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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om 
olycksfallsförsäkring och 6 kap. 4 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att sjukförsäk-

ringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring 
och lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
ändras. Enligt förslaget ska det i lagarna tas 
in bestämmelser om hur den sänkande effekt 
som arbetstagarens arbetspensionsförsäk-
ringsavgift, löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie och sjukförsäkringens dagpen-
ningspremie har på förtjänstnivån ska beak-
tas i dagpenningarnas belopp. För närvarande 
förskrivs det årligen genom särskilda lagar 
om hur arbetstagarens arbetspensionsförsäk-
ringsavgift och löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie inverkar på dagpenningarnas 
belopp. 

I propositionen föreslås att det från de in-
komster som ligger till grund för en dagpen-
ningsförmån enligt sjukförsäkringslagen och 

inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa samt från dag-
penning enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring ska avdras 60 procent av det samman-
lagda beloppet av arbetstagarens arbetspen-
sionsförsäkringsavgift, löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens 
dagpenningspremie. Det föreslagna avdraget 
inverkar på motsvarande sätt på rehabiliter-
ingspenning enligt lagen om Folkpensionsan-
staltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner samt på alterne-
ringsersättning enligt lagen om alternerings-
ledighet och på vuxenutbildningsstöd enligt 
lagen om vuxenutbildningsstöd. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2010. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

Finansieringen av arbetspensionsskyddet 
och utkomstskyddet för arbetslösa ändrades 
under den första hälften av 1990-talet genom 
en uppdelning av finansieringsansvaret. Se-
dan 1993 har man hos löntagarna tagit ut ar-
betstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie. I och med arbetspensionsreformen beta-
lar från och med ingången av år 2005 arbets-
tagare som fyllt 53 år en högre arbetspen-
sionsförsäkringsavgift än personer under 53 
år. År 2009 är arbetspensionsavgiften 4,3 
procent av lönen för personer under 53 år och 
5,4 procent för dem som fyllt 53 år. Löntaga-
res arbetslöshetsförsäkringspremie uppgår år 
2009 till 0,2 procent. 

Det sammanlagda beloppet av avgifterna 
och premierna har åren 1993—2009 varierat 
mellan 3,2 procent och 6,1 procent. År 2009 
är det sammanlagda beloppet av avgifterna 
och premierna 4,5 procent då löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie är 0,2 procent 
och arbetstagarens pensionsavgift för försäk-
rade under 53 år är 4,3 procent. 

Den sänkande effekt som arbetstagaravgif-
terna har på förtjänstnivån har beaktats i de 
olika dagpenningarna genom det särskilda 
kalkylerade avdrag som reglerats genom lag. 
I fråga om de olika förmånerna har avdraget 
antingen gjorts från den arbetsinkomst som 
ligger till grund för dagpenningen eller från 
förmånen. I fråga om den dagpenning som 
utgår enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) görs avdraget från förmånen, me-
dan avdraget i fråga om sjuk- och arbetslös-
hetsdagpenningar och de rehabiliteringspen-
ningar som Folkpensionsanstalten utbetalar 
görs från den arbetsinkomst som ligger till 
grund för förmånen. 

Beträffande avdraget och dess belopp har 
det sedan 1993 årligen stiftats en särskild lag 
om beaktande av arbetstagarens arbetspen-
sionsförsäkringsavgift och löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie i fråga om vissa 
dagpenningar. Närmare bestämmelser om 
hur avdraget görs i fråga om olika förmåns-
slag har utfärdats genom förordningar av so-

cial- och hälsovårdsministeriet. Storleken på 
detta avdrag har varierat från 1,5 procent till 
cirka 5 procent. År 2009 har avdraget varit 
4,5 procent. 

