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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner 

 
PRPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås att lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. 
I enlighet med vad som överenskommits i 
regeringsprogrammet för statsminister Jyrki 
Katainens regering föreslås i propositionen 
att uppbörden av arbetslöshetsförsäkrings-
premier överförs från olycksfallsförsäkrings-
anstalterna till arbetslöshetsförsäkringsfon-
den. Dessutom föreslås att uppbörden av sta-
tens och statliga affärsverks arbetslöshetsför-
säkringspremier överförs från Statskontoret 
till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbets-
löshetsförsäkringsfonden föreslås sköta hela 
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremi-
er. Finansinspektionen ska övervaka arbets-
löshetsförsäkringsfonden. 

I lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner föreslås de ändringar som förutsätts 
av denna ändring. Till lagen fogas bestäm-
melser om fastställande och uppbörd av ar-
betslöshetsförsäkringspremier. För arbetsgi-
varen föreskrivs skyldighet att inom utsatt tid 

anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden. Förfarandet för sökande av änd-
ring ändras. Besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden ska vara första instans för sö-
kande av ändring i arbetslöshetsförsäkrings-
fondens beslut om arbetslöshetsförsäkrings-
premier. Bestämmelserna om erhållande och 
utlämnande av uppgifter ändras så att de 
motsvarar de föreslagna ändringarna och gör 
det möjligt för arbetslöshetsförsäkringsfon-
den att få de uppgifter som behövs för att 
sköta uppbörden av premier. Det föreslås att 
påföljderna för arbetsgivare som försummar 
anmälningsskyldigheten ändras jämfört med 
nuläget. Tillämpningsområdet för arbetsgiva-
res och löntagares skyldighet att betala ar-
betslöshetsförsäkringspremie ska fortfarande 
bestämmas via lagen om olycksfallsförsäk-
ring.  

Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 
2012. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier 
baserar sig på lagen om finansiering av ar-
betslöshetsförsäkringsförmåner (555/1998, 
nedan finansieringslagen). Enligt finansie-
ringslagen tar de försäkringsanstalter som 
avses i 29 § i lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) hos arbetsgivaren ut arbetsgivares 
arbetslöshetsförsäkringspremie och löntaga-
res arbetslöshetsförsäkringspremie på basis 
av arbetsgivarens sammanlagda lönesumma i 
samband med försäkringspremien för olycks-
fallsförsäkringen.  Den försäkringsanstalt där 
arbetsgivaren har tecknat lagstadgad olycks-
fallsförsäkring tar hos arbetsgivaren ut både 
arbetsgivares och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie. Försäkringsanstalten re-
dovisar de arbetslöshetsförsäkringspremier 
den tagit ut hos arbetsgivaren vidare till ar-
betslöshetsförsäkringsfonden. Det finns 
sammanlagt 13 försäkringsanstalter som er-
bjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring.  Ar-
betslöshetsförsäkringspremierna för löntaga-
re som är anställda hos staten och statliga af-
färsverk samt statliga affärsverks arbetsgiva-
res arbetslöshetsförsäkringspremier tas ut av 
Statskontoret, som redovisar premierna vida-
re till arbetslöshetsförsäkringsfonden.  

Enligt statsminister Jyrki Katainens reger-
ingsprogram överförs uttaget av arbetslös-
hetsförsäkringspremier från olycksfallsför-
säkringsanstalterna till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden för att göra uttaget och övervak-
ningen klarare. Arbetslöshetsförsäkringspre-
mierna blir en del av systemet för löneberäk-
nings- och anmälningstjänster för småföreta-
gare.   
 
2   Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Arbetslöshetsförsäkringspremier 

Arbetsgivares och löntagares skyldighet att 
betala arbetslöshetsförsäkringspremie är 
bunden till olycksfallsförsäkringen. Enligt 

12 § i finansieringslagen är en arbetsgivare 
som enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) är skyldig att försäkra sina arbets-
tagare förpliktad att betala arbetsgivares ar-
betslöshetsförsäkringspremie. Staten är inte 
skyldig att teckna olycksfallsförsäkring, så 
statliga ämbetsverk och inrättningar behöver 
inte heller betala arbetslöshetsförsäkrings-
premie.  Skyldighet att betala arbetslöshets-
försäkringspremie har emellertid i tillämpliga 
delar statliga affärsverk, på vilka tillämpas 
lagen om statens affärsverk (627/1987). På 
motsvarande sätt är personer i arbets- eller 
tjänsteförhållande eller annat anställnings-
förhållande vilka berörs av obligatoriskt 
olycksfallsskydd som ordnas av arbetsgiva-
ren eller som bestäms enligt lagen om 
olycksfallsersättning för statstjänstemän 
(449/1990) och som avses i lagen om olycks-
fallsförsäkring skyldiga att betala löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgiva-
ren ansvarar inför försäkringsanstalten att 
även löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie betalas. 

I finansieringslagen föreskrivs om de per-
sonkategorier som är befriade från arbetslös-
hetsförsäkringspremieskyldigheten och be-
träffande vilka arbetsgivaren inte är arbets-
löshetsförsäkringspremieskyldig. Betalnings-
skyldighet föreligger inte när det är fråga om 
en person som tjänstgör på ett sådant finskt 
fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteck-
ningen enligt lagen om förbättrande av kon-
kurrenskraften för fartyg som används för 
sjötransport (1277/2007).  Betalningsskyl-
dighet föreligger inte heller när det är fråga 
om en ansvarig bolagsman i ett kommandit-
bolag eller en bolagsman i ett öppet bolag el-
ler en arbetstagare i vars fall det försäkrings-
premiesystem som tillämpas i den lagstadga-
de olycksfallsförsäkringen inte grundar sig 
på den av arbetsgivaren betalda lönesumman 
utan premien är fast, som i fråga om lönerna 
till vissa hembiträden eller hemstädare. Be-
talningsskyldighet föreligger inte heller om 
arbetstagaren enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa inte är 
berättigad till arbetslöshetsförmåner på grund 
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av sin ålder eller efter fyllda 65 år med stöd 
av 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa är berättigad till arbets-
löshetsförmåner eller om det är fråga om en 
arbetstagare som är skyldig att teckna försäk-
ring enligt lagen om pension för företagare 
(468/1969) eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare (467/1969) för sin huvud-
tjänst. Familjevårdare som avses i lagen om 
familjevårdare (312/1992) är inte skyldiga att 
betala löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie. Tillämpningen av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa och sålunda erhållandet 
av arbetslöshetsförmåner är bundna till skyl-
digheten att betala löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie: lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa tillämpas inte på personer som 
inte är skyldiga att betala löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie enligt 15 § i finan-
sieringslagen.  

Enligt finansieringslagen är grunden för ar-
betsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 
den sammanlagda lönesumma som består av 
de inkomstposter som utgör grund för lönta-
gares arbetslöshetsförsäkringspremie och 
som arbetsgivaren och en ställföreträdande 
betalare betalat. Ett statligt affärsverks ar-
betslöshetsförsäkringspremie bestäms utifrån 
de löner som affärsverket betalt och som av-
ses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996). 

Som grund för löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie anses med stöd av 19 § i fi-
nansieringslagen lön, resultatpremie eller nå-
got annat vederlag som betalas som ersätt-
ning för arbete. Ett sådant vederlag anses 
som lön också då det betalas till arbetstaga-
ren av ett konkursbo, av en sådan myndighet 
som enligt lönegarantilagen (866/1998) an-
svarar för lönegarantin eller av någon annan 
betalare (ställföreträdande betalare). Till lö-
nen räknas också sådant vederlag för arbete 
som enligt avtal helt eller delvis ska gottgö-
ras i form av betjäningsavgifter eller gåvor 
av allmänheten, dagpenning som betalas av 
en sjukkassa enligt lagen om försäkringskas-
sor (1164/1992) och som arbetstagaren får i 
stället för lön som betalas med stöd av lag, 
kollektivavtal eller något annat avtal och stöd 
för privat vård enligt lagen om stöd för hem-
vård och privat vård av barn (1128/1996), el-
ler något annat motsvarande stöd som betalas 

av staten eller kommunen. Som arbetsin-
komst för utlandsarbete betraktas den lön 
som borde betalas i Finland för motsvarande 
arbete. Om motsvarande arbete inte finns i 
Finland, betraktas den lön som annars kan 
anses motsvara nämnda arbete som arbetsin-
komst.  Som arbetsinkomst som ska räknas 
till lönesumman beaktas inte sådana förmå-
ner eller betalningar som man erhåller på 
grund av anställningsförhållandet men som 
inte utgör egentligt avtalat vederlag för arbe-
tet. Sådana poster uppräknas i en exempel-
förteckning i finansieringslagen.  

Premieprocentsatserna för arbetsgivares ar-
betslöshetsförsäkringspremie och löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms för 
ett kalenderår åt gången. År 2012 är löntaga-
res arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60 % av 
lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie är graderad enligt den lönesum-
ma som arbetsgivaren betalar så att 2012 är 
den 0,80 % av lönen för ett lönebelopp upp 
till 1 936 500 euro och 3,20 % av lönen för 
den överskjutande delen av lönebeloppet.  
 
Uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier  

Arbetslöshetsförsäkringspremierna har se-
dan 1961 tagits ut i samband med olycks-
fallsförsäkringen. Samma olycksfallsförsäk-
ringsbolag där arbetstagaren har tecknat lag-
stadgad olycksfallsförsäkring tar hos arbets-
givaren ut både arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie och löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie, som arbetsgivaren in-
nehåller av löntagarens lön. Olycksfallsför-
säkringsanstalterna har skött uttaget av ar-
betsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 
fr.o.m. 1961 samt uttaget av löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremier fr.o.m. 1993. 
Olycksfallsförsäkringsbolaget redovisar de 
premier det tagit ut hos arbetsgivaren vidare 
till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Statskon-
toret tar ut löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremier för den statsanställda persona-
len och även arbetsgivares arbetslöshetsför-
säkringspremier hos statliga affärsverk. Ar-
betslöshetsförsäkringsfonden avtalar årligen 
med olycksfallsförsäkringsanstalterna och 
Statskontoret om de ersättningar för uttaget 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden ska beta-
la. 
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Uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremie 
är uppbyggt av förskottspremier och utjäm-
ningspremier. Med stöd av finansieringsla-
gen har försäkringsanstalten rätt att ta ut för-
skott på arbetslöshetsförsäkringspremien för 
en försäkring som börjar från ingången av 
året eller under året. För en försäkring som 
börjar fastställs förskottspremien utgående 
från uppgifterna i ansökan om försäkring. 
Förskottspremien för en fortlöpande försäk-
ring bestäms utgående från de senaste löne-
uppgifterna som försäkringsanstalten förfo-
gar över. Förskottspremiens storlek kan änd-
ras under försäkringsåret. Den slutliga för-
säkringspremien bestäms utgående från den 
anmälan som lönesumman som arbetsgivaren 
gör varje kalenderår efter försäkringsperio-
dens utgång. Om den slutliga försäkrings-
premien för försäkringsperioden överstiger 
eller understiger den uttagna förskottspremi-
en, tar försäkringsanstalten ut eller återbeta-
lar skillnaden mellan den slutliga premien 
och förskottspremien i form av en utjäm-
ningspremie. På arbetslöshetsförsäkrings-
premier som inte har betalts inom utsatt tid 
tas dröjsmålsränta ut för dröjsmålstiden. Ar-
betslöshetsförsäkringspremier och dröjsmåls-
räntor får utmätas utan dom eller beslut.  

Arbetslöshetsförsäkringspremierna tas ut 
hos arbetsgivarna i fyra poster per år. I janua-
ri tas hos alla arbetsgivare ut en premie för 
den uppskattade lönesumman enligt den läg-
re premien, 2012 0,8 % av hela lönesumman. 
Hos stora arbetsgivare tas dessutom ut en 
premie enligt den högre premien, 2012 2,4 % 
för den del av lönesumman som överstiger 
1 936 500 euro, i två poster, av vilka den ena 
betalas i mars och den andra i september. 
Arbetsgivarna betalar löntagares premiean-
del, 2012 0,6 % av lönen, en gång om året i 
maj.  

Om arbetsgivaren har försummat sin för-
säkringsplikt enligt lagen om olycksfallsför-
säkring, är arbetsgivaren skyldig att betala 
arbetslöshetsförsäkringspremien förhöjd på 
samma sätt som olycksfallsförsäkringspremi-
en, dvs. i form av en tilläggsavgift till försäk-
ringspremien.  Sanktionsbestämmelserna i 
lagen om olycksfallsförsäkring tillämpas 
också när arbetsgivaren har försummat att 
lämna de uppgifter som behövs för att fast-
ställa försäkringspremien eller har lämnat 

oriktiga uppgifter. I dessa situationer har för-
säkringsanstalten rätt att hos arbetsgivaren ta 
ut högst det dubbla beloppet en skälig försäk-
ringspremie för den tid som försummelsen 
eller de oriktiga uppgifterna gäller.  

Försäkringsanstalterna redovisar intäkten 
av arbetslöshetsförsäkringspremierna jämte 
dröjsmålsräntor till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden. Bestämmelser om redovisningen av 
medlen samt om grunderna för ersättning för 
de kostnader som uppkommer för försäk-
ringsanstalten på grund av debitering, uttag 
och redovisning finns i avtalet mellan arbets-
löshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsför-
säkringsanstalternas Förbund. På motsvaran-
de sätt tar Statskontoret ut löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie för den statsan-
ställda personalen och arbetsgivares arbets-
löshetsförsäkringspremier hos statliga affärs-
verk så som kontoret bestämmer och förmed-
lar de influtna medlen vidare till arbetslös-
hetsförsäkringsfonden så som bestäms i avta-
let mellan Statskontoret och arbetslöshetsför-
säkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkrings-
fonden kan avstå från att ta ut arbetslöshets-
försäkringspremie, som dess belopp är ringa. 
 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden är en av 
arbetsgivarna och löntagarna administrerad 
självständig inrättning, vars omkostnader fi-
nansieras med intäkten av arbetslöshetsför-
säkringspremierna. Fondens högsta beslutan-
derätt utövas av förvaltningsrådet, som stats-
rådet utser för tre år i sänder. Av förvalt-
ningsrådets 18 medlemmar ska två tredjede-
lar företräda arbetsgivarna och en tredjedel 
arbetstagarna. Fondens ärenden sköts av en 
styrelse som har 12 medlemmar varav 8 före-
träder arbetsgivarna och 4 arbetstagarna. 
Bestämmelser om arbetslöshetsförsäkrings-
fondens uppgifter finns i 10 § i finansierings-
lagen. Fonden svarar för finansieringen av de 
arbetslöshetsförmåner som finansieras med 
arbetslöshetsförsäkringspremier och av vissa 
andra förmåner. Fondens tillgångar ska skö-
tas så att de ger intäkter och så att intäkterna 
tryggas. I egenskap av mottagare av arbets-
löshetsförsäkringspremierna ska fonden ock-
så styra, utveckla och övervaka verkställighe-
ten av uttagsförfarandet i fråga om arbetslös-
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hetsförsäkringspremier. Dessutom ska fon-
den fastställa och ta ut arbetsgivares själv-
riskpremie och ta ut ersättningar som avses i 
artiklarna 65.6 och 65—7 i grundförordning-
en beträffande arbetslöshetsdagpenningar 
som betalats till personer som varit medlem-
mar i en arbetslöshetskassa.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ansvarar 
för finansieringen av det inkomstrelaterade 
utkomstskyddet för arbetslösa till den del 
som staten och enskilda arbetslöshetskassor 
inte ansvarar för det. Staten finansierar unge-
fär en tredjedel av utgifterna för det inkomst-
relaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Ar-
betslöshetsfonden svarar också för betalning-
en av en avgift som avses i 182 § i lagen om 
pension för arbetstagare (395/2006) till Pen-
sionsskyddscentralen och av den avgift som 
avses i 133 § i lagen om statens pensioner 
(1295/2006) till statens pensionsfond för ar-
betslöshets- och utbildningstid samt av det 
belopp som avses i 31 § i lönegarantilagen 
(866/1998) och i 29 § i lagen om lönegaranti 
för sjömän (1108/2000). Dessutom finansie-
rar arbetslöshetsförsäkringsfonden vuxenut-
bildningsstödets förtjänstdel och förvalt-
ningskostnaderna enligt lagen om vuxenut-
bildningsstöd (1276/2000) samt förvalt-
ningskostnaderna och yrkesexamensstipendi-
erna i fråga om andra personer än sådana 
som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållan-
de till staten enligt lagen om Utbildningsfon-
den (1306/2002).  

För finansieringen av grunddagpenningen 
enligt utkomstskyddet för arbetslösa redovi-
sar arbetslöshetsförsäkringsfonden till Folk-
pensionsanstalten av intäkten av lönetagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie ett belopp 
som i genomsnitt motsvarar beloppet av ar-
betslöshetsförsäkringspremierna för arbetsta-
gare som inte hör till arbetslöshetskassorna.  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter 
finansieras med arbetslöshetsförsäkringspre-
mierna samt med intäkter av placeringsverk-
samheten och vid behov med lån med stats-
borgen. Arbetslöshetsförsäkringspremierna 
ska fastställas så att arbetslöshetsförsäkrings-
fonden kan klara av finansieringen av arbets-
löshetsförmånerna och vuxenutbildningsstö-
det, den intäkt av försäkringspremierna som 
redovisas för finansiering av grunddagpen-
ningen och sina övriga lagstadgade utgifter. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden gör en fram-
ställning om följande års premier till social- 
och hälsovårdsministeriet före utgången av 
augusti. Arbetslöshetsförsäkringspremierna 
fastställs så att ändringarna i löntagares och 
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremi-
er fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares 
genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspre-
mie och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie.  

För att trygga likviditeten och balansera 
ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremier-
na till följd av prognostiserbara nationaleko-
nomiska konjunkturfluktuationer har arbets-
löshetsförsäkringsfonden en konjunkturbuf-
fert, som utgör skillnaden mellan fondens 
tillgångar och skulder. Vid fastställandet av 
arbetslöshetsförsäkringspremierna kan pro-
gnosen om maximibeloppet för buffertens 
tillgångar eller skulder uppgå till högst ett 
belopp motsvarande utgifterna för en arbets-
löshetsgrad på 5,0 procentenheter. När man 
bedömer förändringen i arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens finansieringsbehov beaktas det 
faktiska förhållandet mellan konjunkturbuf-
ferten eller underskottet i fonden och det lag-
stadgade maximibeloppet. År 2012 kan max-
imibeloppet för konjunkturbuffertens till-
gångar eller skulder vara uppskattningsvis 
cirka 1,2 miljarder euro.  

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkrings-
fondens ekonomi och av verkställigheten av 
självriskpremien för arbetsgivares utkomst-
skydd för arbetslösa ankommer på Finansin-
spektionen. Till övriga delar övervakas upp-
fyllandet av de förpliktelser som ålagts ar-
betslöshetsförsäkringsfonden av social- och 
hälsovårdsministeriet. 
 
Erhållande och utlämnande av uppgifter 

I finansieringslagen bestäms om rätt för ar-
betslöshetsförsäkringsfonden, social- och 
hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, 
försäkringsanstalterna, Statskontoret, Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbunds och be-
svärsinstanserna att få uppgifter för skötseln 
av sina lagstadgade uppdrag. I finansierings-
lagen bestäms dessutom om arbetsgivarens 
skyldighet att lämna uppgifter.  

Enligt finansieringslagen har arbetslöshets-
försäkringsfonden trots sekretessbestämmel-
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serna och andra begränsningar som gäller er-
hållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt av en 
försäkringsanstalt, Statskontoret och Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund få de 
uppgifter som är nödvändiga för styrning, ut-
veckling och övervakning av uttaget av ar-
betslöshetsförsäkringspremier. Dessutom har 
arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att av en 
pensionsanstalt, Pensionsskyddscentralen, 
skattemyndigheterna samt myndigheter och 
andra instanser på vilka lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
tillämpas, för varje arbetsgivare får de upp-
gifter om utbetalda löner och om andra om-
ständigheter som är nödvändiga för tillsynen 
över uttaget av arbetslöshetsförsäkringspre-
mien. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har 
dessutom rätt att för nämnda ändamål av 
skattemyndigheterna i form av massinforma-
tion få namn, företags- och organisations-
nummer eller personbeteckningar, kontakt-
uppgifter, årsanmälningar eller motsvarande 
uppgifter samt branschuppgifter beträffande 
de arbetsgivare som betalt lön eller annat ve-
derlag till arbetstagare, samt även informa-
tion om vederlag för arbete och anknytande 
arbetsgivarprestationer som arbetstagarna har 
betalat ut. 

Arbetslöshetsfonden har rätt att få den in-
formation som nämns ovan fastän fonden 
inte i sin begäran om massinformation har 
specificerat de arbetsgivare som blir föremål 
för tillsynen eller fastän tillsynen ännu inte är 
anhängig. Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
har rätt att sammanställa och behandla de av-
sedda personuppgifterna för tillsynen över 
uttaget av försäkringspremie och verkställig-
heten av uttaget av självriskpremie. Den 
sammanställda informationen kan sparas tills 
arbetslöshetsförsäkringsfondens nämnda 
uppdrag har utförts. Sammanställd informa-
tion får inte utlämnas vidare. 

I finansieringslagen bestäms dessutom om 
rätt för försäkringsanstalterna och Statskon-
toret att få de uppgifter som behövs för utta-
get av arbetslöshetsförsäkringspremie av ar-
betslöshetsförsäkringsfonden, av en pen-
sionsanstalt som verkställer lagstadgad för-
säkring, av Pensionsskyddscentralen, av skat-
temyndigheterna samt av myndigheter och 
andra instanser på vilka lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet tillämpas. 

De har rätt att för varje arbetsgivare få de 
uppgifter om utbetalda löner och andra om-
ständigheter som är nödvändiga för behand-
lingen av ett ärende som gäller arbetslöshets-
försäkringspremie samt för fastställande och 
uttag av arbetslöshetsförsäkringspremie.  

Enligt finansieringslagen har arbetslöshets-
fonden, en försäkringsanstalt, Statskontoret, 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund 
och en besvärsinstans rätt att får de lagstad-
gade uppgifterna avgiftsfritt. Om uppgifterna 
behövs i en bestämd form och detta medför 
väsentliga merkostnader för den som lämnar 
ut uppgifterna, ska kostnaderna dock ersättas. 

I finansieringslagen bestäms också om ar-
betsgivarens skyldighet att lämna uppgifter. 
Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande av 
en försäkring enligt lagen om olycksfallsför-
säkring samt därefter årligen ge försäkrings-
anstalten och Statskontoret de uppgifter om 
utbetalda löner samt andra uppgifter som är 
nödvändiga för fastställande och uttag av ar-
betslöshetsförsäkringspremie. Uppgifterna 
behöver inte lämnas specificerade enligt ar-
betstagare. Arbetsgivaren är dessutom skyl-
dig att lämna försäkringsanstalten, Statskon-
toret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund och en besvärsinstans de utredningar 
som de begär och som är nödvändiga för be-
handlingen av ett ärende som gäller arbets-
löshetsförsäkringspremie.  

De uppgifter som omfattas av arbetslös-
hetsförsäkringsfondens rätt att få uppgifter 
kan lämnas fonden med hjälp av en teknisk 
anslutning. Med hjälp av en teknisk anslut-
ning får också sekretessbelagda lämnas utan 
samtycke av den vars intressen sekretessen är 
avsedd att skydda. Innan en teknisk anslut-
ning öppnas ska den som begär uppgifter 
lägga fram en utredning om att uppgifternas 
skyddas på behörigt sätt. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden för ett ar-
betslöshetsförsäkringsregister för skötseln av 
de ärenden som gäller arbetslöshetsförsäk-
ringspremier. De uppgifter som förts in i ar-
betslöshetsförsäkringsregistret ska sparas i 20 
år från det att de infördes i registret.  
 
Straffbestämmelse 

Finansieringslagen innehåller en straffbe-
stämmelse som gäller arbetsgivare och enligt 
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arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare 
kan dömas till böter för försummelse av den 
skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs 
i lagen eller för lämnande av oriktiga uppgif-
ter. 
 
