att intäkterna av premierna och 
avgifterna samt statens finansieringsandel 
täcker de utgifter för arbetsinkomstförsäkrin-
gen som avses i 11 §.  Efter det första året 
beaktas ändringarna i utgifterna så att de än-
dringar som behöver göras i premierna och 
avgifterna  efter  att statens finansieringsan-
del  dragits  av  fördelas  jämnt  mellan dag-
penningspremien och arbetsgivares sjukför-
säkringsavgift. Premieprocentsatsen och av-
giftsprocentsatsen justeras med två decimal-
ers noggrannhet. 

Utan hinder av 1 mom. justeras företagares 
tilläggsfinansieringsandel årligen så att intäk-
terna av  företagares tilläggsfinansieringsan-
del täcker den del av utgifterna för arbetsin-
komstförsäkringen enligt 11 § som består av 
de dagpenningsutgifter som avses i 8 kap. 10 
§. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
årligen före den 23 november det följande 
årets premieprocentsats för sjukförsäkringens 
dagpenningspremie och avgiftsprocentsats 
för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift samt 
storleken  av företagares  tilläggsfinansier-
ingsandel. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 

Lagens 24 § träder dock i kraft den 1 novem-
ber 2010. 

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

 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 3 och 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 3 § 

2 mom. och 4 § 2 mom. 2 punkten, 
sådana de lyder i lag 1114/2005, som följer: 

 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att be-
tala arbetsgivares socialskyddsavgift, 

1) för tiden före den månad som följer på 
den kalendermånad då arbetstagaren fyller 
16 år, 

2) efter den kalendermånad då arbetstaga-
ren fyller 68 år, 

3) om beloppet av de betalningar som en 
fysisk person eller ett dödsbo har gjort till 
samma mottagare och som inte hänför sig till 
närings- eller annan förvärvsverksamhet  
som betalaren bedriver inte överstiger det 
maximibelopp för betalningen som bestäms 
genom förordning av statsrådet, eller 

4) om en  enskild, tillfällig betalning inte 
överskrider det maximibelopp för betalnin-

gen som bestäms genom förordning av 
statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) den lön för utlandsarbete enligt 77 § i 
inkomstskattelagen (1535/1992) på vilken 
förskottsinnehållning ska verkställas i enlig-
het med 13 § i lagen om förskottsuppbörd, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 

Helsingfors den 7 maj 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 11 kap. 2 § 3 mom. 

samt 18 kap. 5 §, 17 § 1 mom. och 24 §, 
sådana de lyder, 11 kap. 2 § 3 mom. och 18 kap. 17 § 1 mom. i lag 1364/2007 samt 18 kap. 

5 och 24 § i lag 1113/2005, samt 
fogas till 18 kap. en ny 19 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 kap 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 § 

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som sådan lön som utgör grund för dag-

penning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 
13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) avsedda löner, arvoden och er-
sättningar på vilka förskottsinnehållning ska 
verkställas, arvoden till idrottsutövare, löner 
som avses i 4 § i lagen om beskattning av be-
gränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 
och personlig ersättning till en artist eller 
sportutövare som avses i 3 § i den nämnda la-
gen, den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen som betalas i form 

11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 § 

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som sådan lön som utgör grund för dag-

penning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 
13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) avsedda löner, arvoden och 
ersättningar på vilka förskottsinnehållning 
ska verkställas, arvoden till idrottsutövare, 
löner som avses i 4 § i lagen om beskattning 
av begränsat skattskyldig för inkomst 
(627/1978) och personlig ersättning till en 
artist eller sportutövare som avses i 3 § i den 
nämnda lagen, löner för utlandsarbete enligt 
77 § i inkomstskattelagen på vilka förskotts-
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av pengar, kompletteringsdagpenning som 
betalas av en sådan sjukkassa som avses i la-
gen om försäkringskassor (1164/1992) samt 
betjäningsavgifter som fås på grundval av en 
anställning. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

innehållning ska verkställas i enlighet med 
13 § i lagen om förskottsuppbörd, komplet-
teringsdagpenning som betalas av en sådan 
sjukkassa som avses i lagen om försäkring-
skassor (1164/1992) och betjäningsavgifter 
som fås på grundval av en anställning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 kap 