Sjukförsäkringens dagpenningspremie har 
tagits ut på löne- och arbetsinkomsterna se-
dan 2006. År 2009 är premien 0,7 procent. 
Dagpenningspremien har inte beaktats som 
en faktor som sänker förtjänstnivån, även om 
premien till fullo motsvarar arbetspensions-
avgiften och arbetslöshetsförsäkringspremi-
en. 
 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Inom socialförsäkringen är syftet med dag-
penningen att säkerställa en skälig utkomst 
för den försäkrade i situationer där den för-
säkrade till följd av sjukdom, olycksfall, ar-
betslöshet eller någon annan motsvarande or-
sak är förhindrad att få normal förvärvsin-
komst. Dagpenningen fastställs i de olika sy-
stemen som en procentuell andel av den för-
värvsinkomst som ligger till grund för dag-
penningen. Sålunda ska den förvärvsinkomst 
som ligger till grund för dagpenningen fast-
ställas så, att den i så hög grad som möjligt 
motsvarar den försäkrades gängse förtjänst-
nivå. Därför används som grund för förvärvs-
inkomsten i stället för den senast utbetalda 
lönen i regel den försäkrades i beskattningen 
fastställda inkomst eller medeltalet under en 
längre tid. 

De lagstadgade arbetstagaravgifter som tas 
ut på arbetstagarens lön sänker personens 
förtjänstnivå under den tid han eller hon är i 
arbetslivet. Om en person t.ex. på grund av 
sjukdom är förhindrad att arbeta har han eller 
hon rätt till sjukdagpenning. Dagpenningens 
storlek bestäms i sjukförsäkringslagen. För-
månen som tillkommer den försäkrade ersät-
ter den förlorade inkomst som följer av sjuk-
dom, till den nivå som anges i sjukförsäk-
ringslagen. Sjukdagpenningen är skatteplik-
tig inkomst för personen i fråga, men på den 
uttas inga arbetstagaravgifter motsvarande 
dem som tas ut på lönen. De lagstadgade ar-
betstagaravgifter som tas ut på löneinkoms-
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ten beaktas likväl enligt gällande lag vid fast-
ställandet av förmånen och på så sätt försö-
ker man bibehålla förmånens ersättningsgrad 
i förhållande till lönen på relativt sett samma 
nivå. 

Dagpenningsförmånernas ersättningsnivå i 
relation till de arbetsinkomster som ligger till 
grund för förmånerna varierar i de olika för-
månssystemen. Skillnaderna beror på att 
förmånerna tjänar olika syften och ändamål. 
T.ex. i fråga om nivån (100 procent) på dag-
penningen enligt olycksfallsförsäkringen har 
man bl.a. beaktat det skadeståndselement 
som hänför sig till förmånen. På grund av 
den höga ersättningsnivån kan den dagpen-
ningsförmån som betalas enligt olycksfalls-
försäkringen vara lika stor som den arbetsin-
komst som ligger till grund för förmånen, 
och nettoförmånen utan avdrag uppgår då till 
ett högre belopp än den nettolön som ligger 
till grund för förmånen. Detta är dock ett un-
dantag. I fråga om de olika förmånerna har 
dagpenningens nivå i förhållande till lönen i 
de enskilda förmånslagarna i regel bestämts 
så, att den utgör en viss proportionell andel 
av lönen. 

Det är ändamålsenligt att en bättre utkomst 
fås av arbete än av socialskydd. Om man i de 
dagpenningsförmåner som grundar sig på 
bruttoinkomsterna inte beaktade den sänkan-
de effekt som de arbetstagaravgifter vilka tas 
ut på lönen har på förtjänstnivån, skulle ni-
vån i fråga om socialförsäkringsförmånen 
inte stå i rätt relation till löneinkomsten. 

Arbetstagaravgifterna är avdragbara i be-
skattningen. Arbetstagaravgifterna sänker 
därför inte nettoinkomsterna till fullt belopp. 
Avgiftsbördan i netto är ca 60 procent då in-
komsterna uppgår till 1 875—2 917 euro i 
månaden, och ca 55 procent då inkomsterna 
uppgår till 3 120—5 200 euro i månaden. 