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremie 
är fördelat på 13 olycksfallsförsäkringsan-
stalter som erbjuder lagstadgad olycksfalls-
försäkring samt Statskontoret. Uttagsförfa-
randet är i stora drag enhetligt, men det finns 
vissa detaljskillnader mellan försäkringsan-
stalterna. Även kund- och rådgivningsservi-
cens innehåll och beskaffenhet varierar mel-
lan försäkringsanstalterna. Ett uttagssystemet 
fördelat på olika försäkringsanstalter har 
möjliggjort ett smidigt uttag av arbetslöshets-
försäkringspremierna men gjort det svår att 
få grepp som uttaget av arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som helhet. Att arbetslöshets-
försäkringspremien tas ut i samband med 
olycksfallsförsäkringen har krympt arbets-
löshetsförsäkringsfondens möjligheter att ut-
veckla uttagsförfarandet för arbetslöshetsför-
säkringspremier. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och 
olycksfallsförsäkringsanstalterna avtalar årli-
gen om de ersättningar som arbetslöshetsför-
säkringsfonden ska betala till olycksfallsför-
säkringsanstalterna för uttaget. De kostnader 
som det nuvarande uttagsförfarandet förorsa-
kar arbetslöshetsförsäkringssystemet har sti-
git i jämn takt från år till år. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar 
arbetslöshetsförmånerna och övervakar verk-
ställigheten av förfarandet för uttag av ar-
betslöshetsförsäkringspremier. Sålunda skul-
le det vara naturligt att dess uppgifter även 
omfattar uttaget av arbetslöshetsförsäkrings-
premier varvid uttaget av premier, rådgiv-
ningen och betalningsövervakningen skulle 
vara koncentrerade till samma aktör. Det 
skulle vara ändamålsenligt att koncentrera ut-
taget av premierna till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden, eftersom det skulle förenhetliga, 
effektivisera och förtydliga premieuttagspro-
cessen. Det skulle dessutom minska de kost-
nader som uttaget förorsakar arbetslöshets-
försäkringssystemet.  

3   Målsättning och de v ikt igaste  
förslagen 

3.1 Målsättning 

Målet med propositionen är att uppfylla 
skrivningen i regeringsprogrammet om att ut-
taget av arbetslöshetsförsäkringspremier ska 
överföras från olycksfallsförsäkringsanstal-
terna till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Må-
let är att förtydliga, förenhetliga och effekti-
visera systemet för uttag av arbetslöshetsför-
säkringspremier.  
 
3.2  Alternativ  

Utöver det alternativ som man stannade för 
i regeringsprogrammet skulle det vara möj-
ligt att sköta uttaget av arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som nu så att olycksfallsförsäk-
ringsanstalterna tar ut premierna eller överfö-
ra det till Skatteförvaltningen som skulle 
samla in premierna i samband med andra av-
gifter som kan jämställas med skatter. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har sedan 
oktober 2009 utrett och förberett överföring-
en av uttaget av arbetslöshetsförsäkringspre-
mier så att fonden kan börja sköta det själv. I 
maj 2011 tillsatte social- och hälsovårdsmi-
nisteriet en arbetsgrupp för att utreda hur ut-
taget av arbetslöshetsförsäkringspremier 
kunde skötas så att målet att minska företa-
gens administrativa börda skulle beaktas så 
bra som möjligt (SHM038:00/2011). Arbets-
gruppens arbete avslutades i augusti 2011 när 
regeringen tog in en skrivning om att uttaget 
av arbetslöshetsförsäkringspremierna ska 
överföras i regeringsprogrammet. Arbets-
gruppen ansåg att det är onödigt att utreda al-
ternativen och deras konsekvenser eftersom 
det beslöts om uttagssättet i regeringspro-
grammet.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har utöver 
sina andra lagstadgade uppgifter beredskap 
att sköta uttaget av arbetslöshetsförsäkrings-
premier. För skötseln av sina nuvarande upp-
gifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden ett 
heltäckande elektroniskt arbetsgivarregister, 
som lämpar sig som grund även för uttagssy-
stemet. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har 
förberett sig på uttagsuppgiften genom att ut-
öka personalen och utveckla sina datasystem. 
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3.3 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att uppbörden av 
arbetslöshetsförsäkringspremier överförs från 
olycksfallsförsäkringsanstalterna och Stats-
kontoret till arbetslöshetsförsäkringsfonden. 
Utöver sina nuvarande uppgifter skulle ar-
betslöshetsförsäkringsfonden sköta uppbör-
den av arbetslöshetsförsäkringspremier i dess 
helhet. På så sätt skulle man övergå från det 
nuvarande splittrade systemet till ett centrali-
serat system där arbetslöshetsförsäkringsfon-
den sköter finansieringen av de förmåner 
som finansieras med arbetslöshetsförsäk-
ringspremierna, uttaget av arbetslöshetsför-
säkringspremier och tillsynen över att premi-
erna är korrekta. Arbetslöshetsförsäkrings-
fonden ska övervakas av Finansinspektionen.  

I lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner förelås de ändringar som överfö-
ringen av uppbörden förutsätter. Till lagen 
fogas bestämmelser om uppbörd av arbets-
löshetsförsäkringspremie. Överföringen av 
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremie 
till arbetslöshetsförsäkringsfonden förutsätter 
mera omfattande och noggrannare bestäm-
melser än nu om uppbörd av arbetslöshets-
försäkringspremie. I bestämmelserna om 
uppbörd av premien beaktas att det är fråga 
om en avgift som kan jämställas med skatt 
och därför måste bestämmelserna vara noga 
avgränsade och klara. 

Enligt propositionen ska arbetsgivares och 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie-
skyldighet fortfarande bestämmas via lagen 
om olycksfallsförsäkring. Arbetsgivarens ar-
betslöshetsförsäkringspremieskyldig ska vara 
bunden till olycksfallsförsäkringsskyldighe-
ten och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premieskyldighet till att löntagaren omfattas 
av olycksfallsförsäkringen. I premiebetal-
ningsskyldigheten företas dock sådana änd-
ringar som är nödvändiga på grund av över-
föringen av uttaget av premien. Det föreslås 
att i fortsättningen ska betalningsskyldighe-
ten också gälla löntagare beträffande vilka 
det premiebetalningssystem som tillämpas 
inom den lagstadgade olycksfallsförsäkring-
en inte baserar sig på den lönesumma som 
arbetsgivaren betalat. Dessa arbetstagare har 
inte varit skyldiga att betala arbetslöshetsför-
säkringspremie, eftersom försäkringsanstal-

terna inte har samlat in uppgifter om den lö-
nesumma som behövs för att fastställa pre-
mien. I och med premiebetalningsskyldighe-
ten börjar dessa arbetstagare också omfattas 
av tillämpningsområdet för lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Det föreslås att 
eventuella ändringar i tillämpningsområdet 
för betalningsskyldigheten ska utredas sepa-
rat. 

Uppbörden av arbetslöshetsförsäkrings-
premie ska på samma sätt som för närvaran-
de basera sig på en förskottspremie som fast-
ställs och uppbärs i början av försäkringsåret 
eller under det och på en utjämningspremie 
eller förskottsåterbäring som fastställs och 
uppbärs eller betalas efter årets slut. Den 
slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien fast-
ställs kalenderårsvis. I lagen föreslås också 
bestämmelser om rätt för arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden att rätta en fastställd arbetslös-
hetsförsäkringspremie och fastställa arbets-
löshetsförsäkringspremier genom uppskatt-
ning. Förfarandet för fastställande och upp-
börd av arbetslöshetsförsäkringspremien änd-
ras från det nuvarande systemet som baserar 
sig på debitering mot ett beslutsförfarande. I 
bestämmelserna om fastställande av arbets-
löshetsförsäkringspremien föreskrivs också 
hur arbetslöshetsförsäkringsfonden ska moti-
vera sina beslut och när besluten inte behöver 
motiveras på det sätt som föreskrivs i för-
valtningslagen. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer 
förskottet så att det så exakt som möjligt 
motsvarar det slutliga beloppet av arbetsgiva-
rens i finansieringslagens föreskrivna betal-
ningsskyldighet och meddelar arbetsgivaren 
ett beslut om förskottet som inte kan över-
klagas. Arbetsgivaren kan betala förskottet i 
enlighet med beslutet i en eller flera poster 
senast på de förfallodagar som förskrivs ge-
nom förordning. Arbetslöshetsförsäkrings-
fonden kan ändra förskottet eller undanröja 
det på arbetsgivarens yrkande. Till den del 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden inte har 
godkänt arbetsgivarens yrkande meddelar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden ett överklagbart 
beslut. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelar 
arbetsgivaren ett överklagbart beslut om det 
slutliga beloppet av arbetslöshetsförsäkrings-
premien.  Om den slutliga arbetslöshetsför-
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säkringspremien överstiger beloppet av det 
uppburna förskottet, uppbär arbetslöshetsför-
säkringsfonden skillnaden (utjämningspre-
mie). Om förskottsbeloppet överstiger det 
slutliga beloppet av arbetslöshetsförsäkrings-
premien, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden 
betala tillbaka denna skillnad till arbetsgiva-
ren (förskottsåterbäring). 

För arbetsgivaren förskrivs skyldighet att 
inom utsatt till göra anmälan om lönesum-
man till arbetslöshetsförsäkringsfonden. För 
arbetslöshetsförsäkringsfonden föreskrivs rätt 
att påföra premieförhöjning, om arbetsgiva-
ren har gjort anmälan om lönesumman efter 
utsatt tid, försummat anmälan om lönesum-
man eller lämnat bristfälliga eller oriktiga 
uppgifter. Dessutom ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ha rätt att fastställa arbetslös-
hetsförsäkringspremien genom uppskattning, 
om ingen anmälan om lönesumman har 
gjorts. Även uppskattad premie ska kunna 
påföras till förhöjt belopp.  

I samband med att uppbörden av premien 
överförs förslås att även förfarandet för sö-
kande av ändring i uppbörden av arbetslös-
hetsförsäkringspremie ändras. Enligt proposi-
tionen ska det inte gå att söka ändring i ett 
beslut om arbetslöshetsförsäkringspremiens 
slutliga belopp eller om premieförhöjning 
som fastställts i samband med ett beslut om 
arbetslöshetsförsäkringspremie innan en be-
gäran om omprövning av ärendet har fram-
ställts till arbetslöshetsförsäkringsfonden. 
Man har rätt att söka ändring i arbetslöshets-
försäkringsfondens beslut om förskottsbe-
loppet eller den uppskattade premien samt i 
beslut som meddelats med anledning av be-
gäran om omprövning av ett beslut om ar-
betslöshetsförsäkringspremie genom besvär 
hos besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den. Löntagare ska ha rätt att anföra grund-
besvär hos besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden.  

Det föreslås att bestämmelserna om erhål-
lande och utlämnande av uppgifter ändras så 
att de motsvarar de föreslagna ändringarna 
och gör det möjligt för arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden att få de uppgifter som den be-
höver för att sköta uppbörden av premier. 
Till denna del innebär ändringen att arbets-
löshetsförsäkringsnämndens rätt att få upp-
gifter från Skatteförvaltningen utvidgas.  

I propositionen föreslås dessutom att ar-
betslöshetsförsäkringsfonden i maj varje år 
ska lämna ministeriet en beräkning av de to-
tala utgifterna för det inkomstrelaterade ut-
komstskyddet för arbetslösa, beloppet av sta-
tens andelar och följande års premie. Till 
följd av ändringen kan arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens beräkning beaktas i ett tidigt 
skede av budgetberedningen. Motsvarande 
förfarande tillämpas även i fråga om andra 
socialskyddsförmåner med kopplingar till 
statsbudgeten.  Utöver beräkningen ska ar-
betslöshetsförsäkringsfonden fortfarande 
lämna social- och hälsovårdsministeriet en 
framställning angående följande års premier 
före utgången av augusti.  
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

De ändringar som föreslås i propositionen 
har inga betydande konsekvenser för statsfi-
nanserna. Arbetslöshetsförsäkringspremien 
är indirekt kopplad till statsbudgeten, efter-
som i statsbudgeten fastställs betalningsande-
len för löntagare som inte hör till arbetslös-
hetskassorna, vilken arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden redovisar till Folkpensionsan-
stalten för finansieringen av grunddagpen-
ningen. År 2012 är den andel som redovisas 
för finansiering av grunddagpenningen 
56 000 000 euro. Propositionen inverkar inte 
på fastställandet av denna finansieringsandel.  

En direkt men liten inverkan på statsfinan-
serna har överföringen av besvär som anförs 
över beslut från besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden till besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden, vars beräknade utgifter 
och anslag fastställs årligen i samband med 
behandlingen av statsbudgeten.  

Uttagsförfarandet, förfallodagarna för ar-
betslöshetsförsäkringspremier och de ersätt-
ningar som betalas för uttaget av premien ba-
serar sig för närvarande på avtal mellan ar-
betslöshetsförsäkringsfonden och Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund samt 
mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och 
Statskontoret. Som kostnader för uttaget av 
arbetslöshetsförsäkringspremien har arbets-
löshetsförsäkringsfonden till försäkringsan-
stalterna betalat en årlig ersättning för debite-
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rings-, uttags- och redovisningskostnaderna. 
År 2010 ersatte arbetslöshetsförsäkringsfon-
den försäkringsanstalterna och Statskontoret 
uttagskostnader till ett belopp av cirka 14 
miljoner euro. Enligt arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens beräkning skulle den totala in-
besparingen i uttagskostnaderna när uttaget 
av premien överförs vara cirka 10 miljoner 
euro på årsnivå. Dessutom håller försäk-
ringsanstalterna premierna på sina egna kon-
ton i medeltal 40 dagar, vilket gör att fonden 
förlorar ränteinkomster på cirka en miljon 
euro. 

Försäkringsanstalterna har inte tagit ut någ-
ra arbetslöshetsförsäkringspremier, om det 
skötselarvode som fonden betalar till försäk-
ringsanstalten har överstigit premiebeloppet. 
År 2012 är skötselarvodet för den första pos-
ten av arbetsgivarpremien 68 euro och för 
löntagarpremien 26 euro.  Arbetsgivares ar-
betslöshetsförsäkringspremie har inte tagits 
ut för lönesummor under 8 500 euro och lön-
tagares arbetslöshetsförsäkringspremie inte 
för lönesummor under 4 333 euro. Enligt ar-
betslöshetsförsäkringsfondens beräkning 
skulle betalningsunderlaget för finansierings-
systemet för arbetslöshetsförsäkringen och 
arbetslöshetsförsäkringspremieinkomsten 
öka med cirka 1,5 miljoner euro om året när 
uttaget koncentreras till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden och även utsträcks till mindre 
lönesummor än de nämnda.  

Överföringen av uttaget till arbetslöshets-
försäkringsfonden skulle stärka arbetslös-
hetsförsäkringsfondens kassamedel, eftersom 
arbetsgivarnas betalningsposter kommer di-
rekt till arbetslöshetsförsäkringsfonden på 
förfallodagarna utan det nuvarande redovis-
ningsdröjsmålet på cirka 40 dagar. År 2012 
skulle de genomsnittliga kassamedlen i slutet 
av varje månad stärkas från uppskattningsvis 
915 miljoner euro till cirka 1 020 miljoner 
euro i månaden. Stärkandet av kassamedlen 
skulle vara av störst betydelse i januari 2013, 
då arbetslöshetsförsäkringsfonden skulle för-
foga över samtliga arbetsgivares första pre-
miepost enligt en premieprocentsats på 
0,8 %, cirka 500 miljoner euro. Om uttaget 
inte överförs skulle kassamedlen vara på 
årets lägsta nivå i januari, cirka 400 miljoner 
euro, och den största premieposten från alla 

arbetsgivare skulle redovisas till arbetslös-
hetsförsäkringsfonden först en månad senare.  
 
Konsekvenser för löntagarna  

Den föreslagna propositionen har inga kon-
sekvenser för löntagarna som finansiärer av 
arbetslöshetsförmånerna. Arbetsgivaren in-
nehåller fortfarande löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie av den lön som betalas till 
arbetstagaren. Arbetsgivaren redovisar för-
skotten på löntagarnas premier till arbetslös-
hetsförsäkringsfonden en gång om året, i 
maj. Med stöd av propositionen ska en ar-
betstagare ha möjlighet att anföra grundbe-
svär över verkställigheten av uttaget av pre-
mien hos besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden i stället för besvärsnämnden 
för olycksfallsärenden.  

I propositionen föreslås att arbetsgivares 
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mieskyldighet ska gälla även de löntagare be-
träffande vilka det försäkringspremiesystem 
som tillämpas inom den lagstadgade olycks-
fallsförsäkringen inte baserar sig på den lö-
nesumma som arbetsgivaren betalat, alltså 
s.k. löntagare med fast premie. Dessa arbets-
tagare har inte varit skyldiga att betala ar-
betslöshetsförsäkringspremie, eftersom för-
säkringsanstalterna inte har samlat in uppgif-
ter om den lönesumma som behövs för att 
fastställa premien. Avsaknaden av betal-
ningsskyldighet har orsakat problem, efter-
som det arbete som omfattats av befrielsen 
inte har räknats in i löntagarens arbetsvillkor, 
vilket har kunnat leda till att en arbetslöshets-
förmån inte har beviljats eller till att beloppet 
minskat. I och med premiebetalningsskyldig-
heten börjar också löntagare med fast premie 
omfattas av tillämpningsområdet för lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa.  
 
Företagskonsekvenser 

Enligt skatteförvaltningens uppgifter fanns 
det 2011 i Finland 130 000 regelbundna ar-
betsgivare och 110 000 tillfälliga arbetsgi-
varna. Hushåll som är arbetsgivare ingår i de 
nämnda siffrorna.   

Som det är nu har försäkringsanstalterna 
fastställt betalningsvillkoren självständigt 
och tagit ut arbetslöshetsförsäkringspremier-
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na hos arbetsgivarna i samband med olycks-
fallsförsäkringspremien på de förfallodagar 
som föreskrivs i avtalet mellan arbetslöshets-
försäkringsfonden och Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund. Försäkringsanstal-
terna har också skött rådgivningen och servi-
cen i anslutning till arbetsgivarnas arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Arbetsgivarna har be-
gärt ändringar hos försäkringsanstalterna sär-
skilt på grund av ändringar i lönesummorna.  
När uttaget av arbetslöshetsförsäkringspre-
mierna överförs till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden 
också sköta rådgivningen till arbetsgivarna 
och behandlingen av ändringar som arbetsgi-
varna meddelar. För arbetsgivaren är det frå-
ga om en ny aktör som börjar ta ut lagstad-
gade premier och till vilken man årligen gör 
anmälan om lönesumman. Sålunda ökar pro-
positionen i första hand den administrativa 
bördan och kostnaderna för företag som anli-
tar utomstående löneförvaltningstjänster. 
Man har ändå försökt se till att företagens 
administrativa börda ska öka så litet som 
möjligt genom att ända uttagsförfarandet så 
litet som möjligt ur företagens synvinkel. I 
propositionen föreslås inte heller några änd-
ringar i fastställandet av arbetslöshetsförsäk-
ringspremien eller i premiegrunderna. Som 
helhet betraktad har propositionen ansetts ef-
fektivisera uttagsförfarandet och minska 
kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringssy-
stemet, som finansieras arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som tas ut hos företag och 
andra arbetsgivare samt löntagarna.  Arbets-
löshetsförsäkringsfonden får information om 
att en arbetsgivare skrivits in i arbetsgivarre-
gistret via företags- och organisationsdatasy-
stemet samt arbetsgivarens kontaktuppgifter 
från Befolkningsregistercentralen och via fö-
retags- och organisationsdatasystemet. Enligt 
propositionen ska arbetslöshetsförsäkrings-
fonden få mera noggrant specificerade upp-
gifter från Skatteförvaltningen för skötseln 
av sina uppgifter än för närvarande, vilket i 
någon mån minskar arbetslöshetsförsäkrings-
fondens behov av att begära utredning av ar-
betsgivaren. 

 Hushåll som är arbetsgivare, små arbetsgi-
vare och tillfälliga arbetsgivare kan för sin 
lönebetalning utnyttja Skatteförvaltningens 
tjänst palkka.fi för att anmäla lönen till ar-

betslöshetsförsäkringsfonden. På så sätt får 
arbetslöshetsförsäkringsfonden information 
om en ny arbetsgivare och kan fastställa ett 
förskott för denne. Skatteförvaltningens 
tjänst palkka.fi togs i bruk i februari 2006 
och 2011 hade tjänsten 22 600 användare, av 
vilka 11 700 var företag och 10 900 hushåll. 
Av företagen i Finland uppskattas cirka 
250 000 vara småföretag. Åtminstone en av-
sevärd del av dessa kunde utnyttja tjänsten 
palkka.fi för att sköta lönebetalningen och 
arbetsgivarförpliktelserna. 
 
 
4.2 Organisatoriska konsekvenser 

Att ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier är 
en ny uppgift för arbetslöshetsförsäkrings-
fonden.  Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska 
fastställa och ta ut arbetslöshetsförsäkrings-
premier och svara för handledning och råd-
givning i anslutning till arbetslöshetsförsäk-
ringspremierna.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har förbe-
rett sig på uttagsuppgiften genom att utöka 
personalen och utveckla sina datasystem. An-
talet anställda är för närvarande 41. Utöver 
de tidigare lokalerna har arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden skaffat nya lokaler för cirka 30 
personer. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har bedömt 
att man behöver tilläggsresurser motsvarande 
sammanlagt 22 årsverken för att sköta utta-
get. I detta antal har man beaktat att resurser-
na för den nuvarande tillsynsuppdraget 
minskas med ungefär 9 årsverken. Sålunda 
har arbetslöshetsförsäkringsfonden förberett 
sig på att sköta uttaget med 31 årsverken. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden utvecklar de 
datasystem som behövs för uttaget i huvud-
sak som eget arbete. Utvecklingskostnaderna 
för datasystemen på cirka 1 miljoner euro be-
står i huvudsak av personalkostnader. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har beräk-
nat att uttaget på årsnivå innebär tilläggs-
kostnader på 2,7 miljoner euro till arbetslös-
hetsförsäkringsfondens omkostnader. Mer-
parten av tilläggskostnaden är personalutgif-
ter och postnings- och motsvarande kostna-
der som direkt hänför sig till uttaget. Under-
hållet av datasystemet har beräknats medför 
en årlig kostnad på 400 000 euro. 
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Överföringen av uttaget av arbetslöshets-
försäkringspremier till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden underlättar skötseln av dess fi-
nansierings- och placeringsuppgifter, när 
man kan avstå från redovisningsförfarandet 
mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och 
olycksfallsförsäkringsanstalterna och det blir 
lättare att förutse kassaflödena. 
 
4.3 Konsekvenser för myndigheterna 

I propositionen föreslås att Finansinspek-
tionens tillsyn ska utvidgas till att omfatta 
arbetslöshetsförsäkringsfondens hela verk-
samhet. Enligt den gällande lagen har Fi-
nansinspektionen övervakat arbetslöshetsför-
säkringsfondens ekonomi och verkställighe-
ten av självriskpremien för arbetsgivarens 
utkomstskydd för arbetslösa. Finansinspek-
tionen måste garanteras de resurser som be-
hövs för att sköta det utvidgade övervak-
ningsuppdraget. Finansinspektionens verk-
samhet finansieras i huvudsak med tillsyns- 
och åtgärdsavgifter, som tas ut hos de över-
vakade och andra betalningsskyldiga. 

I propositionen föreslås att besvärsförfa-
randet i anslutning till arbetslöshetsförsäk-
ringspremier ändras. Även besvärsinstansen 
ändras när behandlingen av besvär som gäller 
arbetslöshetsförsäkringspremien överförs 
från besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
till besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den. Till besvärsförfarandet fogas en be-
stämmelse om begäran om omprövning i 
ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkrings-
premiens slutliga belopp eller att inte ta ut 
premie. Detta minskar antalet eventuella be-
svärsärenden. För närvarande är antalet be-
svärsärenden som gäller arbetslöshetsförsäk-
ringspremie få i besvärsnämnden för olycks-
fallsärenden.  

Propositionen innebär en ny uppgift för be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden och 
att antalet ärenden som ska behandlas ökar. 
Antalet besvärsärenden antas dock förbli 
lågt, så kostnadseffekten är liten. Praxis har 
dock visat att lagändringar ökar antalet be-
svärsärenden. Antalet besvärsärenden kan 
dessutom öka när uttagsförfarandet för ar-
betslöshetsförsäkringspremier får flera mo-
ment än tidigare och av det beslutsförfarande 
som tas i bruk.   

5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Regeringens proposition har beretts vid so-
cial- och hälsovårdsministeriet i samarbete 
med arbetslöshetsförsäkringsfonden, Fin-
lands näringsliv, Finlands Fackförbunds Cen-
tralorganisation FFC rf, Akava rf och Tjäns-
temannaorganisationen STTK rf.  
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Yttrande om regeringens proposition har 
begärts av finansministeriet, justitieministeri-
et, arbets- och näringsministeriet, Dataom-
budsmannen, Finansinspektionen, Statskon-
toret, besvärsnämnden för olycksfallsären-
den, besvärsnämnden för utkomstskydds-
ärenden, försäkringsdomstolen, Företagarna i 
Finland rf, Finansbranschens centralförbund, 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, 
Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentra-
len, arbetslöshetsförsäkringsfonden, Finlands 
näringsliv, Finlands Fackförbunds Centralor-
ganisation FFC SAK rf, Akava rf och Tjäns-
temannacentralorganisationen STTK rf. 