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter 

5 § 

Den försäkrades betalningsskyldighet 

Den som enligt denna lag är försäkrad i 
Finland är skyldig att betala den försäkrades 
sjukförsäkringspremie i enlighet med vad 
som bestäms i denna lag. 

 
 
 
 
 
Den försäkrades sjukförsäkringspremie 

fastställs inte för en försäkrad som har avlidit 
under skatteåret. 
 

18 kap 

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter 

5 § 

Den försäkrades betalningsskyldighet 

Den som enligt denna lag är försäkrad i 
Finland är skyldig att betala den försäkrades 
sjukförsäkringspremie i enlighet med vad 
som bestäms i denna lag. 

Skyldigheten att betala sjukförsäkringens 
dagpenningspremie börjar från ingången av 
den månad som följer på den månad då den 
försäkrade fyller 16 år och upphör efter den 
kalendermånad då den försäkrade fyller 68. 

Den försäkrades sjukförsäkringspremie 
fastställs inte för en försäkrad som har avlidit 
under skatteåret. 
 

 
17 § 

Utlandsarbetsinkomst  som grund för premien

Den del av utlandsarbetsinkomst enligt 77 § 
i inkomstskattelagen som betalas i form av 
pengar ska beaktas då det sammanlagda be-
loppet av den inkomst som läggs till grund 
för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och 
dagpenningspremie fastställs, om inte något 
annat följer av 18 § 1 mom. Till den del av 
utlandsarbetsinkomsten som betalas i form av 
pengar hänförs inte sådana ersättningar som 
arbetsgivaren betalar för utgifter för arbetet 
till den del dessa ersättningar är skattefria en-
ligt inkomstskattelagen eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Utlandsarbetsinkomst som grund för premien 

Den lön för utlandsarbete enligt 77 § i in-
komstskattelagen på vilken förskottsinnehåll-
ning ska verkställas i enlighet med 13 § i la-
gen om förskottsuppbörd ska beaktas då det 
sammanlagda beloppet av den inkomst som 
läggs till grund för sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie och dagpenningspremie fast-
ställs, om inte något annat följer av 18 § 
1 mom. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 19 a § 

Pension som betalas från utlandet som grund 
för premien 

Pension som betalas från utlandet till Fin-
land beaktas som inkomst när sjuk-
försäkringens sjukvårdspremie fastställs. 

När sjukförsäkringens sjukvårdspremie 
fastställs beaktas dock inte sådan pension 
(utlandspension) enligt förordningen om so-
cial trygghet eller grundförordningen som 
har betalats från ett annat EU- eller EES-
land till Finland, om 

1) det inte från Finland betalas pension till 
personen i fråga enligt förordningen om so-
cial trygghet eller grundförordningen, eller 

2) personen i fråga, när han eller hon ar-
betat i ett land som betalat utlandspension, 
har betalat försäkringspremie på grundval av 
sina arbetsinkomster för finansiering av 
sjukvårdsutgifterna under pensionstiden. 

Den som får utlandspension ska utreda vil-
ken del av denna pension som har intjänats 
för den tid för vilken personen i fråga har be-
talat i 2 mom. 2 punkten avsedd premie. 
 

 
24 § 

Justering av sjukförsäkringens dagpennings-
premie och arbetsgivares sjukförsäkringsav-

gift 

Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens 
dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen 
för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift juste-
ras så att intäkterna av premierna och avgif-
terna samt statens finansieringsandel täcker 
de utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som 
avses i 11 §. Efter det första året beaktas änd-
ringarna i utgifterna så att de ändringar som 
behöver göras i premierna och avgifterna ef-
ter att statens finansieringsandel dragits av 
fördelas jämnt mellan dagpenningspremien 
och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Pre-
mieprocentsatsen och avgiftsprocentsatsen ju-
steras med två decimalers noggrannhet. 