Syftet med propositionen är att genom be-
stående lagstiftning föreskriva om de grunder 
genom vilka den sänkande effekt som arbets-
tagaravgifterna har på förtjänstnivå ska beak-
tas vid fastställandet av dagpenningsförmå-
nen. För att avdraget så exakt som möjligt 
ska motsvara arbetstagaravgifternas effekt på 
inkomsterna, föreslås att också sjukförsäk-
ringens dagpenningspremie och beskattning-
ens effekt ska beaktas i avdragsbeloppet. På 
basis av detta föreslås att avdraget ska utgöra 

60 procent av det sammanlagda beloppet av 
sjukförsäkringens dagpenningspremie, ar-
betstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie. Den föreslagna ändringen medför att det 
avdrag som görs på arbetsinkomsterna sänks. 
År 2009 har avdraget varit 4,5 procent medan 
det enligt det föreslagna sättet att bestämma 
avdraget skulle vara 3,12 procent. I stället för 
i särskilda lagar ska det föreskrivas om av-
draget i sjukförsäkringslagen (1224/2004), 
lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) i 
samband med bestämmelserna om förmånens 
belopp. Syftet med lagändringarna är inte att 
ändra nuvarande avdragspraxis, utan endast 
att genom bestående lagstiftning fastställa det 
belopp som avdras. 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

År 2010 beräknas sjukförsäkringens dag-
penningspremie uppgå till 0,93 procent, ar-
betspensionsförsäkringsavgiften för personer 
under 53 till 4,5 procent och löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie till 0,4 procent. 
Det föreslagna avdraget är således 3,5 pro-
cent. Det väntas minska utgifterna för sjuk-
dagpenningen, föräldrapenningen och rehabi-
literingspenningen med sammanlagt ca 
48 miljoner euro på nivån för de totala utgif-
terna. På motsvarande sätt är utgifterna för 
arbetslöshetsdagpenningen, inklusive alterne-
ringsersättning uppskattningsvis ca 75 miljo-
ner euro större om inte nämnda avdrag görs  

Om det föreslagna avdraget inte görs från 
de nya dagpenningar enligt sjukförsäkrings-
lagen som ska betalas år 2010 inverkar ut-
giftsökningen höjande på de utgifter för ar-
betsinkomstförsäkring som arbetsgivarna och 
de försäkrade ska finansiera. På grund av den 
finansieringsreform inom sjukförsäkringen 
som trädde i kraft vid ingången av 2006 har 
avdraget inga direkta effekter på statens ut-
gifter. Utgiftsökningen realiseras allteftersom 
nya dagpenningar beviljas. På avgiftsnivå 
uppskattas effekten till 0,03 procentenheter 
både för arbetsgivare och för de försäkrade. 
År 2010 uppskattas effekten till ca 75 pro-
cent och 36 milj. euro av den totala utgifts-
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ökningen. Effekten på avgiftsnivå beräknas 
till 0,03 procentenheter både för arbetsgivare 
och för de försäkrade. 

I fråga om utkomstskyddet för arbetslösa 
betalar staten de utgifter som motsvarar 
grunddagpenningen, och därför inverkar ut-
giftsökningen i fråga om förtjänstdelen inte 
på statens utgifter. Däremot inverkar utgifts-
ökningen till fullt belopp på nivån på de ar-
betslöshetsförsäkringspremier som arbetsgi-
varna och löntagarna ska betala. På avgifts- 
och premienivå uppskattas effekten till 0,04 
procentenheter. Utgiftsökningen realiseras 
allteftersom nya dagpenningar beviljas. År 
2010 beräknas effekten till ca 26 miljoner 
euro i fråga om de totala utgifterna och 0,02 
procentenheter på avgifts- och premienivå. 
 
3.2. Konsekvenser för förmånstagarna 

Det föreslagna avdraget är 3,5 procent, dvs. 
en procentenhet lägre än år 2009. 

Avdraget beräknas minska beloppet av den 
inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen 
med 0,74 euro per dag om inkomsterna per 
månad är 1 000 euro. Om inkomsterna är 
2 000 euro per månad, minskar dagpenning-
en med 1,48 euro per dag, och om inkoms-
terna är 3 000 euro per månad minskar dag-
penningen med 0,99 euro per dag. Effekten 
blir större om den inkomstrelaterade dagpen-
ningen inkluderar förhöjd förtjänstdel eller 
omställningsskyddstillägg. 