På grund av ärendets brådskande natur fick 
remissinstanserna två veckor på sig att yttra 
sig. De synpunkter som framförts i remissytt-
randena har i mån av möjlighet beaktats vid 
den fortsatta beredningen.  

Arbetsmarknadsorganisationerna, arbets-
löshetsförsäkringsfonden, Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund och Pensions-
skyddscentralen hade inget att anmärka på i 
fråga om överföringen av uttaget av arbets-
löshetsförsäkringspremier från olycksfalls-
försäkringsanstalterna och Statskontoret till 
arbetslöshetsförsäkringsfonden. Skatteför-
valtningen anser att det borde mest ända-
målsenligt att överföra uttaget till Skatteför-
valtningen. Finansministeriet skattar att det 
skulle vara kostnadseffektivt att överföra 
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremi-
erna till Skatteförvaltningen som redan har 
existerande system för uppbörd, tillsyn och 
ändringssökandet av premier, men med hän-
syn till anteckningen i regeringsprogrammet 
ser finansministeriet inte hinder för fortsatt 
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föreberedning av propositionen enligt försla-
get. Dessutom ansåg finansministeriet att det 
är nödvändigt att även staten är företrädd i 
arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltnings-
råd. 

Justitieministeriet granskade i sitt yttrande 
överföringen av uttaget med avseende på 
124 § i grundlagen. Enligt yttrandet ändrar 
inte överföringen av fastställandet och utta-
get av arbetslöshetsförsäkringspremien från 
de privata olycksfallsförsäkringsanstalterna 
till arbetslöshetsförsäkringsfonden nuläget 
med avseende på 124 § i grundlagen. Justi-
tieministeriet ansåg också att påförandet av 
sådana administrativa påföljder av sanktions-
natur som premieförhöjning inte kan skötas 
av arbetslöshetsförsäkringsfonden, utan be-
slutanderätten borde koncentreras till en 
myndighet. Dessutom framförde justitiemini-
steriet i sitt yttrande att propositionen borde 
kompletteras med en utredning om reformens 
ändamålsenlighet samt ändringar och preci-
seringar i bestämmelserna om uttagsförfa-
rande, erhållande av information, ändrings-
sökande och straff, vilken man försökt beakta 
vid den fortsatta beredningen. 

Arbets- och näringsministeriet, Företagarna 
i Finland rf och finansministeriet uppmärk-
sammar företagens administrativa börde i 
sina utlåtanden. Enligt arbets- och närings-
ministeriet borde reformen genomföras så att 
företagens administrativa börda ökar så litet 
som möjligt. Förutom företagens ökade ad-
ministrativa börda fäste finansministeriet i 
sitt yttrande dessutom uppmärksamhet vid att 
även andra organisationers, såsom finansin-
spektionens uppgifter ökar. Enligt finansmi-
nisteriet borde förökningen av kostnadseffek-
tiviteten och minskning av den administrati-
va belastningen tas i hänsyn i propositionens 
fortsatta förberedning. 

Företagarna i Finland rf bedömde att änd-
ringen uppenbart lättar upp uttagskostnader-
na endast på organisationsnivå och ökar den 
administrativa bördan i enskilda företag. En-
ligt Företagarna i Finlands bedömning kan 
ändringen öka arbetsmängden i företagen 
med upp till en timme om året. Arbetsmäng-
den skulle öka lika mycket oberoende av fö-
retagets storlek och således belasta särskilt 
små företag. Om ändringen skulle öka ar-
betsbördan i företaget med en timme om året, 
och värdet på en arbetstimme som företaga-
ren utför vore i medeltal 30 euro, skulle 
kostnadseffekten på samhällsekonomisk nivå 
med 200 000 betalande arbetsgivare bli 6 
miljoner euro (30*200 000). Enligt bedöm-
ningen skulle den administrativa bördan vara 
betydligt större i det skede när reformen 
genomförs. 

Arbetsmarknadsorganisationerna och ar-
betslöshetsförsäkringsfonden har inget att 
anmärka på propositionens innehåll. De pre-
ciseringar som besvärsinstanserna föreslagit i 
bestämmelserna om ändringssökande har be-
aktats vid den fortsatta beredningen. Även 
bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkrings-
fondens rätt att få uppgifter har preciserats 
utgående från justitieministeriets, Skatteför-
valtningens, Pensionsskyddscentralens och 
Dataombudsmannens utlåtanden. 

Finansinspektionen anser i första hand att 
det inte borde föreskrivas som en uppgift för 
Finansinspektionen att övervaka verkställig-
heten av arbetslöshetsförsäkringspremierna 
och i andra hand att regleringen av tillsynen 
över arbetslöshetsförsäkringsfonden borde 
möjliggöra riskbaserad tillsyn och inte styra 
inriktningen av tillsynen. Dessutom förutsät-
ter Finansinspektionen att tillsynsuppgiften 
preciseras, vilket har beaktats vid den fortsat-
ta beredningen.  
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DETALJMOTIVERING 

 
 
1  Lagförslag 

3 kap. Arbetslöshetsförsäkringsfon-
den 

 
10 §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 

uppgifter. Enligt 1 mom. 2 punkten i den gäl-
lande paragrafen har arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden till uppgift att styra, utveckla 
och övervaka verkställigheten av uppbörds-
förfarandet i fråga om arbetslöshetsförsäk-
ringspremier. Eftersom det föreslås att fast-
ställandet och uttaget av arbetslöshetsförsäk-
ringspremier överförs från olycksfallsförsäk-
ringsanstalterna till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden, föreslås att 1 mom. 2 punkten ändras 
så att som en ny uppgift för arbetslöshetsför-
säkringsfonden föreskrivs att fastställa och ta 
ut arbetslöshetsförsäkringspremierna samt att 
övervaka förpliktelserna i anslutning till ar-
betslöshetsförsäkringspremierna. Arbetslös-
hetsförsäkringsfonden ska allmänt övervaka 
att arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighe-
ten fullgörs. Tillsynen sker i första hand ge-
nom att man jämför olika registeruppgifter. 

11 §. Tillsynen över arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden. Enligt den gällande lagen an-
kommer tillsynen över arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens ekonomi och av verkställighe-
ten av i 8 a kap. avsedd självriskpremie på 
Finansinspektionen. Till övriga delar överva-
kas uppfyllandet av de förpliktelser som 
ålagts arbetslöshetsförsäkringsfonden av so-
cial- och hälsovårdsministeriet.  

Det föreslås att paragrafen ändras så att till-
synen över arbetslöshetsförsäkringsfonden 
utövas av Finansinspektionen. Finansinspek-
tionens tillsyn ska till denna del styras av 
lagstiftningen om Finansinspektionen, till-
synsstrategin samt den information som in-
samlas om tillsynsobjekten och deras ver-
kamhetsmiljö. Finansinspektionen ska över-
vaka arbetslöshetsförsäkringsfonden på mera 
allmän nivå och inrikta tillsynen noggrannare 
enligt sin tillsynsstrategi. Bestämmelser om 

Finansinspektionens rätt att få uppgifter och 
granskningsrätt ingår i 3 kap. i lagen om Fi-
nansinspektionen (878/2008) och därför be-
höver det inte föreskrivas särskilt om detta i 
den här lagen.  

Social- och hälsovårdsministeriet har skött 
beredningen av lagstiftning och annan norm-
givning som gäller arbetslöshetsförmånerna 
och finansieringen av dem, fastställandet av 
tillämpningsanvisningar, ärenden med an-
knytning till statsbudgeten samt koordine-
ringen av samarbetet inom Europeiska unio-
nen och det internationella samarbetet. Det 
föreslås att social- och hälsovårdsministeriets 
andel i tillsynen över arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden slopas i paragrafen, eftersom 
ministeriets uppgifter inte är tillsynsuppgifter 
i sak.  Det är således Finansinspektionen som 
är tillsynsmyndighet för arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden.   

11 a §. Social- och hälsovårdsministeriets 
rätt att få uppgifter och granska verksamhe-
ten. I paragrafen föreskrivs om social- och 
hälsovårdsministeriets rätt att trotssekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter inom skä-
lig tid avgiftsfritt få en skriftlig utredning om 
arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet.  
I paragrafen föreskrivs dessutom om skyl-
dighet för arbetslöshetsförsäkringsfonden att 
årligen tillställa ministeriet en berättelse över 
sin verksamhet och ställning. Berättelsen ska 
inlämnas inom två månader från det att bok-
slutet fastställts. Förutom berättelsen ska ar-
betslöshetsförsäkringsfonden lämna en redo-
görelse för de omständigheter som fram-
kommit när arbetslöshetsförsäkringspremien 
fastställts och uppburits och om eventuella 
åtgärder. 

12 §. Arbetsgivares premiebetalningsskyl-
dighet. Med stöd av 1 mom. i den gällande 
paragrafen är en arbetsgivare som enligt la-
gen om olycksfallsförsäkring (608/1948) är 
skyldig att försäkra sina arbetstagare förplik-
tad att betala arbetsgivares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Premien uppbörs i samband 
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med försäkringspremien för den lagbestämda 
olycksfallsförsäkringen.  

Det föreslås att i 1 mom. slopas omnäm-
nandet av att arbetslöshetsförsäkringspremi-
en tas ut i samband med den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringspremien, eftersom det 
föreslås att uppbörden av premien överförs 
på arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetsgi-
varna meddelar de uppgifter som behövs för 
att fastställa arbetslöshetsförsäkringspremi-
erna direkt till arbetslöshetsförsäkringsfon-
den. När arbetslöshetsförsäkringsfonden fast-
ställer arbetslöshetsförsäkringspremierna ska 
den särskilt beakta ett beslut som arbetsgiva-
ren företer och som Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund fattat med stöd av 
11 a § i lagen om olycksfallsförsäkring om 
huruvida en arbetstagare hör till lagens till-
lämpningsområde. 

Med stöd av 2 mom. tillkommer skyldighet 
att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i 
tillämpliga delar statliga affärsverk, som om-
fattas av lagen om statliga affärsverk 
(1062/2010). Momentet motsvarar 2 mom. i 
den gällande paragrafen. Staten är inte skyl-
dig att teckna arbetslöshetsförsäkring, så sta-
ten är inte heller förpliktad att betala arbets-
löshetsförsäkringspremie.   

I 3 mom. uppräknas de personer i fråga om 
vilka arbetsgivaren inte är skyldig att betala 
arbetslöshetsförsäkringspremie. 3 mom. 1—5 
punkten motsvarar den gällande paragrafen. 
Premiebetalningsskyldighet föreligger inte 
om det är fråga om en arbetstagare som 
tjänstgör på ett finskt fartyg som inskrivits i 
handelsfartygsförteckningen enligt lagen om 
förbättrande av konkurrenskraften för fartyg 
som används för sjötransport (1277/2007) 
och som inte bor i Finland, en arbetstagare 
som på grund av sin ålder enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa inte är berätti-
gad till arbetslöshetsförmåner eller som efter 
fyllda 65 år med stöd av 3 kap. 1 § 2 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa är be-
rättigad till arbetslöshetsförmåner, en ansva-
rig bolagsman i ett kommanditbolag eller en 
bolagsman i ett öppet bolag eller en arbetsta-
gare som är skyldig att teckna i lagen om 
pension för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare avsedd försäkring för 
sin huvudtjänst. Eftersom en arbetstagare 
som avses i familjevårdarlagen (312/1992) 

inte är skyldig att betala löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie enligt den gällande la-
gen, ska enligt den nya 6 punkten inte heller 
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 
betalas när det är fråga om en familjevårdare 
som avses i familjevårdarlagen. Undantagen 
från betalningsskyldigheten gäller de arbets-
tagargrupper som inte är skyldiga att betala 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 

Bland de undantag från skyldigheten att be-
tala arbetslöshetsförsäkringspremie som fö-
reskrivs i det gällande 3 mom. föreslås att ar-
betstagare i vars fall det försäkringspremie-
system som tillämpas i den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringen inte grundar sig på 
den av arbetsgivaren betalda lönesumman 
slopas. En sådan arbetstagares lön anmäls 
inte till olycksfallsförsäkringsanstalten och 
därför har det inte varit möjligt att fastställa 
arbetslöshetsförsäkringspremie. Eftersom ar-
betslöshetsförsäkringspremierna enligt pro-
positionen inte längre fastställs i samband 
med olycksfallsförsäkringen, är det inte mo-
tiverat att behålla premiebefrielsen. Premie-
befrielsen har också orsakat problem, efter-
som arbete som omfattats av befrielsen inte 
har räknats in i löntagarens arbetsvillkor, vil-
ket har kunnat leda till att en arbetslöshets-
förmån inte har beviljats eller att beloppet 
minskat. 

15 §. Löntagares premiebetalningsskyldig-
het. Med stöd av 1 mom. är personer i arbets- 
eller tjänsteförhållande eller annat anställ-
ningsförhållande vilka berörs av obligatoriskt 
olycksfallsskydd som ordnas av arbetsgiva-
ren eller som bestäms enligt lagen om 
olycksfallsersättning för statstjänstemän 
(449/1990) och som avses i lagen om olycks-
fallsersättning skyldiga att betala löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie. Paragrafens 
1 mom. motsvarar 1 mom. i den gällande pa-
ragrafen.  

I 2 mom. föreskrivs om situationer där lön-
tagaren inte är skyldig att betala arbetslös-
hetsförsäkringspremie. 2 mom. 1—6 punkten 
motsvarar den gällande paragrafen. Med stöd 
av momentet tillkommer premiebetalnings-
skyldig inte en arbetstagare som tjänstgör på 
ett finskt fartyg som inskrivits i handelsfar-
tygsförteckningen enligt lagen om förbätt-
rande av konkurrenskraften för fartyg som 
används för sjötransport och som inte bor i 
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Finland, en person som på grund av sin ålder 
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner 
eller som efter fyllda 65 år med stöd av 3 
kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa är berättigad till arbetslöshetsför-
måner, en ansvarig bolagsman i ett komman-
ditbolag eller en bolagsman i ett öppet bolag 
eller en arbetstagare som är skyldig att teck-
na försäkring enligt lagen om pension för fö-
retagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare för sin huvudtjänst. Dessutom ska 
en familjevårdare som avses i familjevårdar-
lagen inte vara skyldig att betala arbetslös-
hetsförsäkringspremie. På motsvarande sätt 
som i fråga om arbetsgivares skyldighet att 
betala arbetslöshetsförsäkringspremie före-
slås att bland undantagen från premiebetal-
ningsskyldigheten slopas 2 mom. 6 punkten i 
den gällande paragrafen, som gäller arbetsta-
gare i vars fall det försäkringspremiesystem 
som tillämpas i den lagstadgade olycksfalls-
försäkringen inte grundar sig på den av ar-
betsgivaren betalda lönesumman. Det före-
slagna 2 mom. gäller samma grupp av arbets-
tagare i fråga om vilka arbetsgivaren med 
stöd av 12 § 3 mom. inte är skyldig att betala 
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie.  

18 §. Arbetslöshetsförsäkringspremiernas 
belopp. Det föreslås att till paragrafen fogas 
ett nytt 7 mom., enligt vilket arbetslöshets-
försäkringsfonden ska lämna social- och häl-
sovårdsministeriet en beräkning av följande 
års förtjänstskyddsutgifter, beloppet av sta-
tens finansieringsandel samt följande års 
premieprocentsats senast den 15 maj varje år. 
Arbetslöshetsförsäkringspremien är en del av 
arbetsgivarnas och löntagarnas totala skatte-
sats, och den har kopplingar till statsbudge-
ten. Till följd av ändringen kommer arbets-
löshetsförsäkringsfondens beräkning att be-
aktas vid budgetberedningen före arbetslös-
hetsförsäkringsfondens framställning om föl-
jande års premier. Motsvarande förfarande 
tillämpas i fråga om andra socialskyddsför-
måner som har kopplingar till statsbudgeten. 

20 §. Förfarandet vid betalning av lönta-
gares arbetslöshetsförsäkringspremie. I pa-
ragrafen föreskrivs om arbetsgivarens skyl-
dighet att innehåll löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie hos arbetstagaren i sam-
band med varje lönebetalning.  

Det föreslås att till paragrafen fogas nya 2, 
3 och 4 mom. I 2 mom. föreskrivs om inne-
hållning av löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie i efterhand när löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie på grund av ett up-
penbart fel inte har innehållits i samband 
med lönebetalningen. I en sådan situation får 
arbetsgivaren innehålla löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie av de löner som be-
talts i samband med föregående lönebetal-
ning i samband med de högst två följande lö-
nebetalningarna. 

I vissa branscher bestäms lönen på grund 
av arbetsresultatet. Således kan den penning-
lön som betalas i samband med lönebetal-
ningen varierar så mycket att det inte alltid 
finns någon penninglön att betala i samband 
med lönebetalningen. Arbetstagaren får ändå 
ha naturaförmåner av vilka löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie borde innehållas 
trots att penninglön saknas. Om löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie inte kan in-
nehållas i en sådan situation på grund av att 
penninglönen inte räcker till, kan arbetsgiva-
ren med stöd av förslaget till 3 mom. inne-
hålla löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie retroaktivt inom två år i samband med 
följande lönebetalningar.  

Den gällande lagen innehåller ingen be-
stämmelse som förpliktar arbetsgivaren att 
betala tillbaka löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie som arbetsgivaren innehållit 
utan grund till arbetstagaren. Strävan är att 
rätta till denna brist med den bestämmelse 
som föreslås i 4 mom. Enligt den föreslagna 
bestämmelsen ska arbetsgivaren på arbetsta-
garens yrkande till arbetstagaren återbetala 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
som tagits ut av arbetstagaren utan grund el-
ler till för högt belopp. Om arbetsgivaren 
upptäcker att han innehållit arbetslöshetsför-
säkringspremie utan grund hos löntagaren, 
ska arbetsgivaren också på eget initiativ åter-
betala den till arbetstagaren. Bestämmelser 
om arbetstagarens rätt att genom grundbesvär 
söka ändring i verkställigheten av premien 
föreslås i 24 h §.  

21 §. Uppbörd av premierna. I paragrafen 
bestäms om uppbörden av arbetslöshetsför-
säkringspremierna. I 1 mom. sägs att arbets-
löshetsförsäkringsfonden fastställer och upp-
bär av arbetsgivaren arbetsgivares arbetslös-
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hetsförsäkringspremie och löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie på basis av löne-
summan enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren 
svarar fortfarande för att löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie uppbärs och betalas 
till arbetslöshetsförsäkringsfonden. 

21 a §. Fastställande och ändring av för-
skott. Paragrafen är ny. I 1 mom. föreskrivs 
om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att 
påföra arbetsgivaren förskott på arbetslös-
hetsförsäkringspremien under försäkringsåret 
så att förskottet baserar sig på de lönesum-
mor som ligger till grund för arbetsgivarens 
arbetslöshetsförsäkringspremier under inne-
varande och tidigare år, de löneuppgifter som 
erhållits med stöd av 22 och 22 a §, den all-
männa löneutvecklingen och de uppgifter 
som arbetsgivaren lämnat. Arbetslöshetsför-
säkringsfonden ska fastställa förskottet så att 
det så noggrant som möjligt motsvarar det i 
18 § föreskrivna beloppet av en betalnings-
skyldig arbetsgivares och löntagares premie-
betalningsskyldighet. Förskottet baserar sig i 
första hand på den beräknade lönesumma 
som arbetsgivaren uppgett. Dessutom kan ar-
betslöshetsförsäkringsfonden använda de 
uppgifter som den fått från Skatteförvalt-
ningen och andra uppgifter som den har för 
att uppskatta det kommande årets lönesum-
ma, som ligger till grund för förskottet. Ar-
betslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa 
förskottet utan att höra arbetsgivaren, efter-
som arbetsgivaren ska ha möjlighet att yrka 
på ändring och undanröjande av förskottet på 
det sätt som föreskrivs i 2 och 3 mom. Ar-
betslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa 
förskottet även på arbetsgivarens yrkande. 
Arbetsgivaren kan betala förskottet i en eller 
flera poster senast på de förfallodagar som 
föreskrivs genom förordning. 

Enligt 2 mom. kan arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden också ändra ett fastställt förskott 
på eget initiativ utan att höra arbetsgivaren, 
om förskottet har fastställts till för stort eller 
för litet belopp. Dessutom kan arbetslöshets-
försäkringsfonden med stöd av 3 mom. un-
danröja förskott på eget initiativ eller på ar-
betsgivarens yrkande. Arbetsgivaren ska an-
söka om ändring av förskottet före försäk-
ringsårets utgång. Förskottet ska undanröjas 
senast innan den slutliga försäkringspremien 

fastställts. Förskott som betalats till för högt 
belopp ska återbetalas utan dröjsmål. 

I 4 mom. bestäms om meddelande och mo-
tivering av beslut som gäller förskott. Av 
motiveringen till ett beslut om förskott ska 
framgå förskottsbeloppet och grunderna för 
det, t.ex. uppgifter om lönesummor som ar-
betsgivaren betalat tidigare vilka använts vid 
beräkningen. Det är nödvändigt med ett mo-
tiveringsförfarande som är enklare än för-
valtningslagens bestämmelser för att genom-
föra ett beslutsfattande av masskaraktär. Om 
arbetslöshetsförsäkringsfonden inte godkän-
ner arbetsgivarens yrkande på ändring eller 
undanröjande av förskottet, meddelar fonden 
ett överklagbart beslut om förskottet, vilket 
ska motiveras på det sätt som krävs i förvalt-
ningslagen (434/2003).  

Med stöd av 5 mom. bestäms om förfallo-
dagarna för betalningen av förskott genom 
förordning av statsrådet.  

21 b §. Arbetsgivarens skyldighet att an-
mäla lönesumman. Paragrafen är ny. Med 
stöd av 1 mom. ska arbetsgivaren på eget ini-
tiativ till arbetslöshetsförsäkringsfonden an-
mäla den lönesumma som arbetsgivaren be-
talat under försäkringsåret. Anmälan ska in-
nehålla information om de lönesummor som 
ligger till grund för arbetslöshetsförsäkrings-
premierna så att lönesummorna för delägare 
och andra än delägare är specificerade. I an-
mälan dessutom ska nämnas det försäkrings-
år för vilket anmälan görs och arbetsgivarens 
identifierings- och kontaktuppgifter. Anmä-
lan ska göras före utgången av januari året 
efter försäkringsåret.  Anmälan behöver inte 
göras, om arbetsgivaren inte har betalat några 
löner och inget förskott har fastställts under 
försäkringsåret. Skyldigheten att anmäla lö-
nesumman gäller endast de arbetsgivare som 
har betalat lön eller som arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden har påfört förskott under försäk-
ringsåret.  

Enligt 2 mom. ska arbetsgivaren också an-
mäla lönesumman när arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden kräver detta. Arbetslöshetsför-
säkringsfonden kan kräva att arbetsgivaren 
ska göra anmälan t.ex. om arbetsgivaren en-
ligt jämförelseuppgifterna har betalat lön 
men inte gjort anmälan. Arbetsgivaren ska 
göra anmälan också när arbetsgivaren inte 
har betalat några löner under försäkringsåret. 
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Med stöd av 3 mom. kan arbetslöshetsför-
säkringsfonden av grundad anledning på be-
gäran av arbetsgivaren förlänga tiden för att 
anmäla lönesumman. Förlängning av anmäl-
ningstiden är beroende av arbetslöshetsför-
säkringsfondens prövning och kan komma i 
fråga om arbetsgivaren har betydande svå-
righeter med att göra anmälan t.ex. på grund 
av sjukdom, störningar i datakommunikatio-
nen eller någon annan med dessa jämförbar 
orsak. 

21 c §. Fastställande av arbetslöshetsför-
säkringspremien. Paragrafen är ny. Enligt 1 
mom. fastställer arbetslöshetsförsäkringsfon-
den arbetslöshetsförsäkringspremien före ut-
gången av oktober året efter försäkringsåret. 
I 1 mom. bestäms dessutom om förhållandet 
mellan förskotten och arbetslöshetsförsäk-
ringspremien. 

I 2 mom. bestäms om innehållet i beslutet 
om den slutliga arbetslöshetsförsäkringspre-
mien. Beslutet behöver inte motiveras på det 
sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om 
det inte avviker från den lönesumma som ar-
betsgivaren uppgett. Av beslutet ska framgå 
lönesumman under försäkringsåret och den 
slutliga arbetslöshetsförsäkringspremie som 
fastställs på grundval av den, det förskott 
som uppburits för försäkringsåret eller den 
förskottsåterbäring som ska betalas till ar-
betsgivaren. Om beslutet avviker från arbets-
givarens anmälan om lönesumman, ska be-
slutet motiveras mera ingående än vad som 
beskrivs ovan på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen. Då ska man särskilt ange orsa-
kerna till att man avviker från arbetsgivarens 
anmälan om lönesumman, t.ex. jämförelse-
uppgifter eller någon annan utredning. 