 
Utan hinder av 1 mom. justeras företagar-

nas tilläggsfinansieringsandel så att intäkterna 
av företagarnas tilläggsfinansieringsandel 

24 §

Justering av sjukförsäkringens dagpenning-
spremie och arbetsgivares sjukförsäkring-

savgift 

Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens 
dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen 
för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift juste-
ras årligen så att intäkterna av premierna och 
avgifterna samt statens finansieringsandel 
täcker de utgifter för arbetsinkomst-
försäkringen som avses i 11 §.  Efter det för-
sta året beaktas ändringarna i utgifterna så att 
de ändringar som behöver göras i premierna 
och avgifterna  efter  att statens finansiering-
sandel dragits  av  fördelas  jämnt  mellan 
dagpenningspremien och arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift. Premieprocentsatsen och 
avgiftsprocentsatsen justeras med två deci-
malers noggrannhet. 

Utan hinder av 1 mom. justeras företagares 
tilläggsfinansieringsandel årligen så att 
intäkterna av företagares  tilläggsfinansier-
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täcker den del av utgifterna för arbetsin-
komstförsäkringen enligt 11 § som består av 
de dagpenningsutgifter som avses i 8 kap. 
10 §. 

Genom förordning av statsrådet fastställs 
årligen före den 23 november det följande 
årets premieprocentsats för sjukförsäkringens 
dagpenningspremie och avgiftsprocentsats för 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. 
 

ingsandel täcker den del av utgifterna för ar-
betsinkomstförsäkringen enligt 11 § som 
består av de dagpenningsutgifter som avses i 
8 kap. 10 §. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
årligen före den 23 november det följande 
årets premieprocentsats för sjukförsäkring-
ens dagpenningspremie och avgiftsprocent-
sats för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
samt storleken av företagares tilläggs-
finansieringsandel. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2011. Lagens 24 § träder dock i kraft den 
1 november 2010. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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2. 

Lag 

om ändring av 3 och 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 3 § 

2 mom. och 4 § 2 mom. 2 punkten, 
sådana de lyder i lag 1114/2005, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att beta-
la arbetsgivares socialskyddsavgift, om be-
loppet av de betalningar som en fysisk person 
eller ett dödsbo har gjort till samma mottaga-
re och som inte hänför sig till närings- eller 
annan förvärvsverksamhet som betalaren be-
driver inte överstiger det maximibelopp för 
betalningen som bestäms genom förordning 
av statsrådet, eller om en enskild, tillfällig be-
talning inte överskrider det maximibelopp för 
betalning som bestäms genom förordning av 
statsrådet. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att be-
tala arbetsgivares socialskyddsavgift, 

1) för tiden före den månad som följer på 
den kalendermånad då arbetstagaren fyller 
16 år, 

2) efter den kalendermånad då arbetstaga-
ren fyller 68 år, 

3) om beloppet av de betalningar som en 
fysisk person eller ett dödsbo har gjort till 
samma mottagare och som inte hänför sig till 
närings- eller annan förvärvsverksamhet  som 
betalaren bedriver inte överstiger det maxi-
mibelopp för betalningen som bestäms ge-
nom förordning av statsrådet, eller 

4) om en enskild, tillfällig betalning inte 
överskrider det maximibelopp för betalning-
en som bestäms genom förordning av stats-
rådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med lön avses i denna lag 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 

77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som 
betalas i form av pengar, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) den lön för utlandsarbete enligt 77 § i 
inkomstskattelagen (1535/1992) på vilken 
förskottsinnehållning ska verkställas i enlig-
het med 13 § i lagen om förskottsuppbörd, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2011. 

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