I fråga om sjukdagpenningen, föräldrapen-
ningen och rehabiliteringspenningen innebär 
förslaget en sänkning med 3,5 procent vid 
inkomster som understiger 33 000 per år, och 
vid större årsinkomster med 2—3 procent. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Regeringen tillsatte den 14 juni 2007 en 
kommitté för att bereda en reform av den so-
ciala tryggheten (Sata-kommittén). Kommit-
tén ska bl.a. utarbeta ett förslag till utveck-
ling av förtjänstskyddet. Den 21 januari 2009 
enades arbetsmarknadsorganisationerna om 

förslag som gäller pensionspolitiken och ut-
komstskyddet för arbetslösa för åren 2009—
2014. Arbetsmarknadsorganisationernas 
överenskommelse innehåller ett förslag om 
att den sänkande effekt som arbetstagaravgif-
terna har på förtjänstnivån ska beaktas så, att 
avdraget utgör 60 procent av det sammanlag-
da beloppet av arbetslöshetsförsäkringspre-
mien, arbetspensionsavgiften och sjukförsäk-
ringens dagpenningspremie. Organisationer-
nas förslag ingår i det förslag till grundläg-
gande linjer för en totalreform som Sata-
kommittén lade fram den 27 januari 2009. 

Social- och hälsovårdsutskottet har uppre-
pade gånger konstaterat att sättet på vilket 
dagpenningar fastställs bör basera sig på be-
stående lagstiftning och att undantagsbe-
stämmelserna bör frångås i syfte att åstad-
komma större öppenhet och insyn i systemet. 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. I samband med bered-
ningen har de centrala arbetsmarknadsorga-
nisationerna, Folkpensionsanstalten, Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund och Ar-
betslöshetskassornas Samorganisation rf 
hörts. 
 
 
5.  Samband med andra proposi t io-

ner 

Regeringen överlämnar dessutom en pro-
position till riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och av vissa lagar i samband med 
den samt en proposition med förslag till lag 
om temporär ändring av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. I den senare propositio-
nen föreslås en temporär ändring av 6 kap. 
4 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. Dessutom har regeringen överläm-
nat en proposition till riksdagen med förslag 
till lag om ändring av lagen om vuxenutbild-
ningsstöd. I den föreslås att beloppet av vux-
enutbildningsstödet ska beräknas på samma 
arbetsinkomster som beloppet av arbetslös-
hetsdagpenningen. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Sjukförsäkringslagen 

11 kap. Beloppet av dagpenningsför-
månerna 

4 a §. Försäkringsavgifter och försäkrings-
premier som dras av från arbetsinkomsterna. 
Det föreslås att en ny 4 a § tas in i lagen. Det 
ska där föreskrivas om det avdrag som görs 
från de arbetsinkomster som ligger till grund 
för dagpenningen när beloppet av dagpen-
ningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen 
räknas ut. Möjligheten att göra avdrag har 
senast baserat sig på lagen om beaktande av 
arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsav-
gift och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie i fråga om vissa dagpenningar 
(1018/2008) och den ministerieförordning 
som har utfärdats med stöd av den, dvs. soci-
al- och hälsovårdsministeriets förordning om 
beaktande av arbetstagarens arbetspensions-
försäkringsavgift och löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning 
enligt sjukförsäkringssystemet och rehabili-
teringspenning enligt lagen om Folkpen-
sionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner (1027/2008). 
Den föreslagna bestämmelsen ska i sak mot-
svara gällande lagstiftning, med undantag för 
avdragsbeloppet. Avsikten med bestämmel-
sen är inte att ändra vedertagen tillämpnings-
praxis. 

Avdraget föreslås vara 60 procent av det 
sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens 
dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 
1 mom. i sjukförsäkringslagen, arbetstaga-
rens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 
första meningen i 153 § 1 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare (395/2006) och lön-
tagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 
18 § 1 mom. i lagen om finansiering av ar-
betslöshetsförmåner (555/1998). Försäk-
ringsavgifterna och försäkringspremierna an-
ges med en hundradedels noggrannhet och 
avdraget avrundas på motsvarande sätt till 
närmaste hundradedel. 