Eftersom fastställandet av arbetslöshetsför-
säkringspremierna är ett massförfarande som 
genomförs snabbt kan det i olika faser i för-
farandet uppstå situationer där arbetslöshets-
försäkringspremien inte fastställs. För att fe-
len inte ska leda till att premieinkomsten går 
förlorad, ska enligt förslaget till 3 mom. ar-
betslöshetsförsäkringsfonden i dessa fall fast-
ställa arbetslöshetsförsäkringspremien inom 
tre år från ingången av året efter försäkrings-
årets utgång.  

I 4 mom. föreskrivs om fastställande av ar-
betslöshetsförsäkringspremien i en situation 
där den uppenbara avsikten med ett företags-

arrangemang har varit att kringgå bestäm-
melserna om arbetslöshetsförsäkringspremie.  

Syftet med momentet motsvarar 28 § i la-
gen om beskattningsförfarande (1558/1995) 
och bestämmelsen om kringgående av själv-
riskpremien i 24 § 4 mom. i den gällande fi-
nansieringslagen.  Det kan bli aktuellt att till-
lämpa paragrafen i situationer där arbetsgiva-
ren t.ex. försöker undgå att betala en högre 
arbetslöshetsförsäkringspremie genom före-
tagsarrangemang. Med hjälp av bestämmel-
sen har arbetslöshetsförsäkringsfonden möj-
lighet att ingripa i sådana situationer. Arbets-
löshetsförsäkringsfonden kan fastställa pre-
mien enligt det läge som gällde före före-
tagsarrangemanget, om arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden bedömer att den uppenbara av-
sikten med arrangemanget har varit att kring-
gå bestämmelserna om arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. Eftersom endast arbetsgivaren 
innehar information om hur och varför arran-
gemangen har gjorts, ska arbetsgivaren läm-
na in utredning om att det finns andra motiv 
till arrangemanget än att slippa premierna. 
Om arbetsgivaren inte lämnar någon utred-
ning eller om utredningen inte visar på något 
annat motiv till arrangemanget än att kringgå 
premierna, kan arbetslöshetsförsäkringsfon-
den fastställa premien. 

21 d §. Fastställande av arbetslöshetsför-
säkringspremien genom uppskattning. Para-
grafen är ny. Med stöd av 1 mom. kan arbets-
löshetsförsäkringsfonden fastställa arbetslös-
hetsförsäkringspremien genom uppskattning, 
om ingen anmälan om lönesumman har 
gjorts eller om den lönesumma som arbetsgi-
varen anmält är för liten utifrån de uppgifter 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått en-
ligt med stöd av 22 eller 22 a § och andra 
uppgifter om arbetsgivarens lönebetalningar 
och övriga verksamhet som den förfogar 
över.  Syftet med paragrafen är att hindra att 
den betalningsskyldige kan slippa arbetslös-
hetsförsäkringspremien genom att låta bli att 
göra anmälan om lönesumman eller genom 
att göra en oriktig anmälan om lönesumman. 
Till grund för den uppskattade premien kan 
läggas uppgifter som arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden fått enligt 22 och 22 a §, t.ex. 
uppgifter som arbetsgivaren lämnat Skatte-
förvaltningen om betalda löner och iakttagel-
ser från skattegranskningar samt andra upp-
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gifter om arbetsgivarens lönebetalning och 
verksamhet som fonden förfogar över. Ar-
betslöshetsförsäkringsfonden kan få uppgif-
ter ur t.ex. en fullgöranderapport som Enhe-
ten för utredning av grå ekonomi utarbetat. 

Enligt 2 mom. ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden meddela arbetsgivaren beloppet 
av den uppskattade premien och grunderna 
för den. Arbetsgivaren ska ges tillfälle att 
lämna utredning innan den uppskattade pre-
mien fastställs. Utebliven utredning hindrar 
dock inte att en uppskattad premie fastställs.  

Enligt 3 mom. ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden meddela ett överklagbart beslut 
om den uppskattade premien. Av beslutet ska 
framgå beloppet av den uppskattade premien 
och grunderna för fastställandet av den. Om 
arbetslöshetsförsäkringsfonden inte godkän-
ner arbetsgivarens utredning enligt 2 mom., 
ska beslutet motiveras på det sätt som anges i 
förvaltningslagen. 

21 e §. Höjning av arbetslöshetsförsäk-
ringspremien. Paragrafen är ny. I paragrafen 
bestäms om höjning av premien.  

Enligt 1 mom. kan arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden höja arbetslöshetsförsäkrings-
premien högst till det dubbla beloppet, om 
arbetsgivaren har anmält lönesumman efter 
den tid som anges i 21 b § eller efter den tid 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden angett 
med stöd av samma paragraf. Arbetslöshets-
försäkringspremien kan fastställas genom 
uppskattning även om premien har fastställts 
genom uppskattning eller om arbetsgivaren 
har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgif-
ter. Den förhöjda premien ska vara skälig och 
högst det dubbla beloppet av arbetsgivarens 
och löntagarens sammanlagda premier. 

I 2 mom. föreskrivs om de omständigheter 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden ska be-
akta när den fastställer en förhöjd premie. 
Förhöjningen ska basera sig på hur klander-
värd försummelsen är. När man bedömer hur 
klandervärd försummelsen är ska man beakta 
bl.a. hur försenad anmälan är, beloppet av 
den uteblivna premien, om försummelserna 
upprepats och om syftet har varit att undgå 
premien. Förhöjningen ska vara i proportion 
till det uteblivna premiebeloppet, men t.ex. 
ett mänskligt misstag ska ändå inte få leda till 
ett oskäligt slutresultat. 

Ett beslut om förhöjd arbetslöshetsförsäk-
ringspremie ska enligt 3 mom. kunna över-
klagas. Förhöjningen fastställs i samband 
med beslutet om arbetslöshetsförsäkrings-
premien.  

21 f §. Ränta på utjämningspremie och för-
skottsåterbäring. Paragrafen är ny. I paragra-
fen bestäms om ränta som ska räknas på 
skillnaden mellan förskottet och den slutliga 
premien.  

Enligt 1 mom. ska grunden för räntan på 
utjämningspremie enligt 21 c § och för-
skottsåterbäring vara referensräntan enligt 12 
§ i räntelagen (633/1982) minskad med två 
procentenheter, dock minst 0,5 procent. Om 
utjämningspremien överstiger 1 000 euro, är 
räntan dock referensräntan ökad med två 
procentenheter. 

I 2 mom. bestäms om den tid för vilken 
räntan på utjämningspremie eller förskotts-
återbäring tas ut. Räntan kan påföras från den 
1 januari efter försäkringsåret. Före det har 
arbetsgivaren möjlighet att reda ut den löne-
summa som han betalat och som omfattas av 
arbetslöshetsförsäkringspremie och betala 
förskott enligt egen prövning. Ränta på ut-
jämningspremien löper till förfallodagen för 
utjämningspremien, varefter dröjsmålsränta 
börjar löpa på obetald utjämningspremie. 
Räntan på förskottsåterbäring löper till ut-
gången av månaden före förskottsåterbäring-
en. 

Enligt 3 mom. tas ränta inte ut premieför-
höjning enligt 21 f § och inte på dröjsmåls-
ränta som tas ut på grund av obetalt förskott. 
Syftet med paragrafen är att förhindra att de 
negativa påföljderna av försummelse av 
premierna eller skyldigheten att lämna upp-
gifter kumulerar. 

21 g §. Minsta belopp som tas ut och som 
återbetalas. Paragrafen är ny. I paragrafen 
bestäms om det minsta belopp av arbetslös-
hetsförsäkringspremier som uppbärs och 
återbetalas.  

Med stöd av 1 mom. tas inte löntagares och 
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremi-
er ut om det sammanlagda beloppet understi-
ger 10 euro. Fastställande och uppbörd av 
små premier orsakar administrativa kostnader 
för såväl arbetslöshetsförsäkringsfonden som 
arbetsgivaren som vore oskäliga i förhållande 
till premiebeloppet. 
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Den arbetslöshetsförsäkringspremie som 
arbetsgivaren betalas kan beroende på ett fel 
från antingen arbetsgivarens eller arbetslös-
hetsförsäkringsfondens sida avvika från det 
korrekta premiebeloppet. Om skillnaden mel-
lan det korrekta och det betalade beloppet i 
ett sådant fall underskrider den gräns som fö-
reskrivs i 1 mom., behöver denna skillnad 
med stöd av 2 mom. inte uppbäras eller åter-
betalas. Om samme betalningsskyldige ar-
betsgivare emellertid har många felbetal-
ningar eller om det annars finns särskild an-
ledning att uppbära beloppet, kan man göra 
det. Syftet med bestämmelsen är att göra det 
möjligt att ingripa i situationer där arbetsgi-
varen uppenbarligen försöker utnyttja möj-
ligheten att premien inte tas ut i enlighet med 
huvudregeln i momentet. 

Det minsta belopp som återbetalas är med 
stöd av 3 mom. 10 euro på motsvarande sätt 
som det minsta belopp som uppbärs enligt 1 
mom. 

21 h §. Granskningsrätt som hänför sig till 
uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspre-
mier. Innehållet i paragrafen motsvarar 22 e 
§ i den gällande lagen vad beträffar arbets-
löshetsförsäkringspremierna. Dessutom ut-
vidgas granskningsrätten till att gälla utred-
ningar som arbetsgivaren gett med stöd av 21 
c § 4 mom. om kringgående av arbetslöshets-
försäkringspremien och med stöd av 24 § 
3 mom. om kringgående av självriskpremien 
samt i anslutning till befrielse från självrisk-
premien enligt 24 c §. Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ska ha rätt att få handräckning 
för att utöva granskningsrätten.  

21 i §. Ansvarsskyldig.  Paragrafen är ny. I 
paragrafen bestäms om de personer som vid 
sidan av arbetsgivaren är ansvariga för ar-
betslöshetsförsäkringspremien. Med stöd av 
1 mom. ska för arbetsgivarens och löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie som uppbärs 
hos arbetsgivaren ansvara som för egen pre-
mie en bolagsman i ett öppet bolag, en an-
svarig bolagsman i ett kommanditbolag, en 
delägare i ett dödsbo och en i 5 § i inkomst-
skattelagen avsedd delägare i en samfälld 
förmån till den del som motsvarar delägarens 
andel.  

Med stöd av 2 mom. svarar ett aktiebolag 
eller andelslag som för egen arbetslöshetsför-
säkringspremie för arbetslöshetsförsäkrings-

premie som för verksamhet som bedrivits 
före registreringen har påförts dem som 
handlat för aktiebolagets eller andelslagets 
räkning. Syftet med bestämmelsen är att klar-
lägga arbetsgivarens arbetslöshetsförsäk-
ringspremieskyldighet. Med stöd av bestäm-
melsen kan utmätning riktas mot de ansvars-
skyldiga utan att arbetslöshetsförsäkrings-
fonden behöver ansöka om fullgörelsedom 
mot dem hos tingsrätten.  

21 j §. Dröjsmålsränta. Paragrafen är ny. I 
paragrafen bestäms om dröjsmålsränta som 
ska räknas på arbetslöshetsförsäkringspremie 
som betalas efter utsatt tid. För dröjsmålsti-
den tas ut en årlig dröjsmålsränta enligt den 
räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntela-
gen.  

21 k §. Utmätning av premier. Paragrafen 
är ny. Paragrafen motsvarar 22 § 2 mom. i 
den gällande lagen, men dessutom ska även 
den premieförhöjning som föreslås i 21 f § 
kunna utmätas direkt. 

22 §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt 
att få uppgifter. Paragrafen är ny. I paragra-
fen bestäms om rätt för arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden att få uppgifter som fonden be-
höver för att fastställa, uppbära eller överva-
ka arbetslöshetsförsäkringspremier. 

I 1 mom. 1 punkten bestäms om rätt för ar-
betslöshetsförsäkringsfonden att få uppgifter 
av befolkningsregistermyndigheterna. De 
uppgifter som uppräknas i punkten är behöv-
liga för uppbörd av arbetslöshetsförsäkrings-
premier. Med stöd av uppgifterna från be-
folkningsregistermyndigheterna får arbets-
löshetsförsäkringsfonden tag på de arbetslös-
hetsförsäkringspremieskyldiga arbetsgivare 
som är fysiska personer.   

I 1 mom. 2 punkten bestäms om rätt för ar-
betslöshetsförsäkringsfonden att för varje ar-
betsgivare få löneuppgifter av Pensions-
skyddscentralen och arbetspensionsanstalter-
na. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha 
rätt att för varje arbetsgivare få uppgifter om 
utbetalda löner. Rätten att få uppgifter mot-
svarar 22 b § 2 och 3 mom. i den gällande la-
gen. Dessutom ska arbetslöshetsförsäkrings-
fonden ha rätt att få uppgifter om personer 
som är försäkrade i enlighet med lagen om 
pension för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare, om de tidsperioder 
då personerna är försäkrade i enlighet med de 
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nämnda lagarna, samt uppgifter om de löner 
som betalats till personerna under dessa tids-
perioder. Enligt propositionen ska en person 
som är försäkrad enligt de nämnda lagarna 
för sin huvudtjänst inte vara skyldig att beta-
la löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden måste kunna 
försäkra sig om att de personer som i arbets-
givarens utredning uppgetts vara företagare 
faktiskt är försäkrade som företagare. Å 
andra sidan behövs uppgifter om dessa per-
soner så att man kan övervaka att arbetslös-
hetsförsäkringspremie inte innehålls utan 
grund av arbetstagare som är försäkrade en-
ligt de nämnda lagarna. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha rätt 
att få de uppgifter som avses i 2 mom. även 
om fonden inte har specificerat arbetsgivarna 
i sin begäran om uppgifter. Denna rätt att få 
uppgifter är behövlig för att åstadkomma en 
effektiv tillsyn, eftersom det inte finns något 
annat sätt att få uppgifter om de arbetsgivare 
som har betalat ut löner men försummat ar-
betslöshetsförsäkringspremierna. Tillsynsbe-
handling som gäller en enskild arbetsgivare 
kan inledas först när arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden har jämfört de uppgifter som ar-
betsgivarna uppgett med de uppgifter som 
den erhållit med stöd av 2 punkten. 

I 1 mom. 3 punkten bestäms om rätt för ar-
betslöshetsförsäkringsfonden att av arbetsgi-
varen få uppgifter som är behövliga för att 
fastställa och ta ut arbetslöshetsförsäkrings-
premie. Sådana uppgifter är i synnerhet ut-
redningar som stöder anmälan om lönesum-
man enligt 21 c §, t.ex. rapporter om företa-
gets lönebokföring eller kopior av lönespeci-
fikationer. Till innehållet motsvarar punkten 
arbetsgivarens skyldighet att lämna de utred-
ningar som är behövliga för behandlingen av 
ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäk-
ringspremie i 22 d § 1 mom. 2 meningen i 
den gällande lagen. 

I 1 mom. 4 punkten föreskrivs om rätt för 
arbetslöshetsförsäkringsfonden att få uppgif-
ter som är behövliga för att fastställa, uppbä-
ra och övervaka arbetslöshetsförsäkrings-
premier av andra aktörer på vilka lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) tillämpas. Bestämmelsen motsva-
rar i sak rätten i 22 b § 2 mom. i den gällande 
lagen att av samma aktörer för varje arbets-

givare få uppgifter om utbetalda löner och 
andra omständigheter för tillsynsuppdraget. 

Enligt 2 mom. ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden utplåna uppgifter som fonden 
erhållit med stöd av paragrafen genast när de 
inte behövs för skötseln av de uppdrag som 
avses i 10 §. 

22 a §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 
rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen. 
Paragrafen är ny. Bestämmelser om rätt för 
arbetslöshetsförsäkringsfonden att få uppgif-
ter av Skatteförvaltningen ingår i 22 b § 2 
mom. i den gällande lagen. I paragrafen defi-
nieras noggrannare än nu vilka uppgifter som 
arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få 
av Skatteförvaltningen. 

Med stöd av 1 mom. ska arbetslöshetsför-
säkringsfonden ha rätt få för fastställande, 
uppbörd och övervakning av arbetslöshets-
försäkringspremier behövliga identifierings-
uppgifter om arbetsgivare, uppgifter om ar-
betsgivarprestationer som arbetsgivaren upp-
gett och enligt betalningsmottagare med fö-
delseåret specificerade uppgifter som arbets-
givaren uppgett för beskattningen om utbe-
talda löner och därmed jämförbara prestatio-
ner samt om skatter och obligatoriska försäk-
ringspremier som innehållits hos löntagaren. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha rätt 
att få uppgifterna utan arbetstagarnas namn, 
personbeteckning eller andra identifierings-
uppgifter, men så att av uppgifterna framgår 
löne- och andra uppgifter för enskilda betal-
ningsmottagare samt betalningsmottagarens 
födelseår, som inverkar via åldersgränserna 
för arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighe-
ten. Det är behövligt att få uppgifterna, för av 
de uppgifter som arbetsgivarna uppgett för 
beskattningen framgår inte som sådana vilka 
av de uppgivna posterna som berörs av ar-
betslöshetsförsäkringspremie. För tillsynen 
måste arbetslöshetsförsäkringsfonden utgå-
ende från betalningsmottagarspecifika klassi-
ficeringskriterier kunna bilda flera olika 
nyckeltal av arbetsgivaruppgifterna och jäm-
föra dem med de lönesummor som arbetsgi-
varen anmält till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden. Sådana uppgifter som avses i mo-
mentet är t.ex. de uppgifter som arbetsgiva-
ren anmäler med de nuvarande årsanmäl-
ningarna och periodskattedeklarationerna.  
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Enligt 2 mom. ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ha rätt att på begäran få de upp-
gifter som avses i 1 mom. specificerade en-
ligt betalningsmottagare när uppgifterna är 
nödvändiga för att avgöra ett ärende som är 
under behandling. Uppgifter om betalnings-
mottagarna kan vara nödvändiga t.ex. när ar-
betsgivaren har betalat löner till personer 
som med stöd av 12 och 15 § eller t.ex. i 
egenskap av till Finland utsända arbetstagare 
inte är betalningsskyldiga, eller om de skulle 
vara delägare i företag, för vilka arbetslös-
hetsförsäkringspremiernas storlek avviker 
från arbetstagarnas premier. Arbetslöshets-
försäkringsfonden kan specificera de uppgif-
ter som behövs för att behandla ett ärende 
och som fonden begär från Skatteförvalt-
ningen med hjälp av antingen arbetsgivarens 
FO-nummer eller personbeteckning eller be-
talningsmottagarens personbeteckning. 

Enligt 3 mom. ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ha rätt att av Skatteförvaltningen 
få uppgifter som arbetsgivaren meddelat 
Skatteförvaltningen för beskattningen och 
som gäller lönebetalningen och uppgifter 
som framkommit vid skattegranskningen och 
som gäller försummelse av de arbetsgivar-
skyldigheter som hänför sig till lönebetal-
ningen. Det sammanlagda beloppet av de lö-
ner som arbetsgivaren uppgett för beskatt-
ningen och de löner som man vid skatte-
granskningen framkommit att försummats 
utgör den lönesumma som arbetslöshetsför-
säkringsfonden jämför med de uppgifter som 
anmälts till fonden. I nuläget får arbetslös-
hetsförsäkringsfonden dessa uppgifter med 
stöd av den allmänna bestämmelsen om er-
hållande av uppgifter från Skatteförvaltning-
en och fonden utnyttjar dem vid övervak-
ningen av enskilda arbetsgivare. Uppgifterna 
är behövliga för att övervakningen ska vara 
effektiv, eftersom underlåtenheter som upp-
täckts vid skattegranskningen i många fall 
även gäller arbetslöshetsförsäkringspremie-
skyldigheten. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska ha rätt 
att få de uppgifter som avses i 1 och 3 mom. 
även om fonden inte har specificerat arbets-
givarna i sin begäran om uppgifter. Denna 
rätt att få uppgifter är behövlig för att åstad-
komma en effektiv tillsyn, eftersom det inte 
finns något annat sätt att få uppgifter om de 

arbetsgivare som har betalat ut löner men 
försummat arbetslöshetsförsäkringspremier-
na. Tillsynsbehandling som gäller en enskild 
arbetsgivare kan inledas först när arbetslös-
hetsförsäkringsfonden har jämfört de uppgif-
ter som arbetsgivarna uppgett med de uppgif-
ter som erhållits från Skatteförvaltningen. 

De uppgifter som avses i paragrafen fast-
ställs inte i samband med beskattningen, och 
därför kan de även utan någon separat be-
stämmelse utlämnas till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden trots att beskattningen ännu inte 
har fastställts. Med det nuvarande beskatt-
ningsförfarandet vore det ändamålsenligt att 
lämna ut uppgifterna till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden första gången i maj efter skatte-
året, då man hunnit göra de viktigaste korri-
geringarna av uppgifterna, och på nytt efter 
det att beskattningen slutförts, då det inte 
längre görs några ändringar i uppgifterna vid 
Skatteförvaltningen. På basis av den första 
utlämningen kunde arbetslöshetsförsäkrings-
fonden göra jämförelsekörningar och inleda 
tillsyn över enskilda arbetsgivare, vilken till 
nödvändiga delar kompletteras med precise-
rade uppgifter från den andra utlämningen. 
Det är viktigt att inleda tillsyn över enskilda 
arbetsgivare genast när det är möjligt med 
tanke på arten av de utlämnade uppgifterna, 
eftersom arbetsgivarna då har bäst möjlighe-
ter att komma med utredningar. Aktuell till-
syn är särskilt viktig i branscher där det före-
kommer många företag med kort livscykel. 

Enligt 4 mom. ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden utplåna uppgifter som fonden 
erhållit med stöd av paragrafen genast när de 
inte behövs för skötseln av de uppdrag som 
avses i 10 §. 

22 b §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 
rätt att lämna ut uppgifter på eget initiativ. I 
paragrafen bestäms om arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden rätt att lämna ut uppgifter vidare. 
Till innehållet motsvarar paragrafen 22 h § i 
den gällande lagen. I paragrafen föreslås de 
ändringar som är nödvändiga på grund av 
överföringen av uppbörden av arbetslöshets-
försäkringspremier.  

22 c §. Sammanställande av uppgifter. Pa-
ragrafen är ny. I paragrafen föreskrivs om 
rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att 
sammanställa de uppgifter den erhållit för 
skötseln av sina uppdrag. Bestämmelserna 
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om arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att 
sammanställa de uppgifter den erhållit för sitt 
nuvarande tillsynsuppdrag ingår i 22 d § 
3 mom. i den gällande lagen Tillsynen över 
arbetslöshetsförsäkringspremieskyldigheten 
ska basera sig på sammanställande av jämfö-
relseuppgifter från olika källor och på de 
uppgifter som arbetsgivarna anmält direkt till 
arbetslöshetsförsäkringsfonden.  

22 d §. Avgiftsfrihet. Paragrafen är ny.  I 
paragrafen bestäms om rätt för arbetslöshets-
försäkringsfonden att avgiftsfritt få uppgifter 
av andra myndigheter för skötseln av sina 
lagstadgade uppdrag. Om uppgifterna ändå 
behövs i en bestämd form och detta medför 
väsentliga merkostnader för den som lämnar 
ut uppgifterna, ska dessa kostnader ersättas. I 
22 b § 4 mom. i den gällande lagen bestäms 
om rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att 
avgiftsfritt få uppgifter för utförande av till-
synsuppdraget.  

22 e §. Teknisk anslutning. Enligt paragra-
fen ska arbetslöshetsförsäkringsfonden ha 
rätt att få de uppgifter som omfattas av fon-
dens rätt att få uppgifter med hjälp av teknisk 
anslutning. Till innehållet motsvarar paragra-
fen 22 g § i den gällande lagen, vars hänvis-
ningsbestämmelser ändras.  

22 f §. Handlingars offentlighet och offent-
lighet i fråga om verksamheten. Paragrafen 
motsvarar 22 f § i den gällande lagen.  
 
 
8 b kap. Ändringssökande och rättelse 

24 f §. Begäran om omprövning hos ar-
betslöshetsförsäkringsfonden. Paragrafen är 
ny. I den bestäms om begäran om ompröv-
ning som riktas till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden. Föremål för begäran om omprövning 
kan vara arbetslöshetsförsäkringsfonden be-
slut om arbetslöshetsförsäkringspremiens be-
lopp, som också kan innehålle premieförhöj-
ning som påförts med stöd av 21 c §. Innan 
man söker ändring ska man begära att arbets-
löshetsförsäkringsfonden omprövar beslutet 
om arbetslöshetsförsäkringspremie på det sätt 
som anges i förvaltningslagen. Även i pre-
mieförhöjning som fastställs i samband med 
arbetslöshetsförsäkringspremien söks ändring 
genom begäran om omprövning. Eftersom 
fastställandet av arbetslöshetsförsäkrings-

premie är en åtgärd av masskaraktär är det 
ändamålsenligt att arbetslöshetsförsäkrings-
fonden prövar avgörandena på nytt innan be-
svär anförs, eftersom det också kan hända att 
ny utredning presenteras i ärendet. Med av-
vikelse från vad som föreskrivs i 49 c § i för-
valtningslagen ska omprövning begäras inom 
fem år från ingången av kalenderåret efter det 
år då beslutet har fattas. Ändring genom be-
svär får sökas först i det beslut som arbets-
löshetsförsäkringsfonden meddelar med an-
ledning av begäran om omprövning. Om-
prövningsförfarandet gör förfarandet för sö-
kande av ändring smidigare och minskar be-
hovet av egentligt ändringssökande.  

