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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 § 1—5 mom., 24 §

1 mom. och 24 a § 3 mom.,
sådana de lyder, 18 § 1—4 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom. i lag 970/2013 samt 18 §

5 mom. i lag 626/2012, som följer:

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
för 2015 är 0,65 procent av lönen. Arbetsgi-
vares arbetslöshetsförsäkringspremie är gra-
derad enligt det lönebelopp som arbetsgiva-
ren betalar så att premien år 2015 är 0,80
procent av lönen för ett lönebelopp upp till
2 025 500 euro och 3,15 procent för den
överskjutande delen av lönen.

För 2015 är löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie för delägare i företag 0,24 pro-
cent av lönen och arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie för delägare i företag 0,80
procent av lönen.

För 2015 är arbetslöshetsförsäkringspre-
mien för statliga affärsverk 0,80 procent av
det sammanlagda lönebelopp som betalas av
affärsverket för affärsverksamhet för ett löne-
belopp upp till 2 025 000 euro och 2,10 pro-
cent för den överskjutande delen av lönen.

För 2015 är arbetslöshetsförsäkringspre-
mien för universitet som avses i 1 § i univer-
sitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen
för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och
2,35 procent för den överskjutande delen av
lönen.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela
sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga
arbetslöshetsförsäkringspremie och löntaga-
res arbetslöshetsförsäkringspremie. Också
självriskpremien beaktas i arbetsgivarens ge-
nomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslös-
hetsförsäkringspremie ska graderas så att pre-
mien för den del av lönebeloppet som inte
överstiger 2 025 000 euro är en fjärdedel av
premien för den del av lönebeloppet som
överstiger 2 025 000 euro. Denna fjärdedel
uttrycks i fulla hundradelar av en procenten-
het avrundad till närmaste fem hundradelar.
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är
dock alltid minst 0,10 procent av lönen.
— — — — — — — — — — — — —
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24 §

Betalningsskyldighet

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebe-
lopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäk-
ringspremien under det år som föregår upp-
sägningsåret samt statens bokföringsenhet el-
ler affärsverk vars motsvarande lönebelopp är
minst 2 025 000 euro är skyldiga att betala
självriskpremie för utkomstskyddet för ar-
betslösa, om

1) den arbetslöshet som beror på att an-
ställningsförhållandet har sagts upp eller ar-
betstagaren permitterats fortsätter så att per-
sonen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar
enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, eller

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för
en person som beror på att anställningsförhål-
landet sagts upp och som börjat efter upp-

nådd 60 års ålder fortsätter efter det att perso-
nen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon
har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62
år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt
ända till övergången till ålderspension.
— — — — — — — — — — — — —

24 a §

Självriskpremiens belopp

— — — — — — — — — — — — —
Full självriskpremie är 90 procent av den

förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full
självriskpremie uppbärs om företagets löne-
belopp enligt 24 § 1 mom. är minst
32 400 000 euro. Om lönebeloppet är mindre,
sjunker självriskpremien lineärt så att ingen
självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är
högst 2 025 000 euro.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 12 december 2014
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