24 g §. Rätt att söka ändring. I paragrafen 
bestäms om ändringssökande. Med stöd av 
25 § i den gällande finansieringslagen iakttas 
i fråga om sökande av ändring i arbetslös-
hetsförsäkringspremier och förskott på dessa 
bestämmelserna om ändringssökande inom 
olycksfallsförsäkringssystemet. Över arbets-
givares och löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie kan grundbesvär anföras hos be-
svärsnämnden för olycksfallsärenden inom 
två år från ingången av året efter det år då 
fordran påfördes eller debiterades. Ett beslut 
av besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
kan överklagas hos försäkringsdomstolen.  

Det föreslås att besvärsförfarandet ändras 
jämfört med nuläget i fråga om de arbetslös-
hetsförsäkringspremier som berör arbetsgiva-
re. Arbetslöshetsförsäkringspremien är en 
avgift som kan jämställas med skatt och fast-
ställandet och uttaget av den kan inte jämfö-
ras med betalning och uttag av försäkrings-
premier. Att arbetslöshetsförsäkringspremien 
kan jämställas med skatt inverkar också på 
rättsskyddskraven. Arbetslöshetsförsäkrings-
fondens beslutsfattande i anslutning till ar-
betslöshetsförsäkringspremierna är i huvud-
sak schematiskt. Det kan dock bli aktuellt att 
bedöma rättsliga frågor, t.ex. att fastställa ar-
betslöshetsförsäkringspremien genom upp-
skattning och att tillämpa lagrummet om 
kringgående av premien. Det föreslås att sö-
kandet av ändring i ärenden som gäller ar-
betslöshetsförsäkringspremier överförs till 
besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. 
Den som är missnöjd med arbetslöshetsför-
säkringsfondens beslut om förskott på arbets-
löshetsförsäkringspremien, uppskattad pre-
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mie och självriskpremie samt beslut med an-
ledning av begäran om omprövning får söka 
ändring genom besvär hos besvärsnämnden 
för utkomstskyddsärenden. Beslut av be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden får 
överklagas hos försäkringsdomstolen. Änd-
ringssökande som gäller självriskpremien 
förändras inte. 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska 
iakttas även om ändring har sökts.  

I 2 mom. bestäms om de bestämmelser som 
ska iakttas när ändring söks. När ändring 
söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden meddelat iakttas i tillämpliga de-
lar 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 §, 5 § och 7 § i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När 
ändring söks i ett beslut som arbetslöshets-
försäkringsfonden meddelat med stöd av 24 c 
§ iakttas 12 kap. 8 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. 

24 h §. Löntagares grundbesvär. Paragra-
fen är ny och där föreskrivs om löntagares 
grundbesvär. Enligt den gällande finansie-
ringslagen kan grundbesvär över löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie anföras hos 
besvärsnämnden för olycksfallsärenden. En 
löntagare som anser att arbetsgivaren har in-
nehållit löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie lagstridigt, kan anföra grundbesvär 
hos besvärsnämnden för utkomstskyddsären-
den inom två år från ingången av året efter 
det år under vilket innehållningen har verk-
ställts. 

24 i §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 
rätt att rätta arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Paragrafen är ny. I paragrafen föreskrivs om 
rätt för arbetslöshetsförsäkringsfonden att 
rätta ett fel i ett beslut som gäller arbetslös-
hetsförsäkringspremie på eget initiativ sedan 
arbetslöshetsförsäkringsfonden upptäckt felet 
eller arbetsgivaren gjort fonden uppmärksam 
på felet.  

I 1 mom. föreskrivs om rätt för arbetslös-
hetsförsäkringsfonden att rätta arbetslöshets-
försäkringspremien till arbetsgivarens fördel.  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta ar-
betslöshetsförsäkringspremien till arbetsgiva-
rens fördel, om det av arbetsgivaren har upp-
burits arbetslöshetsförsäkringspremie, ränta 
på utjämningspremie eller premieförhöjning 
till för högt belopp.  

I 2 mom. föreskrivs om rätt för arbetslös-
hetsförsäkringsfonden att rätta arbetslöshets-
försäkringspremien till arbetsgivarens nack-
del.  Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rät-
ta arbetslöshetsförsäkringspremien till ar-
betsgivarens nackdel, om ett fel i beslutet be-
ror på arbetslöshetsförsäkringsfondens skriv-
fel, räknefel eller något annat därmed jäm-
förbart fel. Dessutom kan arbetslöshetsför-
säkringsfonden rätta arbetslöshetsförsäk-
ringspremien, om arbetsgivaren inte har gjort 
anmälan om lönesumman eller anmälan om 
lönesumman eller någon annan information 
som arbetsgivaren lämnat är bristfällig eller 
oriktig eller arbetsgivaren annars har för-
summat sin anmälningsskyldighet. 

I 3 mom. bestäms inom vilken tid rättelsen 
ska göras i situationer som avses i 1 och 
2 mom. Rättelsen ska göras inom tre år från 
ingången av året efter försäkringsårets ut-
gång.  

Enligt 4 mom. får ett ärende inte rättas om 
det har avgjorts genom ett beslut med anled-
ning av besvär. 

26 §. Preskription.  
I paragrafen bestäms om preskription av 

arbetslöshetsförsäkringspremien i 21 b § 1 
och 3 mom. i den föreslagna lagen. I försla-
get till 1 mom. bestäms om arbetsgivarens 
och löntagarens rätt att få tillbaka arbetslös-
hetsförsäkringspremie som betalats utan 
grund inom fem år efter betalnings- och in-
nehållningsdagen. Paragrafens 1 mom. mot-
svarar i övrigt 2 mom. i den gällande lagen, 
men det föreslås att preskriptionstiden för-
kortas från nuvarande 10 år till fem år. Den 
nuvarande preskriptionstiden är lång jämfört 
med den allmänna preskriptionstiden på tre 
år. En preskriptionstid på fem år tillämpas 
allmänt även i andra preskriptionsbestäm-
melser som gäller socialförsäkringsavgifter.  

2 mom. motsvarar det nuvarande 3 mom. 
3 mom. motsvarar det nuvarande 4 mom. 
26 a §. Arbetslöshetsförsäkringsregister. I 

paragrafen bestäms om arbetslöshetsförsäk-
ringsregistret som förs av arbetslöshetsför-
säkringsfonden. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att i den slopas förvaringstiden för 
uppgifter som är införda i arbetslöshetsför-
säkringsregistret. Bestämmelser om förva-
ringstiderna för handlingar och om förva-
ringstiden för personuppgifter som finns in-
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förda arbetslöshetsförsäkringsregistret finns i 
26 d § i den föreslagna lagen.  

26 b §. Hänvisning till strafflagen. Med 
stöd av den gällande paragrafen ska en ar-
betsgivare eller dennes företrädare som upp-
såtligen försummar sin skyldighet att lämna 
uppgifter eller lämnar oriktiga uppgifter dö-
mas till böter för brott mot skyldigheten att 
lämna uppgifter enligt lagen, om inte gär-
ningen med hänsyn till sin menlighet och 
skadlighet samt andra omständigheter som 
har samband med den, bedömd som en helhet 
är ringa. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att i stället för finansieringslagens straffbe-
stämmelse hänvisas där till 29 kap. 1—3 § i 
strafflagen. Enligt paragrafen finns bestäm-
melser om straff för lagstridigt undvikande 
av arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighe-
ten och försök därtill i 29 kap. 1—3 § i 
strafflagen. Enligt 29 kap. 9 § i strafflagen 
avses med skatt även offentlig avgift som 
kan jämställas med skatt. Utmärkande för en 
offentlig avgift som kan jämställas med skatt 
är att den inte utgör ersättning för någon viss 
motprestation. Arbetslöshetsförsäkringspre-
mien är en sådan offentlig avgift. Även om 
det inte förutsätts någon hänvisning för att 
bestämmelserna i 29 kap. i strafflagen ska 
tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremi-
erna, föreslås att en hänvisning intas i lagen 
för tydlighetens skull. 

26 d §. Bevarande av handlingar. I para-
grafen bestäms om bevaringstider för hand-
lingar i anslutning till arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens uppgifter och ändras den beva-
ringstid på 20 år för uppgifter som förts in i 
arbetslöshetsförsäkringsregistret som anges i 
den nuvarande 26 a §. Efter det att bevarings-
tiden gått ut ska arbetslöshetsförsäkringsfon-
den utplåna handlingarna och personuppgif-
terna med undantag för de handlingar som 
arkivverket har bestämt att ska förvaras var-
aktigt. 

Handlingar som behövs för att fastställa ar-
betslöshetsförsäkringspremier ska enligt 1 
punkten bevaras 10 år från ingången av året 
efter försäkringsåret. Inom den föreslagna 
bevaringstiden hinner man behandla änd-
ringsbehov som hänför sig till arbetslöshets-
försäkringspremierna och rätta oklarheter i 
anslutning till premierna. 

Bevaringen av handlingar som är behövliga 
för fastställandet av självriskpremier ska en-
ligt 2 punkten vara bunden till åldern på en 
person som avses i 24 §. Inom ramen för den 
föreslagna bevaringstiden hinner man be-
handla ärenden som hänför sig till självrisk-
premien och återbäring av den och rätta 
oklarheter i anslutning till dessa.  

Till den del som en handling som hänför 
sig till fastställandet av premier som avses i 1 
och 2 punkten har samband med uttaget av 
premierna, ska den bevaras lika länge som en 
handling som hänför sig till uttaget. 

Bevaringstiden för fastställda arbetslös-
hetsförsäkringspremier och självriskpremier 
ska vara bunden till när uttaget avslutas. Ef-
tersom preskriptionen av återbäringen av ar-
betslöshetsförsäkringspremier som betalats 
utan grund och självriskpremien på grund av 
avbrott kan förlängas en obestämd tid, kan 
bevaringstiden för handlingar som hänför sig 
till uttaget inte bindas till tidpunkten då pre-
mierna fastställs. 

Handlingar som återsänds från en besvärs-
instans ska med stöd av 4 punkten förvaras 
10 år. Bevaringstiden börjar från det att de 
har återkommit till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden från besvärsinstansen. 

I 1 mom. 5 punkten bestäms om förva-
ringstiden för personuppgifter som är införda 
i arbetslöshetsförsäkringsregistret. Dessa 
uppgifter ska förvaras 5 år, om de inte till 
följd av 1—4 punkten ska bevaras en längre 
tid.  

Med stöd av 2 mom. ska handlingarna ut-
plånas efter bevaringstidens utgång. 

26 e §. Delgivning av arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens beslut. Paragrafen är ny. I para-
grafen bestäms om delgivning av arbetslös-
hetsförsäkringsfondens beslut. Med stöd av 1 
mom. ska beslut delges i enlighet med 59 § i 
förvaltningslagen det vill säga som ett vanligt 
brev.  Möjligheten att använda vanligt brev 
för delgivningen utvidgas till att gälla även 
beslut som självriskpremie. I nuläget delges 
sådana beslut som bevislig delgivning enligt 
60 § i förvaltningslagen. I allmänhet anlitar 
arbetsgivarna ombud för att sköta arbetslös-
hetsförsäkringspremieärenden, t.ex. bokfö-
ringsbyråer. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 
beslut delges det ombud som arbetsgivaren 
uppgett i stället för arbetsgivaren själv. 



 RP 42/2012 rd  
  

 

27 

2  Närmare bestämmelser och före-
skr if ter  

Med stöd av 21 a § 5 mom. i den föreslag-
na lagen utfärdas närmare bestämmelser om 
förfallodagarna för betalning av förskott ge-
nom förordning av statsrådet.  
 
3  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 
2012.  

Lagen tillämpas första gången på faststäl-
landet och uppbörd av arbetslöshetsförsäk-
ringspremier för året 2013. 

På arbetslöshetsförsäkringspremier för 
2012 eller tidigare år tillämpas de bestäm-
melser som gällde före ikraftträdandet av 
denna lag.  

Den föreslagna lagen tillämpas dock på 
uppbörd och rättelse av arbetslösförsäkrings-
premier som uppburits före ikraftträdandet av 
den föreslagna lagen när de anhängiggörs 
den 1 januari 2016 eller därefter och vid 
Statskontoret den 1 februari 2013 eller däref-
ter. Då har arbetslöshetsförsäkringsfonden 
rätt att få de uppgifter som behövs för att rät-
ta premien från olycksfallsförsäkringsanstal-
terna och Statskontoret. 

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
behandlar besvärsärenden som gäller sådana 
debiteringar av arbetslöshetsförsäkringspre-
mier som gjorts före den 1 januari 2013. 
 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

I propositionen föreslås att uttaget av ar-
betslöshetsförsäkringspremier överförs till 
arbetslöshetsförsäkringsfonden och som en 
ny uppgift för den föreskrivs att fastställa och 
ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier. Enligt 
den gällande finansieringslagen har arbets-
löshetsförsäkringsfonden till uppgift att fi-
nansiera arbetslöshetsförmåner samt att styra, 
övervaka och utveckla verkställigheten av 
arbetslöshetsförsäkringspremierna.  

Riksdagens grundlagsutskott har i sina ut-
låtanden bedömt bestämmelserna i lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner i första 
hand i förhållande till de grundläggande fri- 

och rättigheterna i 80 och 81 § i grundlagen. 
Enligt 80 § i grundlagen ska bestämmelser 
om grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter utfärdas genom lag. Enligt 81 § 
1 mom. i grundlagen bestäms om statsskatt 
genom lag, som ska innehålla bestämmelser 
om grunderna för skattskyldigheten och skat-
tens storlek samt om de skattskyldigas rätts-
skydd. Grundlagsutskottet vedertagna åsikt 
är att både arbetsgivares och arbetstagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie till sin konsti-
tutionella karaktär är en skatt (GrUU 17/2007 
rd och GrUU 18/1998 rd). I propositionens 
bestämmelser om uttag och ändringssökande 
har man beaktat arbetslöshetsförsäkrings-
premiens etablerade konstitutionella karaktär 
av en avgift som kan jämställas med skatt. 
De betalningsskyldiges rättsskydd har ombe-
sörjts genom att det föreskrivs mera omfat-
tande och noggrannare än nu om uttaget av 
arbetslöshetsförsäkringspremie på lagnivå. 

Till sin karaktär är arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden en självständig offentligrättslig 
inrättning. Bestämmelser om grunderna för 
dess verksamhet ingår i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner och den har i 
uppdrag att sköta offentligrättsliga uppgifter.  
Arbetslöshetsförsäkringsfondens nuvarande 
ställning och uppgifter baserar sig på lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner. 
När grundlagsutskottet behandlade regering-
ens proposition med förslag till lag om revi-
dering av lagstiftningen gällande finansiering 
av arbetslöshetsförmåner (RP 64/1998 rd) 
ingrep inte utskottet i arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens ställning (GrUU 18/1998 rd). 
Eftersom arbetslöshetsförsäkringsfonden är 
en lagstadgad inrättning, som har godkänts 
som mottagare av arbetslöshetsförsäkrings-
premier och handhavare av uppdraget att fi-
nansiera arbetslöshetsförmåner, bör den ock-
så anses som en sådan offentligrättslig inrätt-
ning som kan ges i uppdrag att fastställa och 
ta ur premien. Till denna del är förslaget inte 
problematiskt vad gäller 124 § i grundlagen. 
Grundlagsutskottet har inte heller ingripit i 
arbetslöshetsförsäkringsfondens ställning när 
man bedömt regleringen av arbetslöshetsför-
säkringspremien i samband med ändringar av 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner (GrUU 17/2007 rd och GrUU 31/2010 
rd). Förslaget kan anses uppfylla de formella 
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kraven på grundläggande rättigheter, rätts-
skydd och god förvaltning i 124 § i grundla-
gen, när man beaktar karaktären av de offent-
liga förvaltningsuppgifter som arbetslöshets-
försäkringsfonden sköter samt de krav som 
ställs på att uppdraget ska skötas på ett än-
damålsenligt sätt och att de grundläggande 
rättigheterna ska tryggas samt andra krav på 
god förvaltning.  

Enligt förslaget föreskrivs om rätt för ar-
betslöshetsfonden att få de uppgifter som 
fonden behöver för att sköta uttaget av ar-
betslöshetsförsäkringspremien. I detta avse-
ende är propositionen av betydelse med tanke 
på 10 § 1 mom. i grundlagen. Till denna del 
är regleringen inte problematisk med tanke 
på grundlagen, eftersom rätten att få uppgif-

ter är begränsad. På erhållande, utlämnande 
och sekretess i fråga om uppgifter tillämpas 
personuppgiftslagen och lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet, om inte 
något annat följer av de föreslagna bestäm-
melserna. Det finns bestämmelser om förva-
ringstiden för uppgifter, förbud mot att ut-
lämna sammanställda uppgifter vidare och 
utplånande av uppgifter. 

Enligt regeringens uppfattning kränker inte 
den föreslagna lagen de grundläggande rät-
tigheterna och friheterna enligt grundlagen 
och den strider inte heller i övrigt mot grund-
lagen och den kan således behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. Regeringen finner det 
dock önskvärt att grundlagsutskottet ombes 
yttra sig om saken. 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 § 1 mom. 2 punkten, 

11, 12, 15, 21, 22, 22 a—22 f , 25, 26, 26 a och 26 b §,  
sådana de lyder, 10 § 1 mom. 2 punkten i lag 1136/2011, 11 § i lag 910/2008, 12 och 15 § 

delvis ändrade i lagarna 1301/2002, 637/2004, 1332/2004 och 1282/2007, 21 och 25 § i lag 
1352/2007, 22 § i lagarna 1301/2002 och 1375/2003, 22 a § i lagarna 363/2006 och 910/2008, 
22 b, 22 d—22 f, 26 a och 26 b § i lag 363/2006, 22 c § i lagarna 363/2006 och 278/2009 samt 
22 d, 22 e och 22 f § i lag 363/2006, 25 § i lag 1352/2007, 26 § i lag 1375/2003 samt 

fogas till lagen en ny 11 a §, till 18 §, sådan den lyder i lag 1332/2011, ett nytt 7 mom., till 
20 §, sådan den lyder i lag 1181/2007, nya 2—4 mom. samt till lagen nya 21 a— 21 k §,  ett 
nytt 8 b kap. samt nya 26 d och 26 e § som följer: 
 

10 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter  

 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till 

uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) fastställa och uppbära de arbetslöshets-
försäkringspremier som avses i 2 § och över-
vaka att de förpliktelser i anslutning till ar-
betslöshetsförsäkringspremierna som före-
skrivs i denna lag uppfylls, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfon-
den 

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkrings-
fonden utövas av Finansinspektionen. 
 

11 a §  

Social- och hälsovårdsministeriets rätt att få 
uppgifter  

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-

gifter har social- och hälsovårdsministeriet 
rätt att inom skälig tid avgiftsfritt få skriftlig 
utredning om arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens verksamhet. Arbetslöshetsförsäkrings-
fonden ska årligen inom två månader från det 
att bokslutet fastställts lämna social- och häl-
sovårdsministeriet en berättelse över sin 
verksamhet och ställning samt en redogörelse 
för de omständigheter som framkommit när 
arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställts 
och uppburits och för de åtgärder som vidta-
gits med anledning av iakttagelserna.  
 

12 §  

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet 

En arbetsgivare som enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig 
att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att 
betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. 

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäk-
ringspremie har också statliga affärsverk som 
omfattas av lagen om statliga affärsverk 
(1062/2010). 

Trots vad som bestäms i 1 och 2 mom. är 
arbetsgivaren inte skyldig att betala arbets-
löshetsförsäkringspremie i fråga om följande 
personer: 
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1) en arbetstagare som tjänstgör på ett 
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygs-
förteckningen enligt lagen om förbättrande 
av konkurrenskraften för fartyg som används 
för sjötransport (1277/2007), och som inte 
bor i Finland,  

2) en arbetstagare som enligt 3 kap. 1 § 1 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa inte är berättigad till arbetslöshetsförmå-
ner eller som efter fyllda 65 år är berättigad 
till arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap. 
1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa,  

3) en ansvarig bolagsman i ett kommandit-
bolag, 

4) en bolagsman i ett öppet bolag,  
5) en arbetstagare som enligt lagen om 

pension för företagare (1272/2006) eller la-
gen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) är skyldig att teckna i dessa la-
gar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,  

6) en familjevårdare enligt familjevårdarla-
gen (312/1992). 
 

15 §  

Löntagares premiebetalningsskyldighet 

Personer i arbets- eller tjänsteförhållande 
eller annat anställningsförhållande vilka be-
rörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som 
ordnas av arbetsgivaren eller olycksfalls-
skydd som bestäms enligt lagen om olycks-
fallsersättning för statstjänstemän (449/1990) 
och som avses i lagen om olycksfallsförsäk-
ring, är skyldiga att betala löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie. 

Trots vad som bestäms i 1 mom. är följan-
de personer inte betalningsskyldiga: 

1) en arbetstagare som tjänstgör på ett 
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygs-
förteckningen enligt lagen om förbättrande 
av konkurrenskraften för fartyg som används 
för sjötransport, och som inte bor i Finland,  

2) en person som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är 
berättigad till arbetslöshetsförmåner eller 
som efter fyllda 65 år är berättigad till arbets-
löshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 § 2 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa,  

3) en ansvarig bolagsman i ett kommandit-
bolag, 

4) en bolagsman i ett öppet bolag, 
5) en arbetstagare som enligt lagen om 

pension för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare är skyldig att teckna i 
dessa lagar avsedd försäkring för sin huvud-
tjänst,  

6) en familjevårdare enligt familjevårdarla-
gen. 
 

18 §  

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp  

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lämna 

social- och hälsovårdsministeriet en beräk-
ning av följande års förtjänstskyddsutgifter, 
beloppet av statens finansieringsandel samt 
följande års premieprocentsats senast den 15 
maj varje år.  
 

20 §  

Förfarandet vid betalning av löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om löntagares arbetslöshetsförsäkrings-

premie på grund av ett uppenbart fel inte har 
innehållits i samband med en lönebetalning, 
får arbetsgivaren innehålla den premie som 
inte innehållits i samband med föregående 
lönebetalning i samband med de högst två 
följande lönebetalningarna. 

Om en arbetstagare i samband med en lö-
nebetalning inte har betalats en penninglön 
som räcker till för att innehålla löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie, får arbetsgiva-
ren innehålla löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie inom två år i samband med föl-
jande lönebetalningar. 

På yrkande av löntagaren ska arbetsgivaren 
till löntagaren betala tillbaka löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie som arbetsgiva-
ren innehållit utan grund eller den del som 
överstiger löntagarens lagenliga arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Yrkande på återbetal-
ning av arbetslöshetsförsäkringspremien ska 
framställas inom två år från det att arbetsgi-
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varen har innehållit arbetslöshetsförsäkrings-
premien utan grund.  
 

21 §  

Uppbörd av premierna 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer 
och uppbär arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie och löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie hos arbetsgivaren på basis av 
lönesumman enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgi-
varen svarar också för att löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie betalas till arbets-
löshetsförsäkringsfonden. 
 
 

21 a §  

Fastställande och ändring av förskott 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
fastställa förskott på arbetslöshetsförsäk-
ringspremien under försäkringsåret utan att 
höra arbetsgivaren så att förskottet baserar 
sig på de lönesummor som ligger till grund 
för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkrings-
premier under innevarande och tidigare år, de 
löneuppgifter som erhållits med stöd av 22 
och 22 a §, den allmänna löneutvecklingen 
och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat. 
Förskottet ska så noggrant som möjligt mot-
svara det i 18 § föreskrivna slutliga beloppet 
av en betalningsskyldig arbetsgivares och 
löntagares premiebetalningsskyldighet. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan ändra 
det fastställda förskottet på eget initiativ utan 
att höra arbetsgivaren eller på yrkande av ar-
betsgivaren. Arbetsgivaren ska ansöka om 
nedsättning av förskottet före försäkrings-
årets utgång.  Förskott som betalats till för 
högt belopp ska återbetalas utan dröjsmål. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden undanröjer 
förskott som saknar grund antingen på eget 
initiativ utan att höra arbetsgivaren eller på 
yrkande av arbetsgivaren senast innan den 
slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien fast-
ställs. 

Angående förskottet meddelas ett beslut av 
vilket framgår förskottets belopp och grun-
derna för fastställande av det. Över beslutet 
om förskottet får besvär inte anföras. Till den 

del som arbetsgivarens yrkande på ändring 
eller undanröjande av förskottet inte har god-
känts ska arbetsgivaren få ett överklagbart 
beslut som är motiverat på det sätt som anges 
i förvaltningslagen (434/2003).  

Bestämmelser om förfallodagarna för be-
talning av förskott utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.  
 
 
 

21 b §  

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla löne-
summan 

Arbetsgivaren ska till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden anmäla de löner som arbetsgiva-
ren betalat under försäkringsåret före utgång-
en av januari kalenderåret efter försäkrings-
året. Anmälan behöver inte göras, om arbets-
givaren inte har betalat några löner under 
försäkringsåret och inget förskott har fast-
ställts.  

Arbetsgivaren är skyldig att göra en i 1 
mom. avsedd anmälan även när arbetslös-
hetsförsäkringsfonden kräver detta. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan av 
grundad anledning på begäran av arbetsgiva-
ren förlänga tiden för anmälan. I beslutet får 
ändring inte sökas. 
 
 

21 c §  

Fastställande av arbetslöshetsförsäkrings-
premien 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer 
arbetslöshetsförsäkringspremien kalender-
årsvis före utgången av oktober året efter för-
säkringsåret.  Om den arbetslöshetsförsäk-
ringspremie som fastställs för ett försäk-
ringsår är större än det uttagna förskottet, tar 
arbetslöshetsförsäkringsfonden ut skillnaden 
mellan arbetslöshetsförsäkringspremien och 
det uttagna förskottet hos arbetsgivaren. Om 
arbetslöshetsförsäkringspremien är mindre än 
det uttagna förskottet, betalar arbetslöshets-
försäkringsfonden skillnaden mellan arbets-
löshetsförsäkringspremien och det uttagna 
förskottet till arbetsgivaren. 
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Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska med-
dela ett överklagbart beslut om arbetslöshets-
försäkringspremien.  Av beslutet ska framgå 
lönesumman under försäkringsåret och den 
arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs 
på basis av den, det förskott som betalats för 
försäkringsperioden samt den utjämnings-
premie enligt 1 mom. som påförts arbetsgiva-
ren eller den förskottsåterbäring som ska be-
talas till arbetsgivaren. Beslutet behöver inte 
motiveras på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen, om man i beslutet inte avviker 
från den lönesumma som arbetsgivaren an-
mält.  

Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie 
har fastställts, bestämmer arbetslöshetsför-
säkringsfonden att den uteblivna arbetslös-
hetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet 
ska fattas inom tre år från ingången av året 
efter försäkringsårets utgång. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fast-
ställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt 
det läge som gällde före ett företagsarrange-
mang, om den uppenbara avsikten med ar-
rangemanget har varit att kringgå bestäm-
melserna om arbetslöshetsförsäkringspremie. 
En arbetsgivare som genomfört företagsar-
rangemang ska lämna in utredning om att ar-
rangemanget inte har vidtagits för att företa-
get ska befrias från arbetslöshetsförsäkrings-
premien. När arbetslöshetsförsäkringsfonden 
begär utredning om arrangemanget inom fö-
retaget ska den underrätta arbetsgivaren om 
att utebliven utredning inte hindrar att premi-
en fastställs. 
 
 

21 d §  

Fastställande av arbetslöshetsförsäkrings-
premien genom uppskattning 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fast-
ställa arbetslöshetsförsäkringspremien genom 
uppskattning, om arbetsgivaren inte har an-
mält lönesumman enligt 21 b § eller om den 
lönesumma som arbetsgivaren anmält är för 
liten utifrån de uppgifter som arbetslöshets-
försäkringsfonden fått enligt 22 eller 22 a § 
och andra uppgifter som den förfogar över 
och som gäller arbetsgivarens lönebetalning 
och övriga verksamhet. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska med-
dela arbetsgivaren beloppet av den uppskat-
tade premien och grunderna för den. Arbets-
givaren ska ges tillfälle att lämna utredning 
innan den uppskattade premien fastställs. 
Utebliven utredning hindrar inte att en upp-
skattad premie fastställs. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska med-
dela ett överklagbart beslut om den uppskat-
tade premien. Av beslutet ska framgår den 
uppskattade premiens belopp och grunderna 
för fastställande av den. Till den del man be-
slutet avviker från den utredning som arbets-
givaren lämnat i enlighet med 2 mom. ska 
beslutet motiveras på det sätt som anges i 
förvaltningslagen. 
 

21 e § 

Höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan påföra 
arbetsgivaren en högst till det dubbla belop-
pet höjd skälig arbetslöshetsförsäkringspre-
mie, om arbetsgivaren har anmält lönesum-
man efter den tid som anges i 21 b §, om ar-
betsgivaren har lämnat bristfälliga eller fel-
aktiga uppgifter eller om arbetslöshetsförsäk-
ringspremien har fastställts med stöd av 
21 d §. 

När den förhöjda arbetslöshetsförsäkrings-
premien fastställs beaktas hur klandervärd 
försummelsen är, hur försenad anmälan är, 
beloppet av den uteblivna premien, om för-
summelserna upprepats och om syftet har va-
rit att undgå premien.  

Ett överklagbart beslut ska meddelas om 
förhöjd arbetslöshetsförsäkringspremie. För-
höjningen fastställs i samband med beslutet 
om arbetslöshetsförsäkringspremien.  
 
 

21 f §  

Ränta på utjämningspremie och förskotts-
återbäring 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar ut ränta 
på utjämningspremie enligt 21 c § och beta-
lar ränta på förskottsåterbäring enligt den pa-
ragrafen. Räntans storlek är referensräntan 
enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den 
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halvårsperiod som föregår kalenderåret i frå-
ga, minskad med två procentenheter, dock 
minst 0,5 procent. Till den del som utjäm-
ningspremien överstiger 1 000 euro, är räntan 
på utjämningspremien dock referensräntan 
ökad med två procentenheter. 

Räntan beräknas från den 1 januari året ef-
ter försäkringsåret till förfallodagen för ut-
jämningspremien eller till utgången av må-
naden före betalningsmånaden för förskotts-
återbäringen. 

Ränta tas inte ut på premieförhöjning eller 
dröjsmålsränta som tas ut på grund av obetalt 
förskott. 
 
 

21 g § 

Minsta belopp som tas ut och som återbeta-
las 

Om det sammanlagda beloppet av löntaga-
res och arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som ska uppbäras hos arbetsgi-
varen är högst 10 euro, tas beloppet inte ut.  

Om det på grund av arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens eller arbetsgivarens räknefel el-
ler annat misstag eller av någon annan orsak 
har uppburits mindre eller återbetalats mera i 
arbetslöshetsförsäkringspremie än vad som 
borde ha varit fallet och skillnaden är mindre 
än det belopp som anges i 1 mom., tas skill-
naden inte ut. Beloppet i fråga kan dock tas 
ut, om samme betalningsskyldige gjort 
många felbetalningar eller om det annars 
finns särskild anledning att ta ut beloppet. 

Det minsta belopp som återbetalas är 10 
euro. 
 
 

21 h § 

Granskningsrätt som hänför sig till uppbör-
den av arbetslöshetsförsäkringspremier  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
i arbetsgivarens handlingar granska riktighe-
ten av de uppgifter som omfattas av arbetsgi-
varens uppgiftsskyldighet enligt 21 b §, 
21 c § 4 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 
3 mom. och 24 c §.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
få handräckning av polisen och andra myn-
digheter för att få de uppgifter som avses 
ovan. 
 
 

21 i §  

Ansvarsskyldig  

För arbetslöshetsförsäkringspremie som 
uppbärs ut hos en betalningsskyldig arbetsgi-
vare med stöd av denna lag ska följande per-
soner ansvara som för egen premie: 

1) en bolagsman i ett öppet bolag, 
2) en ansvarig bolagsman i ett kommandit-

bolag, 
3) en delägare i ett dödsbo, 
4) en delägare i en sådan samfälld förmån 

som avses i 5 § i inkomstskattelagen till den 
del som motsvarar delägarens andel. 

Ett aktiebolag eller andelslag svarar som 
för egen arbetslöshetsförsäkringspremie för 
arbetslöshetsförsäkringspremie som för verk-
samhet som bedrivits före aktiebolagets eller 
andelslagets registrering har påförts dem som 
handlat för aktiebolagets eller andelslagets 
räkning. 
 
 

21 j § 

Dröjsmålsränta 

För arbetslöshetsförsäkringspremie som 
inte har betalats inom utsatt tid tas för dröjs-
målstiden ut en årlig dröjsmålsränta enligt 
den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i ränte-
lagen. 
 
 

21 k §  

Utmätning av premier 

Arbetslöshetsförsäkringspremier och höj-
ningar av arbetslöshetsförsäkringspremier 
enligt denna lag är direkt utsökbara. Be-
stämmelser om indrivning av dem finns i la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). 
 



 RP 42/2012 rd  
  

 

34 

22 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få 
uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt 
att för fastställande, uppbörd och övervak-
ning av arbetslöshetsförsäkringspremie  

1) av befolkningsregistermyndigheterna få 
uppgifter om genom personbeteckning speci-
ficerade arbetsgivares namn och adress, änd-
rade personbeteckning och död, 

2) av Pensionsskyddscentralen och arbets-
pensionsanstalterna få arbetsgivarspecifika 
uppgifter om betalda löner och uppgifter om 
personer som är försäkrade i enlighet med 
lagen om pension för företagare eller lagen 
om pension för lantbruksföretagare, och om 
de tidsperioder då personerna är försäkrade i 
enlighet med de lagarna, samt om de löner 
som betalats till personerna under dessa tids-
perioder och identifieringsuppgifter om ar-
betsgivare som betalat lön, 

3) av arbetsgivaren få behövliga uppgifter, 
4) av andra aktörer som omfattas av lagen 

om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) få behövliga uppgifter. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna 
uppgifter som fonden fått med stöd av 1 
mom. genast när de inte längre behövs för 
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §. 
 

22 a §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få 
uppgifter av Skatteförvaltningen 

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt 
att av Skatteförvaltningen få för fastställande, 
uppbörd och övervakning av arbetslöshets-
försäkringspremie behövliga 

1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,  
2) uppgifter om arbetsgivarprestationer 

som arbetsgivaren uppgett,  
3) enligt betalningsmottagare genom födel-

seåret specificerade uppgifter som arbetsgi-
varen uppgett för beskattningen om utbetalda 
löner och därmed jämförbara prestationer 

samt om skatter och obligatoriska försäk-
ringspremier som innehållits hos löntagaren. 

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden på 
begäran rätt att av Skatteförvaltningen få 
uppgifter som motsvarar de i 1 mom. avsed-
da uppgifterna om specificerade betalnings-
mottagare och arbetsgivare och som är nöd-
vändiga för att avgöra ett ärende som är un-
der behandling och som är specificerade en-
ligt betalningsmottagare.  

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt 
att i fråga om skattegranskningar som riktats 
mot arbetsgivare av Skatteförvaltningen få 
för fastställande, uppbörd och övervakning 
av arbetslöshetsförsäkringspremien behövli-
ga 

1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare, 
2) uppgifter som arbetsgivaren meddelat 

Skatteförvaltningen för beskattningen och 
som gäller lönebetalningen samt uppgifter 
som framkommit vid skattegranskningen och 
som gäller försummelse av de arbetsgivar-
skyldigheter som hänför sig till lönebetal-
ningen. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna 
uppgifter som fonden fått med stöd av 1—3 
mom. genast när de inte längre behövs för 
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §.  
 
 

22 b §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att 
lämna ut uppgifter på eget initiativ 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av uppgif-
ter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att 
på eget initiativ lämna ut uppgifter om löne-
summa och arbetslöshetsförsäkringspremie 
jämte identifikationsuppgifter som gäller en 
arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig ar-
betsgivare till 

1) en försäkringsanstalt som sköter verk-
ställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäk-
ring och till Olycksfallsförsäkringsanstalter-
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nas Förbund för skötseln av deras lagstadga-
de uppgifter som gäller olycksfallsförsäkring, 
om det finns skäl att misstänka att en arbets-
givare som enligt lag är försäkrings- eller be-
talningsskyldig eller någon annan betalnings-
skyldig inte har fullgjort sin på lag baserade 
försäkringsskyldighet eller sin på lag basera-
de betalningsskyldighet, eller sin skyldighet 
att lämna de uppgifter som behövs för att 
fastställa och uppbära olycksfallsförsäk-
ringspremie, 

2) Pensionsskyddscentralen och en sådan 
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad 
försäkring för skötseln av deras lagstadgade 
uppgifter, om det finns skäl att misstänka att 
en arbetsgivare som enligt lag är försäkrings-
skyldig eller en annan försäkringsskyldig inte 
har fullgjort sin på lag baserade försäkrings- 
eller betalningsskyldighet, 

3) Skatteförvaltningen, om uppgifterna är 
nödvändiga för fullgörande av den övervak-
ningsskyldighet som föreskrivits för den i la-
gen om förskottsuppbörd, om det finns skäl 
att misstänka att en arbetsgivare inte har full-
gjort sin förskottsinnehållningsskyldighet. 

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits 
med stöd av denna paragraf får lämnas vidare 
för utredande av brott och väckande av åtal. 
Uppgifterna ska utplånas genast när de inte 
längre behövs. 
 

22 c §  

Sammanställande av uppgifter 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
sammanställa och behandla de i 22 och 
22 a § avsedda personuppgifterna för faststäl-
lande och uppbörd av arbetslöshetsförsäk-
ringspremie enligt 4, 5 och 6 kap. samt själv-
riskpremie enligt 8 a kap. Den sammanställ-
da informationen får sparas tills arbetslös-
hetsförsäkringsfondens ovan nämnda upp-
drag har utförts. Sammanställd information 
får inte lämnas vidare. 
 

22 d §  

Avgiftsfrihet 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
få de uppgifter som avses i detta kapitel av-

giftsfritt. Om uppgifterna behövs i en be-
stämd form och detta medför väsentliga mer-
kostnader för den som lämnar ut uppgifterna, 
ska kostnaderna för utlämnande av utgifterna 
dock ersättas. 
 

22 e §  

Teknisk anslutning  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
få de uppgifter som avses i 22 och 22 a § och 
de uppgifter som avses i 29 § 3 mom. i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
med hjälp av teknisk anslutning. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
avses i denna paragraf får också sekretessbe-
lagda uppgifter lämnas utan samtycke av den 
vars intressen sekretessen är avsedd att skyd-
da. 

Innan en teknisk anslutning öppnas ska den 
som begär uppgifter lägga fram utredning för 
den som öppnar anslutningen om att uppgif-
terna skyddas på behörigt sätt. 
 

22 f §  

Handlingars offentlighet och offentlighet i 
fråga om verksamheten 

Lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet tillämpas på offentligheten i frå-
ga om arbetslöshetsförsäkringsfondens hand-
lingar då de hänför sig till verkställigheten av 
denna lag och på arbetslöshetsförsäkrings-
fondens verksamhet, till den del som det fö-
reskrivs i 4 § 2 mom. i den lagen. 

På sekretessen i fråga om handlingar som 
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av 
uppdrag enligt denna lag eller uppdrag som 
hänför sig till verkställigheten av denna lag 
och i fråga om uppgifter i dessa handlingar 
samt på tystnadsplikten i fråga om och för-
budet mot utnyttjande av uppgifter som er-
hållits vid utförandet av dessa uppdrag till-
lämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden 
22—24 och 35 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet också när det 
inte är fråga om handlingar och uppgifter 
som uppgjorts eller erhållits för uppdrag som 
hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 
2 mom. i den lagen. Beträffande utlämnande 
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av uppgifter gäller i detta fall i tillämpliga 
delar 7 kap. i den lagen. 

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 
punkten i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet är också sådana till verk-
ställigheten av denna lag hänförliga hand-
lingar och uppgifter sekretessbelagda som 
gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning.  
 
 

8 b kap.  

Ändringssökande och rättelse 

24 f §  

Begäran om omprövning hos arbetslöshets-
försäkringsfonden 

I fråga om ett beslut som arbetslöshetsför-
säkringsfonden fattat om arbetslöshetsförsäk-
ringspremiens belopp får omprövning av be-
slutet begäras hos i arbetslöshetsförsäkrings-
fonden på det sätt som anges i förvaltnings-
lagen. Med avvikelse från vad som föreskrivs 
i 49 c § i förvaltningslagen ska omprövning 
dock begäras inom fem år från ingången av 
kalenderåret efter det år då beslutet har fat-
tats.  
 
 
 

24 g §  

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat 
med stöd av 21 a, 21 d, 24 c och 24 f § får 
söka ändring i det genom besvär hos be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden och 
den som är missnöjd med besvärsnämndens 
beslut får söka ändring i det genom besvär 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. Arbetslöshetsförsäkringsfondens be-
slut ska iakttas även om det överklagas. 

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

ringsfonden meddelat med stöd av 24 c § 
iakttas dessutom 12 kap. 8 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. 
 
 
 

24 h §  

Löntagares grundbesvär 

En löntagare får anföra grundbesvär över 
en debitering, om han eller hon anser att en 
innehållning av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie som arbetsgivaren verkställt 
med stöd av 20 § strider mot lag. Grundbe-
svär ska anföras skriftligen hos besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden inom två 
år från ingången av året efter det år under 
vilket innehållningen har verkställts. 
 
 
 
 

24 i § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att rätta 
arbetslöshetsförsäkringspremie 

Om det av arbetsgivaren har uppburits ar-
betslöshetsförsäkringspremie, ränta på ut-
jämningspremie, återbetalningsränta eller 
premieförhöjning med ett för högt belopp, 
kan arbetslöshetsförsäkringsfonden rätta ar-
betslöshetsförsäkringspremien till arbetsgiva-
rens fördel.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta 
arbetslöshetsförsäkringspremie, premieför-
höjning, ränta på utjämningspremie och åter-
betalningsränta till arbetsgivarens nackdel, 
om felet beror på arbetslöshetsförsäkrings-
fondens skrivfel, räknefel eller något annat 
därmed jämförbart misstag. Arbetslöshetsför-
säkringsfonden kan efter att ha hört arbetsgi-
varen rätta arbetslöshetsförsäkringspremien 
även när arbetsgivaren inte har gjort anmälan 
om lönesumman, när anmälan om lönesum-
ma eller någon annan information som ar-
betsgivaren lämnat är bristfällig eller oriktig 
när arbetsgivaren annars har försummat sin 
anmälningsskyldighet.  

Rättelse enligt 1 och 2 mom. av arbetslös-
hetsförsäkringspremien kan göras inom tre år 
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från ingången av året efter försäkringsårets 
utgång.  

Arbetslöshetsförsäkringspremien kan inte 
rättas om ärendet har avgjorts genom ett be-
slut med anledning av besvär. 
 
 

9 kap. 

Särskilda bestämmelser 

26 § 

Preskription  

Arbetsgivarens och löntagarens rätt till 
återbetalning av en arbetslöshetsförsäkrings-
premie som betalats utan grund eller av för-
skott på en sådan premie preskriberas fem år 
efter den dag då premien betalades eller ar-
betstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 
innehölls, om inte preskriptionen avbrutits 
innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt 
som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om pre-
skription av skulder (728/2003). Från avbry-
tandet av preskriptionstiden börjar en ny fem 
år lång preskriptionstid löpa.  

Beslut om självriskpremiens belopp kan 
inte meddelas efter det att fem år har förflutit 
från tidpunkten för uppbörden av självrisk-
premie enligt 24 b § 1 eller 2 mom. 

Återbäring av självriskpremien ska sökas 
inom fem år från det att ansökan tidigast kan 
göras enligt 24 b § 2 mom. När ansökan blir 
anhängig avbryts tidsfristen. En fordran som 
gäller återbäring av självriskpremie preskri-
beras fem år efter det att beslutet meddela-
des, om inte preskriptionen avbrutits innan 
dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som 
föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskrip-
tion av skulder. Från avbrytandet av pre-
skriptionstiden börjar en ny fem år lång pre-
skriptionstid löpa. 
 
 

26 a § 

Arbetslöshetsförsäkringsregister  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska föra ett 
arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln 
av de ärenden fonden enligt denna lag ska 

sköta och som gäller arbetslöshetsförsäk-
ringspremier. Om inte annat bestäms i denna 
lag tillämpas lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet på hemlighållande 
och utlämnande av personuppgifter som lag-
rats i registret samt personuppgiftslagen på 
annan behandling av personuppgifterna. 
 
 

26 b §  

Hänvisning till strafflagen  

Bestämmelser om straff för lagstridigt un-
dandragande av arbetslöshetsförsäkringspre-
mie och för försök därtill finns i 29 kap. 1—
3 § i strafflagen (39/1889).  
 
 
 
 

26 d § 

Bevarande av handlingar 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska bevara 
handlingar som hänför sig till ordnandet av 
finansiering av förmåner enligt denna lag, 
arbetslöshetsförsäkringspremierna och själv-
riskpremierna på det sätt som bestäms i ar-
kivlagen (831/1994). Om arkivverket inte har 
bestämt att de ovannämnda handlingarna ska 
bevaras varaktigt, ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden bevara 

1) handlingar som behövs för fastställandet 
av arbetslöshetsförsäkringspremier i tio år 
från ingången av året efter försäkringsåret, 

2) handlingar som behövs för fastställandet 
av självriskpremier till utgången av det år 
under vilket den som avses i 24 § fyller 75 
år,  

3) handlingar som behövs för uppbörden av 
arbetslöshetsförsäkringspremier och själv-
riskpremier till dess att uppbörden avslutas 
och i fem kalenderår därefter,  

4) handlingar som gäller ett besvärsärende i 
tio år, om de inte enligt 1—3 punkten ska 
förvaras längre tid 

5) personuppgifter som införts i arbetslös-
hetsförsäkringsregistret i fem år, om de inte 
ska bevaras längre tid till följd av 1—4 punk-
ten. 
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Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplåna 
handlingarna och de personuppgifter som är 
införda i arbetslöshetsförsäkringsregistret när 
den bevaringstid som föreskrivs i 1 mom. 
löpt ut.  

 
26 e § 

Delgivning av arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens beslut 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska 
delges den betalningsskyldige arbetsgivaren 
på det sätt som anges i 59 § i förvaltningsla-
gen. Delgivning ska dock ske med arbetsgi-
varens lagliga företrädare eller befullmäkti-
gade, om en företrädare eller befullmäktigad 
som sköter arbetslöshetsförsäkringspremie-
ärenden på arbetsgivarens vägnar har anmälts 
som ombud till arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens kundregister. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20.  
Lagen tillämpas första gången på faststäl-

landet och uppbörden av arbetslöshetsförsäk-
ringspremier för kalenderåret 2013.  

På arbetslöshetsförsäkringspremier för 
2012 eller tidigare år tillämpas de bestäm-
melser som gällde före ikraftträdandet av 
denna lag.  

Denna lag tillämpas dock på den uppbörd 
av arbetslöshetsförsäkringspremier som för-
säkringsanstalterna verkställt före ikraftträ-
dandet och på rättelser som blivit anhängiga 
vid försäkringsanstalterna den 1 januari 2016 
eller därefter. Dessutom tillämpas lagen på 
den uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspre-
mier som Statskontoret verkställt före ikraft-
trädandet och på rättelser som blivit anhängi-
ga vid Statskontoret den 1 februari 2013 efter 
därefter. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har 
rätt att få de uppgifter som behövs för att rät-
ta premien av försäkringsanstalterna och 
Statskontoret.  

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
behandlar besvärsärenden som gäller sådana 
debiteringar av arbetslöshetsförsäkringspre-
mier som verkställts före den 1 januari 2013. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.  

 
 
 

Helsingfors den 10 maj 2012 

 
 
 
            Statsministerns ställföreträdare 
            Finansminister 
 
 
 
 

JUTTA URPILAINEN 

 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 



 RP 42/2012 rd  
  

 

39 

Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 § 1 mom. 2 punkten, 

11, 12, 15, 21, 22, 22 a—22 f, 25, 26, 26 a och 26 b §,  
sådana de lyder, 10 § 1 mom. 2 punkten i lag 1136/2011, 11 § i lag 910/2008, 12 och 15 § 

delvis ändrade i lagarna 1301/2002, 1332/2004 och 1282/2007, 21 § i lag 1352/2007, 22 § i 
lagarna 1301/2002 och 1375/2003, 22 a § i lagarna 363/2006 och 910/2008, 22 b § i lag 
363/2006, 22 c § i lagarna 363/2006 och 278/2009 samt 26 § i lag 1375/2003 samt 

fogas till lagen en ny 11 a § och till 18 §, sådan den lyder i lag 1332/2011, ett nytt 7 mom. 
och till 20 §, sådan den lyder i lag 1181/2007, nya 2—4 mom. samt till lagen nya 21 a—
21 k §,  ett nytt 8 b kap. samt nya 26 d och 26 e § som följer: 
 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till 
uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) styra, utveckla och övervaka verkställig-
heten av uppbördsförfarandet i fråga om pre-
mier, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter  

 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till 

uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) fastställa och uppbära de arbetslöshets-
försäkringspremier som avses i 2 § och över-
vaka att de förpliktelser i anslutning till ar-
betslöshetsförsäkringspremierna som före-
skrivs i denna lag uppfylls, 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
11 §  

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfon-
den 

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens ekonomi och av verkställigheten av i 8 a 
kap. avsedd självriskpremie ankommer på Fi-
nansinspektionen. Till övriga delar övervakas 
uppfyllandet av de förpliktelser som ålagts 

11 §  

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfon-
den 

Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfon-
den utövas av Finansinspektionen. 
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arbetslöshetsförsäkringsfonden i denna lag av 
social- och hälsovårdsministeriet. 
 
 11 a §  

Social- och hälsovårdsministeriets rätt att få 
uppgifter  

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter har social- och hälsovårdsministe-
riet rätt att inom skälig tid avgiftsfritt få 
skriftlig utredning om arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens verksamhet. Arbetslöshetsför-
säkringsfonden ska årligen inom två måna-
der från det att bokslutet fastställts lämna 
social- och hälsovårdsministeriet en berättel-
se över sin verksamhet och ställning samt en 
redogörelse för de omständigheter som fram-
kommit när arbetslöshetsförsäkringspremi-
erna fastställts och uppburits och för de åt-
gärder som vidtagits med anledning av iakt-
tagelserna. 

 
 

12 §  

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet 

En arbetsgivare som enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig 
att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att 
betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkrings-
premie. Premien uppbärs i samband med för-
säkringspremien för den lagbestämda olycks-
fallsförsäkringen så som bestäms i 7 kap. 

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäk-
ringspremie har i tillämpliga delar statens af-
färsverk, på vilka tillämpas lagen om statens 
affärsverk (627/1987). 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 och 
2 mom. är arbetsgivaren inte skyldig att beta-
la arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om 
följande personer: 

1) arbetstagare som tjänstgör på ett sådant 
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygs-
förteckningen enligt lagen om förbättrande av 
konkurrenskraften för fartyg som används för 
sjötransport (1277/2007) och som inte bor i 
Finland,  

2) arbetstagare som enligt 3 kap. 1 § 1 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

12 §  

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet 

En arbetsgivare som enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig 
att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att 
betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. 

 
 
Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäk-

ringspremie har också statliga affärsverk som 
omfattas av lagen om statliga affärsverk 
(1062/2010). 

Trots vad som bestäms i 1 och 2 mom. är 
arbetsgivaren inte skyldig att betala arbets-
löshetsförsäkringspremie i fråga om följande 
personer: 

1) en arbetstagare som tjänstgör på ett 
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygs-
förteckningen enligt lagen om förbättrande 
av konkurrenskraften för fartyg som används 
för sjötransport (1277/2007), och som inte 
bor i Finland,  

2) en arbetstagare som enligt 3 kap. 1 § 1 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
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inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner 
eller som efter fyllda 65 år med stöd av 3 kap. 
1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa är berättigad till arbetslöshetsförmå-
ner,  

3) ansvarig bolagsman i ett kommanditbo-
lag, 

4) bolagsman i ett öppet bolag, 
5) arbetstagare i vars fall det försäkrings-

premiesystem som tillämpas i den lagstadga-
de olycksfallsförsäkringen inte grundar sig på 
den av arbetsgivaren betalda lönesumman 
(arbetstagare med fast premie), 

6) arbetstagare som enligt lagen om pension 
för företagare (468/1969) eller lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare (467/1969) är 
skyldig att teckna i dessa lagar avsedd försäk-
ring för sin huvudtjänst. 

inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner 
eller som efter fyllda 65 år är berättigad till 
arbetslöshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa,  

3) en ansvarig bolagsman i ett kommandit-
bolag, 

4) en bolagsman i ett öppet bolag,  
5) en arbetstagare som enligt lagen om 

pension för företagare (1272/2006) eller la-
gen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) är skyldig att teckna i dessa la-
gar avsedd försäkring för sin huvudtjänst,  

6) en familjevårdare enligt familjevårdar-
lagen (312/1992). 

 
15 §  

Löntagares premiebetalningsskyldighet 

Personer i arbets- eller tjänsteförhållande 
eller annat anställningsförhållande vilka be-
rörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som 
ordnas av arbetsgivaren eller som bestäms en-
ligt lagen om olycksfallsersättning för stats-
tjänstemän (449/1990) och som avses i lagen 
om olycksfallsersättning, är skyldiga att beta-
la löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
är följande personer inte betalningsskyldiga: 

1) arbetstagare som tjänstgör på ett sådant 
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygs-
förteckningen enligt lagen om förbättrande av 
konkurrenskraften för fartyg som används för 
sjötransport och som inte bor i Finland,  

2) person som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa inte är 
berättigad till arbetslöshetsförmåner eller som 
efter fyllda 65 år med stöd av 3 kap. 1 § 2 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
är berättigad till arbetslöshetsförmåner,  

3) ansvarig bolagsman i ett kommanditbo-
lag, 

4) bolagsman i ett öppet bolag, 
5) familjevårdare som avses i familjevår-

darlagen (312/1992), 
6) arbetstagare i vars fall det försäkrings-

premiesystem som tillämpas i den lagstadga-
de olycksfallsförsäkringen inte grundar sig på 

15 §  

Löntagares premiebetalningsskyldighet 

Personer i arbets- eller tjänsteförhållande 
eller annat anställningsförhållande vilka be-
rörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som 
ordnas av arbetsgivaren eller olycksfalls-
skydd som bestäms enligt lagen om olycks-
fallsersättning för statstjänstemän (449/1990) 
och som avses i lagen om olycksfallsförsäk-
ring, är skyldiga att betala löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie. 

Trots vad som bestäms i 1 mom. är följan-
de personer inte betalningsskyldiga: 

1) en arbetstagare som tjänstgör på ett 
finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygs-
förteckningen enligt lagen om förbättrande 
av konkurrenskraften för fartyg som används 
för sjötransport, och som inte bor i Finland,  

2) en person som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är 
berättigad till arbetslöshetsförmåner eller 
som efter fyllda 65 år är berättigad till arbets-
löshetsförmåner med stöd av 3 kap. 1 § 2 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa,  

3) en ansvarig bolagsman i ett kommandit-
bolag, 

4) en bolagsman i ett öppet bolag, 
5) en arbetstagare som enligt lagen om 

pension för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare är skyldig att teckna i 
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den av arbetsgivaren betalda lönesumman 
(arbetstagare med fast premie), 

7) arbetstagare som enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare är skyldig att teckna i dessa 
lagar avsedd försäkring för sin huvudtjänst. 

dessa lagar avsedd försäkring för sin huvud-
tjänst,  
6) en familjevårdare enligt familjevårdarla-
gen. 

 
 18 §  

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp  

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lämna 

social- och hälsovårdsministeriet en beräk-
ning av följande års förtjänstskyddsutgifter, 
beloppet av statens finansieringsandel samt 
följande års premieprocentsats senast den 15 
maj varje år. 

 
 20 §  

Förfarandet vid betalning av löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om löntagares arbetslöshetsförsäkrings-

premie på grund av ett uppenbart fel inte har 
innehållits i samband med lönebetalningen, 
kan arbetsgivaren innehålla den premie som 
inte innehållits i samband med föregående 
lönebetalning i samband med de högst två 
följande lönebetalningarna. 

Om en arbetstagare i samband med löne-
betalningen inte har betalats en penninglön 
som räcker till för att innehålla löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie, kan arbets-
givaren innehålla löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie inom två år i samband 
med följande lönebetalningar. 

Arbetsgivaren ska på löntagarens yrkande 
till löntagaren återbetala löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren 
innehållit utan grund eller den del som över-
stiger löntagares lagenliga arbetslöshetsför-
säkringspremie. Yrkande på återbetalning av 
arbetslöshetsförsäkringspremien ska fram-
ställas senast inom två år från det att arbets-
givaren har innehållit arbetslöshetsförsäk-
ringspremien utan grund. 
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21 §  

Uppbörd och redovisning av premierna 

De försäkringsanstalter som avses i 29 § i 
lagen om olycksfallsförsäkring uppbär hos 
arbetsgivaren arbetsgivares arbetslöshetsför-
säkringspremie och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie på basis av lönesumman 
enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren svarar 
gentemot försäkringsanstalten även för betal-
ningen av löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. 

Försäkringsanstalten har rätt att uppbära 
förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien 
för en försäkring som börjar från ingången av 
året eller under året. Den slutliga försäkrings-
premien bestäms kalenderårsvis. Om en för-
säkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
upphör under kalenderåret, bestämmer för-
säkringsanstalten försäkringspremien för året 
i fråga. Om arbetsgivaren har gjort en anmä-
lan enligt 22 d § 2 mom., ska försäkringsan-
stalten av arbetslöshetsförsäkringsfonden be-
gära ett meddelande om nivån på arbetsgiva-
rens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbets-
löshetsförsäkringsfonden meddelar härvid 
den försäkringsanstalt som framställt begäran, 
och vid behov även andra försäkringsanstalter 
där arbetsgivaren har försäkringar enligt la-
gen om olycksfallsförsäkring, nivån på ar-
betslöshetsförsäkringspremierna. Försäk-
ringsanstalten kan även annars av arbetslös-
hetsförsäkringsfonden begära ett meddelande 
om nivån på en arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie, om det är nödvändigt för 
att premierna ska kunna uppbäras i enlighet 
med lagen. 

Intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremi-
erna jämte dröjsmålsräntor betalas till arbets-
löshetsförsäkringsfonden. Bestämmelser om 
redovisningen av medlen samt om grunderna 
för ersättning för de kostnader som uppkom-
mer för försäkringsanstalten på grund av de-
bitering, uppbörd och redovisning finns i det 
av social- och hälsovårdsministeriet fastställ-
da avtalet mellan arbetslöshetsförsäkrings-
fonden och Olycksfallsförsäkringsanstalter-
nas förbund. 

Statskontoret uppbär löntagares arbetslös-

21 §  

Uppbörd av premierna 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer 
och uppbär arbetsgivares arbetslöshetsför-
säkringspremie och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie hos arbetsgivaren på basis 
av lönesumman enligt 19 a § 1 mom. Arbets-
givaren svarar också för att löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie betalas till arbets-
löshetsförsäkringsfonden. 
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hetsförsäkringspremier för den statsanställda 
personalen och arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremier hos statens affärsverk så 
som kontoret bestämmer och förmedlar de in-
flutna medlen vidare till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden så som bestäms i det av social- 
och hälsovårdsministeriet fastställda avtalet 
mellan Statskontoret och arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå 
från att uppbära arbetslöshetsförsäkringspre-
mie, om dess belopp är ringa. 
 
 21 a §  

Fastställande och ändring av förskott 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
fastställa förskott på arbetslöshetsförsäk-
ringspremien under försäkringsåret utan att 
höra arbetsgivaren så att förskottet baserar 
sig på de lönesummor som ligger till grund 
för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkrings-
premier under innevarande och tidigare år, 
de löneuppgifter som erhållits med stöd av 22 
och 22 a §, den allmänna löneutvecklingen 
och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat. 
Förskottet ska så noggrant som möjligt mot-
svara det i 18 § föreskrivna slutliga beloppet 
av en betalningsskyldig arbetsgivares och 
löntagares premiebetalningsskyldighet. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan ändra 
det fastställda förskottet på eget initiativ utan 
att höra arbetsgivaren eller på yrkande av 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ansöka om 
nedsättning av förskottet före försäkrings-
årets utgång.  Förskott som betalats till för 
högt belopp ska återbetalas utan dröjsmål. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden undanröjer 
förskott som saknar grund antingen på eget 
initiativ utan att höra arbetsgivaren eller på 
yrkande av arbetsgivaren senast innan den 
slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien 
fastställs. 

Angående förskottet meddelas ett beslut av 
vilket framgår förskottets belopp och grun-
derna för fastställande av det. Över beslutet 
om förskottet får besvär inte anföras. Till den 
del som arbetsgivarens yrkande på ändring 
eller undanröjande av förskottet inte har 
godkänts ska arbetsgivaren få ett överklag-
bart beslut som är motiverat på det sätt som 
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anges i förvaltningslagen (434/2003).  
Bestämmelser om förfallodagarna för be-

talning av förskott utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
 21 b §  

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla löne-
summan 

Arbetsgivaren ska till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden anmäla de löner som arbetsgi-
varen betalat under försäkringsåret före ut-
gången av januari kalenderåret efter försäk-
ringsåret. Anmälan behöver inte göras, om 
arbetsgivaren inte har betalat några löner 
under försäkringsåret och inget förskott har 
fastställts.  

Arbetsgivaren är skyldig att göra en i 
1 mom. avsedd anmälan även när arbetslös-
hetsförsäkringsfonden kräver detta. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan av 
grundad anledning på begäran av arbetsgi-
varen förlänga tiden för anmälan. I beslutet 
får ändring inte sökas. 

 
 21 c §  

Fastställande av arbetslöshetsförsäkrings-
premien 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer 
arbetslöshetsförsäkringspremien kalender-
årsvis före utgången av oktober året efter 
försäkringsåret.  Om den arbetslöshetsför-
säkringspremie som fastställs för ett försäk-
ringsår är större än det uttagna förskottet, 
tar arbetslöshetsförsäkringsfonden ut skill-
naden mellan arbetslöshetsförsäkringspremi-
en och det uttagna förskottet hos arbetsgiva-
ren. Om arbetslöshetsförsäkringspremien är 
mindre än det uttagna förskottet, betalar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden skillnaden mel-
lan arbetslöshetsförsäkringspremien och det 
uttagna förskottet till arbetsgivaren. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska medde-
la ett överklagbart beslut om arbetslöshets-
försäkringspremien. Av beslutet ska framgå 
lönesumman under försäkringsåret och den 
arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs 
på basis av den, det förskott som betalats för 
försäkringsperioden samt den utjämnings-
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premie enligt 1 mom. som påförts arbetsgi-
varen eller den förskottsåterbäring som ska 
betalas till arbetsgivaren. Beslutet behöver 
inte motiveras på det sätt som anges i för-
valtningslagen, om man i beslutet inte avvi-
ker från den lönesumma som arbetsgivaren 
anmält.  

Om ingen arbetslöshetsförsäkringspremie 
har fastställts, bestämmer arbetslöshetsför-
säkringsfonden att den uteblivna arbetslös-
hetsförsäkringspremien ska betalas. Beslutet 
ska fattas inom tre år från ingången av året 
efter försäkringsårets utgång. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fast-
ställa arbetslöshetsförsäkringspremien enligt 
det läge som gällde före ett företagsarran-
gemang, om den uppenbara avsikten med ar-
rangemanget har varit att kringgå bestäm-
melserna om arbetslöshetsförsäkringspremie. 
En arbetsgivare som genomfört företagsar-
rangemang ska lämna in utredning om att 
arrangemanget inte har vidtagits för att före-
taget ska befrias från arbetslöshetsförsäk-
ringspremien. När arbetslöshetsförsäkrings-
fonden begär utredning om arrangemanget 
inom företaget ska den underrätta arbetsgi-
varen om att utebliven utredning inte hindrar 
att premien fastställs. 

 
 21 d §  

Fastställande av arbetslöshetsförsäkrings-
premien genom uppskattning 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fast-
ställa arbetslöshetsförsäkringspremien ge-
nom uppskattning, om arbetsgivaren inte har 
anmält lönesumman enligt 21 b § eller om 
den lönesumma som arbetsgivaren anmält är 
för liten utifrån de uppgifter som arbetslös-
hetsförsäkringsfonden fått enligt 22 eller 22 
a § och andra uppgifter som den förfogar 
över och som gäller arbetsgivarens lönebe-
talning och övriga verksamhet. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska medde-
la arbetsgivaren beloppet av den uppskattade 
premien och grunderna för den. Arbetsgiva-
ren ska ges tillfälle att lämna utredning in-
nan den uppskattade premien fastställs. Ute-
bliven utredning hindrar inte att en uppskat-
tad premie fastställs. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska medde-
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la ett överklagbart beslut om den uppskatta-
de premien. Av beslutet ska framgår den 
uppskattade premiens belopp och grunderna 
för fastställande av den. Till den del man be-
slutet avviker från den utredning som arbets-
givaren lämnat i enlighet med 2 mom. ska 
beslutet motiveras på det sätt som anges i 
förvaltningslagen. 

 
 21 e § 

Höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan påföra 
arbetsgivaren en högst till det dubbla belop-
pet höjd skälig arbetslöshetsförsäkringspre-
mie, om arbetsgivaren har anmält lönesum-
man efter den tid som anges i 21 b §, om ar-
betsgivaren har lämnat bristfälliga eller fel-
aktiga uppgifter eller om arbetslöshetsför-
säkringspremien har fastställts med stöd av 
21 d §. 

När den förhöjda arbetslöshetsförsäkrings-
premien fastställs beaktas hur klandervärd 
försummelsen är, hur försenad anmälan är, 
beloppet av den uteblivna premien, om för-
summelserna upprepats och om syftet har va-
rit att undgå premien.  

Ett överklagbart beslut ska meddelas om 
förhöjd arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Förhöjningen fastställs i samband med be-
slutet om arbetslöshetsförsäkringspremien. 

 
 21 f §  

Ränta på utjämningspremie och förskotts-
återbäring 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar ut ränta 
på utjämningspremie enligt 21 c § och beta-
lar ränta på förskottsåterbäring enligt den 
paragrafen. Räntans storlek är referensrän-
tan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för 
den halvårsperiod som föregår kalenderåret i 
fråga, minskad med två procentenheter, dock 
minst 0,5 procent. Till den del som utjäm-
ningspremien överstiger 1 000 euro, är rän-
tan på utjämningspremien dock referensrän-
tan ökad med två procentenheter. 

Räntan beräknas från den 1 januari året ef-
ter försäkringsåret till förfallodagen för ut-
jämningspremien eller till utgången av må-
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naden före betalningsmånaden för förskotts-
återbäringen. 

Ränta tas inte ut på premieförhöjning eller 
dröjsmålsränta som tas ut på grund av obe-
talt förskott. 

 
 21 g § 

Minsta belopp som tas ut och som återbeta-
las 

Om det sammanlagda beloppet av löntaga-
res och arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som ska uppbäras hos arbets-
givaren är högst 10 euro, tas beloppet inte 
ut.  

Om det på grund av arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens eller arbetsgivarens räknefel el-
ler annat misstag eller av någon annan orsak 
har uppburits mindre eller återbetalats mera 
i arbetslöshetsförsäkringspremie än vad som 
borde ha varit fallet och skillnaden är mindre 
än det belopp som anges i 1 mom., tas skill-
naden inte ut. Beloppet i fråga kan dock tas 
ut, om samme betalningsskyldige gjort 
många felbetalningar eller om det annars 
finns särskild anledning att ta ut beloppet. 

Det minsta belopp som återbetalas är 10 
euro. 

 
 21 h § 

Granskningsrätt som hänför sig till uppbör-
den av arbetslöshetsförsäkringspremier  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
i arbetsgivarens handlingar granska riktig-
heten av de uppgifter som omfattas av ar-
betsgivarens uppgiftsskyldighet enligt 21 b §, 
21 c § 4 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 3 
mom. och 24 c §.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
få handräckning av polisen och andra myn-
digheter för att få de uppgifter som avses 
ovan. 

 
 21 i §  

Ansvarsskyldig  

För arbetslöshetsförsäkringspremie som 
uppbärs ut hos en betalningsskyldig arbets-
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givare med stöd av denna lag ska följande 
personer ansvara som för egen premie: 

1) en bolagsman i ett öppet bolag, 
2) en ansvarig bolagsman i ett kommandit-

bolag, 
3) en delägare i ett dödsbo, 
4) en delägare i en sådan samfälld förmån 

som avses i 5 § i inkomstskattelagen till den 
del som motsvarar delägarens andel. 

Ett aktiebolag eller andelslag svarar som 
för egen arbetslöshetsförsäkringspremie för 
arbetslöshetsförsäkringspremie som för verk-
samhet som bedrivits före aktiebolagets eller 
andelslagets registrering har påförts dem 
som handlat för aktiebolagets eller andelsla-
gets räkning. 

 
 21 j § 

Dröjsmålsränta 

För arbetslöshetsförsäkringspremie som 
inte har betalats inom utsatt tid tas för 
dröjsmålstiden ut en årlig dröjsmålsränta en-
ligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i 
räntelagen. 

 
 21 k §  

Utmätning av premier 

Arbetslöshetsförsäkringspremier och höj-
ningar av arbetslöshetsförsäkringspremier 
enligt denna lag är direkt utsökbara. Be-
stämmelser om indrivning av dem finns i la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). 

 
 

22 §  

Försummelse av betalningsskyldigheten 

En arbetsgivare som har försummat sin för-
säkringsplikt enligt lagen om olycksfallsför-
säkring är skyldig att betala arbetslöshetsför-
säkringspremie i form av en tilläggsavgift till 
den försäkringspremie som debiterats enligt 
36 § i nämnda lag. Vid debiteringen av 
tilläggsavgiften iakttas bestämmelserna i 
nämnda lagrum. Om arbetsgivaren har lämnat 
oriktiga uppgifter eller försummat att lämna 

22 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få 
uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden 
rätt att för fastställande, uppbörd och över-
vakning av arbetslöshetsförsäkringspremie  

1) av befolkningsregistermyndigheterna få 
uppgifter om genom personbeteckning speci-
ficerade arbetsgivares namn och adress, 
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de uppgifter som behövs för fastställande av 
premien, iakttas på motsvarande sätt 37 § la-
gen om olycksfallsförsäkring.  
 

På arbetslöshetsförsäkringspremier som inte 
har betalts inom utsatt tid uppbärs dröjsmåls-
ränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 
mom. räntelagen (633/1982). Arbetslöshets-
försäkringspremien och dröjsmålsräntan får 
utmätas utan dom eller beslut så som bestäms 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/1961). 

ändrade personbeteckning och död, 
2) av Pensionsskyddscentralen och arbets-

pensionsanstalterna få arbetsgivarspecifika 
uppgifter om betalda löner och uppgifter om 
personer som är försäkrade i enlighet med 
lagen om pension för företagare eller lagen 
om pension för lantbruksföretagare, och om 
de tidsperioder då personerna är försäkrade 
i enlighet med de lagarna, samt om de löner 
som betalats till personerna under dessa 
tidsperioder och identifieringsuppgifter om 
arbetsgivare som betalat lön, 

3) av arbetsgivaren få behövliga uppgifter, 
4) av andra aktörer som omfattas av lagen 

om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) få behövliga uppgifter. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplå-
na uppgifter som fonden fått med stöd av 1 
mom. genast när de inte längre behövs för 
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §. 

 
22 a §  

Ministeriets rätt att få uppgifter och granska 
verksamheten  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhållan-
de av uppgifter har social- och hälsovårdsmi-
nisteriet rätt att avgiftsfritt av arbetslöshets-
försäkringsfonden få de uppgifter som är 
nödvändiga för tillsynen enligt 11 §. Ministe-
riet har även rätt att på något annat sätt grans-
ka fondens verksamhet.  

Finansinspektionen har utöver vad som sär-
skilt föreskrivs om dess rätt att få uppgifter 
rätt att för tillsynen över verkställigheten av 
den i 8 a kap. avsedda självriskpremien få de 
uppgifter som avses i 1 mom. så att av dem 
framgår arbetstagarens personbeteckning och 
andra identifieringsuppgifter.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årli-
gen inom två månader från det att bokslutet 
fastställts tillställa social- och hälsovårdsmi-
nisteriet en berättelse över sin verksamhet 
och ställning. Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
skall ytterligare inom den ovan nämnda tiden 
lämna en utredning över tillsynen över upp-
börden av arbetslöshetsförsäkringspremier, 
om omständigheter som framkommit vid till-
synen och om åtgärder som vidtagits med an-
ledning av iakttagelserna. 

22 a §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få 
uppgifter av Skatteförvaltningen 

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt 
att av Skatteförvaltningen få för fastställande, 
uppbörd och övervakning av arbetslöshets-
försäkringspremie behövliga 

1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare,  
2) uppgifter om arbetsgivarprestationer 

som arbetsgivaren uppgett,  
3) enligt betalningsmottagare genom födel-

seåret specificerade uppgifter som arbetsgi-
varen uppgett för beskattningen om utbetalda 
löner och därmed jämförbara prestationer 
samt om skatter och obligatoriska försäk-
ringspremier som innehållits hos löntagaren. 

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden 
på begäran rätt att av Skatteförvaltningen få 
uppgifter som motsvarar de i 1 mom. avsed-
da uppgifterna om specificerade betalnings-
mottagare och arbetsgivare och som är nöd-
vändiga för att avgöra ett ärende som är un-
der behandling och som är specificerade en-
ligt betalningsmottagare.  

Trots sekretessbestämmelserna och andra 
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Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska tillstäl-
la Finansinspektionen bokslutet och reviso-
rernas utlåtande före utgången av juni året ef-
ter räkenskapsåret. 

begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden 
rätt att i fråga om skattegranskningar som 
riktats mot arbetsgivare av Skatteförvalt-
ningen få för fastställande, uppbörd och 
övervakning av arbetslöshetsförsäkringspre-
mien behövliga 

1) identifieringsuppgifter om arbetsgivare, 
2) uppgifter som arbetsgivaren meddelat 

Skatteförvaltningen för beskattningen och 
som gäller lönebetalningen samt uppgifter 
som framkommit vid skattegranskningen och 
som gäller försummelse av de arbetsgivar-
skyldigheter som hänför sig till lönebetal-
ningen. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplå-
na uppgifter som fonden fått med stöd av 1—
3 mom. genast när de inte längre behövs för 
skötseln av de uppdrag som avses i 10 §. 

 
 

22 b §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få 
uppgifter 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhållan-
de av uppgifter har arbetslöshetsförsäkrings-
fonden rätt att av en försäkringsanstalt, Stats-
kontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalter-
nas Förbund få de uppgifter som är nödvän-
diga för styrning, utveckling och övervakning 
av uppbörden av arbetslöshetsförsäkrings-
premier, som följer: 

1) i syfte att specificera en arbetsgivare, så-
som arbetsgivarens företags- och organisa-
tionsnummer, personbeteckning eller någon 
annan motsvarande beteckning, 

2) om den arbetsgivarspecifika lönesumma 
som utgör grund för arbetsgivares och lönta-
gares arbetslöshetsförsäkringspremie, 

3) om arbetslöshetsförsäkringspremier som 
uppburits, om återbäring av arbetslöshetsför-
säkringspremier som betalats till arbetsgivar-
na och uppbördsersättningar som uppburits 
hos arbetslöshetsförsäkringsfonden samt om 
andra omständigheter som hänför sig till re-
dovisningen och uppbörden, 

4) om arbetsgivare som har uppgett att de-
ras lönesumma överstiger den lönesumma 
som anges i 18 § 1 mom., 

22 b §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att 
lämna ut uppgifter på eget initiativ 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden 
rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter 
om lönesumma och arbetslöshetsförsäk-
ringspremie jämte identifikationsuppgifter 
som gäller en arbetslöshetsförsäkringspre-
mieskyldig arbetsgivare till 

1) en försäkringsanstalt som sköter verk-
ställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäk-
ring och till Olycksfallsförsäkringsanstalter-
nas Förbund för skötseln av deras lagstad-
gade uppgifter som gäller olycksfallsförsäk-
ring, om det finns skäl att misstänka att en 
arbetsgivare som enligt lag är försäkrings- 
eller betalningsskyldig eller någon annan be-
talningsskyldig inte har fullgjort sin på lag 
baserade försäkringsskyldighet eller sin på 
lag baserade betalningsskyldighet, eller sin 
skyldighet att lämna de uppgifter som behövs 
för att fastställa och uppbära olycksfallsför-
säkringspremie, 

2) Pensionsskyddscentralen och en sådan 
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad 
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5) om lönesumman för delägare som avses i 
13 och 16 §, 

6) om omständigheter som hänför sig till 
uppbördsförfarandet i fråga om arbetslöshets-
försäkringspremier, 

7) om andra omständigheter som är nöd-
vändiga för skötseln av nämnda uppgifter. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhållan-
de av uppgifter har arbetslöshetsförsäkrings-
fonden rätt att av en pensionsanstalt, Pen-
sionsskyddscentralen, skattemyndigheterna 
samt myndigheter och andra instanser på vil-
ka lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) tillämpas, för varje 
arbetsgivare få de uppgifter om utbetalda lö-
ner och om andra omständigheter som är 
nödvändiga för tillsynen över uppbörden av 
arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 10 § 1 
mom. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har 
dessutom rätt att för nämnda ändamål av skat-
temyndigheterna i form av massinformation 
få namn, företags- och organisationsnummer 
eller personbeteckningar, kontaktuppgifter, 
årsanmälningar eller motsvarande uppgifter 
samt branschuppgifter beträffande de arbets-
givare som betalat lön eller annat vederlag till 
arbetstagare, samt även information om ve-
derlag för arbete och anknytande arbetsgivar-
prestationer som arbetsgivarna har betalat ut. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
få den information som avses i 2 mom. fastän 
fonden inte i sin begäran om massinformation 
har specificerat de arbetsgivare som blir fö-
remål för tillsynen eller fastän tillsynen inte 
ännu är anhängig. Arbetslöshetsförsäkrings-
fonden har rätt att sammanställa och behandla 
de i 2 mom. avsedda personuppgifterna för 
sina uppgifter enligt 10 § 1 mom. och 8 a kap. 
Den sammanställda informationen kan sparas 
tills arbetslöshetsförsäkringsfondens ovan 
nämnda uppgifter har utförts. Sammanställd 
information får inte utlämnas vidare. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
avgiftsfritt få de uppgifter som avses i 1 och 
2 mom. Om uppgifterna behövs i en bestämd 
form och detta medför väsentliga merkostna-
der för den som lämnar ut uppgifterna, skall 
kostnaderna dock ersättas. 

försäkring för skötseln av deras lagstadgade 
uppgifter, om det finns skäl att misstänka att 
en arbetsgivare som enligt lag är försäk-
ringsskyldig eller en annan försäkringsskyl-
dig inte har fullgjort sin på lag baserade för-
säkrings- eller betalningsskyldighet, 

3) Skatteförvaltningen, om uppgifterna är 
nödvändiga för fullgörande av den övervak-
ningsskyldighet som föreskrivits för den i la-
gen om förskottsuppbörd, om det finns skäl 
att misstänka att en arbetsgivare inte har 
fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet. 
Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med 
stöd av denna paragraf får lämnas vidare för 
utredande av brott och väckande av åtal. 
Uppgifterna ska utplånas genast när de inte 
längre behövs. 
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22 c §  

Rätt att få och lämna ut uppgifter 

En försäkringsanstalt, Statskontoret, 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund 
och en besvärsinstans enligt denna lag har, 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter, rätt att av arbetslöshetsförsäkrings-
fonden, av en pensionsanstalt som verkställer 
lagstadgad försäkring, av Pensionsskyddscen-
tralen, av skattemyndigheterna samt av myn-
digheter och andra instanser på vilka lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
tillämpas, för varje arbetsgivare få de uppgif-
ter om utbetalda löner och om andra omstän-
digheter som är nödvändiga för behandlingen 
av ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäk-
ringspremie samt för bestämmande och upp-
börd av arbetslöshetsförsäkringspremie.  

En försäkringsanstalt och Statskontoret 
skall då en olycksfallsförsäkring under kalen-
deråret överförs till en annan försäkringsan-
stalt, utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller utläm-
nande av uppgifter, avgiftsfritt till denna för-
säkringsanstalt lämna ut de uppgifter om den 
arbetsgivarspecifika lönesumma som utgör 
grund för arbetsgivares och löntagares samt 
delägares arbetslöshetsförsäkringspremie vil-
ka är nödvändiga för uppbörden och bestäm-
mandet av premierna enligt denna lag. 

En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund och Statskontoret 
får vid verkställigheten av lagstadgad olycks-
fallsförsäkring utnyttja uppgifter som hänför 
sig till verkställigheten av denna lag och som 
omfattas av sekretessbestämmelserna eller 
andra begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter. I annan verksamhet får en försäk-
ringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalter-
nas Förbund och Statskontoret inte utnyttja 
dessa uppgifter och de får inte heller lämnas 
till försäkringsbolagets bolagsstämma, repre-
sentantskap eller delägare.  

En försäkringsanstalt, Statskontoret, 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund 
och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt 
att avgiftsfritt få de uppgifter som avses i 1 
mom. Om uppgifterna behövs i en bestämd 
form och detta medför väsentliga merkostna-

22 c §  

Sammanställande av uppgifter 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
sammanställa och behandla de i 22 och 
22 a § avsedda personuppgifterna för fast-
ställande och uppbörd av arbetslöshetsför-
säkringspremie enligt 4, 5 och 6 kap. samt 
självriskpremie enligt 8 a kap. Den samman-
ställda informationen får sparas tills arbets-
löshetsförsäkringsfondens ovan nämnda 
uppdrag har utförts. Sammanställd informa-
tion får inte lämnas vidare. 
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der för den som lämnar ut uppgifterna, skall 
kostnaderna dock ersättas. 
 

22 d §  

Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter 

Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande 
av en försäkring enligt lagen om olycksfalls-
försäkring samt därefter årligen ge försäk-
ringsanstalten och Statskontoret de uppgifter 
om utbetalda löner samt andra uppgifter som 
är nödvändiga för bestämmande och uppbörd 
av arbetslöshetsförsäkringspremie. Uppgif-
terna behöver inte lämnas specificerade enligt 
arbetstagare. Arbetsgivaren är dessutom skyl-
dig att lämna försäkringsanstalten, Statskon-
toret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund och en besvärsinstans enligt denna lag 
de utredningar som de begär och som är nöd-
vändiga för behandlingen av ett ärende som 
gäller arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Arbetsgivaren skall vid tecknande av en för-
säkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
meddela försäkringsanstalten att försäkring-
arna fördelas på olika försäkringsanstalter, 
om den lönesumma som arbetsgivaren betalar 
överstiger lönesumman enligt 18 § 1 mom. 

22 d §  

Avgiftsfrihet 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
få de uppgifter som avses i detta kapitel av-
giftsfritt. Om uppgifterna behövs i en be-
stämd form och detta medför väsentliga mer-
kostnader för den som lämnar ut uppgifterna, 
ska kostnaderna för utlämnande av utgifterna 
dock ersättas. 

 
22 e § 

Granskningsrätt som hänför sig till uppbör-
den av arbetslöshetsförsäkringspremier 

En försäkringsanstalt, Statskontoret och 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund 
har rätt att i arbetsgivarens handlingar grans-
ka riktigheten av de uppgifter som omfattas 
av arbetsgivarens skyldighet att lämna ut 
uppgifter enligt 22 d §. De har rätt att få 
handräckning av polisen och övriga myndig-
heter för att få de ovan avsedda uppgifterna. 

22 e §  

Teknisk anslutning  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
få de uppgifter som avses i 22 och 22 a § och 
de uppgifter som avses i 29 § 3 mom. i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
med hjälp av teknisk anslutning. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som av-
ses i denna paragraf får också sekretessbe-
lagda uppgifter lämnas utan samtycke av den 
vars intressen sekretessen är avsedd att 
skydda. 

Innan en teknisk anslutning öppnas ska den 
som begär uppgifter lägga fram utredning 
för den som öppnar anslutningen om att 
uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
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22 f §  

Handlingars offentlighet och offentlighet i 
fråga om verksamheten 

Lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet tillämpas på offentligheten i fråga 
om arbetslöshetsförsäkringsfondens hand-
lingar och verksamhet då de hänför sig till 
verkställigheten av denna lag, till den del som 
föreskrivs i 4 § 2 mom. i nämnda lag. 

På sekretessen i fråga om handlingar som 
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av 
uppdrag som föreskrivs i denna lag eller upp-
drag som hänför sig till verkställigheten av 
denna lag och i fråga om uppgifter i dessa 
handlingar samt på tystnadsplikten i fråga om 
och förbudet mot utnyttjande av uppgifter 
som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag 
tillämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden 
22—24 och 35 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet också när det 
inte är fråga om handlingar och uppgifter som 
uppgjorts eller erhållits för uppdrag som hör 
till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 2 
mom. i nämnda lag. Beträffande utlämnande 
av uppgifter gäller härvid i tillämpliga delar 7 
kap. i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. 

Beträffande tillämpningen av lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet på of-
fentligheten i fråga om en försäkringsanstalts 
och Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bunds handlingar och verksamhet då de hän-
för sig till verkställigheten av denna lag gäll-
er i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 64 
h § i lagen om olycksfallsförsäkring. 

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 
punkten i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet är också sådana handlingar 
och uppgifter sekretessbelagda som hänför 
sig till verkställigheten av denna lag och som 
gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning. 

22 f §  

Handlingars offentlighet och offentlighet i 
fråga om verksamheten 

Lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet tillämpas på offentligheten i frå-
ga om arbetslöshetsförsäkringsfondens hand-
lingar då de hänför sig till verkställigheten av 
denna lag och på arbetslöshetsförsäkrings-
fondens verksamhet, till den del som det fö-
reskrivs i 4 § 2 mom. i den lagen. 

På sekretessen i fråga om handlingar som 
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av 
uppdrag enligt denna lag eller uppdrag som 
hänför sig till verkställigheten av denna lag 
och i fråga om uppgifter i dessa handlingar 
samt på tystnadsplikten i fråga om och för-
budet mot utnyttjande av uppgifter som er-
hållits vid utförandet av dessa uppdrag till-
lämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden 
22—24 och 35 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet också när det 
inte är fråga om handlingar och uppgifter 
som uppgjorts eller erhållits för uppdrag som 
hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 
2 mom. i den lagen. Beträffande utlämnande 
av uppgifter gäller i detta fall i tillämpliga 
delar 7 kap. i den lagen. 

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 
punkten i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet är också sådana till verk-
ställigheten av denna lag hänförliga hand-
lingar och uppgifter sekretessbelagda som 
gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning. 
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 8 b kap.  

Ändringssökande och rättelse 

24 f §  

Begäran om omprövning hos arbetslöshets-
försäkringsfonden 

I fråga om ett beslut som arbetslöshetsför-
säkringsfonden fattat om arbetslöshetsför-
säkringspremiens belopp får omprövning av 
beslutet begäras hos i arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen. Med avvikelse från vad som före-
skrivs i 49 c § i förvaltningslagen ska om-
prövning dock begäras inom fem år från in-
gången av kalenderåret efter det år då beslu-
tet har fattats. 

 
 24 g §  

Rätt att söka ändring 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat 
med stöd av 21 a, 21 d, 24 c och 24 f § får 
söka ändring i det genom besvär hos be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden och 
den som är missnöjd med besvärsnämndens 
beslut får söka ändring i det genom besvär 
hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. Arbetslöshetsförsäkringsfondens be-
slut ska iakttas även om det överklagas. 

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

 
 24 h §  

Löntagares grundbesvär 

En löntagare får anföra grundbesvär över 
en debitering, om han eller hon anser att en 
innehållning av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie som arbetsgivaren verkställt 



 RP 42/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

57 

med stöd av 20 § strider mot lag. Grundbe-
svär ska anföras skriftligen hos besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden inom två 
år från ingången av året efter det år under 
vilket innehållningen har verkställts. 

 
 24 i § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att rätta 
arbetslöshetsförsäkringspremie 

Om det av arbetsgivaren har uppburits ar-
betslöshetsförsäkringspremie, ränta på ut-
jämningspremie, återbetalningsränta eller 
premieförhöjning med ett för högt belopp, 
kan arbetslöshetsförsäkringsfonden rätta ar-
betslöshetsförsäkringspremien till arbetsgi-
varens fördel.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan rätta 
arbetslöshetsförsäkringspremie, premieför-
höjning, ränta på utjämningspremie och 
återbetalningsränta till arbetsgivarens nack-
del, om felet beror på arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens skrivfel, räknefel eller något 
annat därmed jämförbart misstag. Arbetslös-
hetsförsäkringsfonden kan efter att ha hört 
arbetsgivaren rätta arbetslöshetsförsäk-
ringspremien även när arbetsgivaren inte har 
gjort anmälan om lönesumman, när anmälan 
om lönesumma eller någon annan informa-
tion som arbetsgivaren lämnat är bristfällig 
eller oriktig när arbetsgivaren annars har 
försummat sin anmälningsskyldighet.  

Rättelse enligt 1 och 2 mom. av arbetslös-
hetsförsäkringspremien kan göras inom tre 
år från ingången av året efter försäkrings-
årets utgång.  

Arbetslöshetsförsäkringspremien kan inte 
rättas om ärendet har avgjorts genom ett be-
slut med anledning av besvär. 

 
9 kap. 

Särskilda bestämmelser 

26 §  

Preskription av premier 

Försäkringsanstalten skall fastställa arbets-
löshetsförsäkringspremien inom det kalender-
år som följer efter utgången av den försäk-

9 kap. 

Särskilda bestämmelser 

26 § 

Preskription  

Arbetsgivarens och löntagarens rätt till 
återbetalning av en arbetslöshetsförsäkrings-
premie som betalats utan grund eller av för-
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ringsperiod som avses i 21 § 2 mom. Om för-
säkringspremie inte har kunnat fastställas el-
ler om den har fastställts på oriktiga grunder, 
kan premien inte fastställas efter det att fem 
år har förflutit från utgången av det kalender-
år som nämns i föregående mening. 

Arbetsgivarens och löntagarens rätt till 
återbetalning av en arbetslöshetsförsäkrings-
premie som betalats utan grund eller av för-
skott på en sådan premie preskriberas tio år 
efter den dag då premien eller förskottet beta-
lades, om preskriptionen inte avbrutits innan 
dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som 
föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskrip-
tion av skulder (728/2003). Från avbrytandet 
av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång 
preskriptionstid. 

Beslut om självriskpremiens belopp kan 
inte ges efter det att fem år har förflutit från 
tidpunkten för uppbörden av självriskpremie 
enligt 24 b § 1 eller 2 mom. 

Återbäring av självriskpremien för tilläggs-
dagar skall sökas inom fem år från det ansö-
kan tidigast kan lämnas in enligt 24 b § 
2 mom. Anhängiggörande av ansökan avbry-
ter tidsfristen. En fordran som gäller återbä-
ring av självriskpremie preskriberas fem år 
efter det att beslutet gavs, om inte preskrip-
tionen avbrutits innan dess. Preskriptionen 
avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 
11 § lagen om preskription av skulder. Från 
avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny 
fem år lång preskriptionstid. 

skott på en sådan premie preskriberas fem år 
efter den dag då premien betalades eller ar-
betstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 
innehölls, om inte preskriptionen avbrutits 
innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt 
som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om pre-
skription av skulder (728/2003). Från avbry-
tandet av preskriptionstiden börjar en ny fem 
år lång preskriptionstid löpa.  

Beslut om självriskpremiens belopp kan 
inte meddelas efter det att fem år har förflutit 
från tidpunkten för uppbörden av självrisk-
premie enligt 24 b § 1 eller 2 mom. 

Återbäring av självriskpremien ska sökas 
inom fem år från det att ansökan tidigast kan 
göras enligt 24 b § 2 mom. När ansökan blir 
anhängig avbryts tidsfristen. En fordran som 
gäller återbäring av självriskpremie preskri-
beras fem år efter det att beslutet meddela-
des, om inte preskriptionen avbrutits innan 
dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som 
föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskrip-
tion av skulder. Från avbrytandet av preskrip-
tionstiden börjar en ny fem år lång preskrip-
tionstid löpa. 

 
26 a §  

Arbetslöshetsförsäkringsregister 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall föra 
ett arbetslöshetsförsäkringsregister för sköt-
seln av de ärenden fonden enligt denna lag 
skall sköta och som gäller arbetslöshetsför-
säkringspremier. De uppgifter som förs in i 
registret skall sparas i 20 år från det att de in-
fördes. Om inte annat bestäms i denna lag till-
lämpas lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet på hemlighållande och ut-
lämnande av personuppgifter som lagrats i 
registret samt personuppgiftslagen (523/1999) 
på annan behandling av personuppgifterna. 

26 a § 

Arbetslöshetsförsäkringsregister  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska föra ett 
arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln 
av de ärenden fonden enligt denna lag ska 
sköta och som gäller arbetslöshetsförsäk-
ringspremier. Om inte annat bestäms i denna 
lag tillämpas lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet på hemlighållande 
och utlämnande av personuppgifter som lag-
rats i registret samt personuppgiftslagen på 
annan behandling av personuppgifterna. 
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26 b §  

Straffbestämmelse 

Om en arbetsgivare eller arbetsgivarens fö-
reträdare uppsåtligen underlåter att lämna 
uppgifter enligt 22 d § eller lämnar oriktiga 
uppgifter skall denne, om inte gärningen med 
hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt 
andra omständigheter som har samband med 
den, bedömd som en helhet är ringa, eller om 
inte strängare straff för gärningen föreskrivs 
någon annanstans i lag, för brott mot skyldig-
heten att lämna uppgifter enligt lagen om fi-
nansiering av arbetslöshetsförmåner dömas 
till böter. 

I 1 mom. avses med 
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i 

ett anställningsförhållande eller i ett tjänste-
förhållande eller en därmed jämförbar offent-
ligrättslig anställning samt den som faktiskt 
utövar den beslutanderätt som hör till arbets-
givaren, 

2) arbetsgivarens företrädare en medlem i 
ett lagstadgat eller annat beslutande organ hos 
en juridisk person som är arbetsgivare samt 
den som i arbetsgivarens ställe leder eller 
övervakar arbetet. 

Till straff för en arbetsgivares eller dennes 
företrädares förfarande som är straffbart en-
ligt denna paragraf döms den mot vars för-
pliktelser gärningen eller försummelsen stri-
der. Vid bedömningen av detta skall beaktas 
dennes ställning, arten och omfattningen av 
hans uppgifter och befogenheter samt även i 
övrigt hans andel i att den lagstridiga situa-
tionen uppkommit och fortgått. 

26 b §  

Hänvisning till strafflagen  

Bestämmelser om straff för lagstridigt un-
dandragande av arbetslöshetsförsäkrings-
premie och för försök därtill finns i 29 kap. 
1—3 § i strafflagen (39/1889). 

 
 26 d § 

Bevarande av handlingar 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska bevara 
handlingar som hänför sig till ordnandet av 
finansiering av förmåner enligt denna lag, 
arbetslöshetsförsäkringspremierna och själv-
riskpremierna på det sätt som bestäms i ar-
kivlagen (831/1994). Om arkivverket inte har 
bestämt att de ovannämnda handlingarna ska 
bevaras varaktigt, ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden bevara 
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1) handlingar som behövs för fastställandet 
av arbetslöshetsförsäkringspremier i tio år 
från ingången av året efter försäkringsåret, 

2) handlingar som behövs för fastställandet 
av självriskpremier till utgången av det år 
under vilket den som avses i 24 § fyller 75 år,  

3) handlingar som behövs för uppbörden 
av arbetslöshetsförsäkringspremier och 
självriskpremier till dess att uppbörden av-
slutas och i fem kalenderår därefter,  

4) handlingar som gäller ett besvärsärende 
i tio år, om de inte enligt 1—3 punkten ska 
förvaras längre tid 

5) personuppgifter som införts i arbetslös-
hetsförsäkringsregistret i fem år, om de inte 
ska bevaras längre tid till följd av 1—4 punk-
ten. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska utplå-
na handlingarna och de personuppgifter som 
är införda i arbetslöshetsförsäkringsregistret 
när den bevaringstid som föreskrivs i 1 mom. 
löpt ut. 

 
 
 26 e § 

Delgivning av arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens beslut 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut ska 
delges den betalningsskyldige arbetsgivaren 
på det sätt som anges i 59 § i förvaltningsla-
gen. Delgivning ska dock ske med arbetsgi-
varens lagliga företrädare eller befullmäkti-
gade, om en företrädare eller befullmäktigad 
som sköter arbetslöshetsförsäkringspremie-
ärenden på arbetsgivarens vägnar har anmälts 
som ombud till arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens kundregister. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20.  
Lagen tillämpas första gången på faststäl-

landet och uppbörden av arbetslöshetsför-
säkringspremier för kalenderåret 2013.  

På arbetslöshetsförsäkringspremier för 
2012 eller tidigare år tillämpas de bestäm-
melser som gällde före ikraftträdandet av 
denna lag.  

Denna lag tillämpas dock på den uppbörd 
av arbetslöshetsförsäkringspremier som för-
säkringsanstalterna verkställt före ikraftträ-
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dandet och på rättelser som blivit anhängiga 
vid försäkringsanstalterna den 1 januari 
2016 eller därefter. Dessutom tillämpas la-
gen på den uppbörd av arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som Statskontoret verkställt 
före ikraftträdandet och på rättelser som bli-
vit anhängiga vid Statskontoret den 1 februa-
ri 2013 efter därefter. Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden har rätt att få de uppgifter som 
behövs för att rätta premien av försäkrings-
anstalterna och Statskontoret.  

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden 
behandlar besvärsärenden som gäller såda-
na debiteringar av arbetslöshetsförsäkrings-
premier som verkställts före den 1 januari 
2013. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
           
 
  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