Avdraget ska göras från sådan försäkrings-

lön som avses i 11 kap. 2 § 1 mom. 3 punk-
ten och sådana vid beskattningen konstatera-
de i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna 
arbetsinkomster som avses i 11 kap. 3 § eller 
sådana i arbets- och tjänsteförhållanden er-
hållna arbetsinkomster som har utretts i en-
lighet med 11 kap. 4 §. I 72 § i lagen om 
pension för arbetstagare föreskrivs om den 
inkomst som utgör grund för pensionen (för-
säkringslön) när en arbetstagare från Finland 
sänds utomlands för att arbeta eller när ar-
betstagaren anställs utomlands så att han eller 
hon omfattas av tillämpningsområdet för la-
gen om pension för arbetstagare. Då betrak-
tas den lön som skulle betalas för motsvaran-
de arbete i Finland som den arbetsinkomst 
som utgör grund för pensionen. Om motsva-
rande arbete inte finns i Finland, betraktas 
den lön som annars kan anses motsvara 
nämnda arbete som arbetsinkomst. Även på 
en sådan försäkringslön uttas lagstadgade so-
cialskyddsavgifter och det är därför motive-
rat att avdrag görs också från försäkringslö-
nen. I övrigt ska dagpenningsförmånerna i 
allmänhet bestämmas antingen på basis av de 
vid beskattningen konstaterade arbetsin-
komsterna eller på basis av den försäkrades 
utedning om inkomsterna för en sexmåna-
dersperiod. Till den del arbetsinkomsterna 
har intjänats inom ramen för ett arbets- eller 
tjänsteförhållande, ska avdrag göras från de 
arbetsinkomster som ligger till grund för 
förmånen. Avdrag ska däremot inte göras 
från arbetsinkomster som härrör från före-
tagsverksamhet. 

Beloppet av avdraget ska bestämmas på 
basis av beloppet av de arbetstagaravgifter 
som fastställts för dagpenningsförmånens 
begynnelseår, även om arbetsinkomsterna 
helt eller delvis skulle ha tjänats in under ett 
tidigare år. 

I 32 § i lagen om Folkpensionsanstaltens 
rehabiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningförmåner (566/2005) föreskrivs om 
rehabiliteringspenningens belopp. Enligt la-
gens 32 § 1 mom. uppgår rehabiliteringspen-
ningen till minst beloppet av den dagpenning 
som rehabiliteringsklienten enligt sjukförsäk-
ringslagen hade varit berättigad till om han 



 RP 223/2009 rd 
  

 

7

eller hon hade blivit arbetsoförmögen när re-
habiliteringen började. För att fastställa reha-
biliteringspenningen används de arbetsin-
komster som vid den tidpunkt då rehabiliter-
ingen inleds ska läggas till grund för sjuk-
dagpenningen. Eftersom det görs avdrag från 
de arbetsinkomster som ligger till grund för 
sjukdagpenningen, inverkar ett avdrag som 
görs från arbetsinkomster som ligger till 
grund för en dagpenningsförmån enligt sjuk-
försäkringslagen även sänkande på rehabili-
teringspenningen. 
 
1.2. Lagen om olycksfallsförsäkring 

16 b §. Det föreslås att en ny 16 § tas in i 
lagen. Den ska innehålla bestämmelser om 
avdrag från dagpenningen. Möjligheten att 
göra avdrag har senast baserat sig på lagen 
om beaktande av arbetstagarens arbetspen-
sionsförsäkringsavgift och löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie i fråga om vissa 
dagpenningar och den ministerieförordning 
som har utfärdats med stöd av den, dvs. soci-
al- och hälsovårdsministeriets förordning om 
beaktande av arbetstagarens arbetspensions-
försäkringsavgift och löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie i fråga om dagpen-
ningar som utbetalas med stöd av lagen om 
olycksfallsförsäkring (1029/2008). Den före-
slagna bestämmelsen ska i sak motsvara gäl-
lande lagstiftning, med undantag för av-
dragsbeloppet. Avsikten med bestämmelsen 
är inte att ändra vedertagen tillämpningsprax-
is. 

I 1 mom. föreslås bestämmelser om avdrag. 
Avdraget föreslås vara 60 procent av det 
sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens 
dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 
1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), 
arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsav-
gift enligt första meningen i 153 § 1 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner (555/1998). 
Försäkringsavgifterna och försäkringspremi-
erna anges med en hundradedels noggrannhet 
och avdraget avrundas på motsvarande sätt 
till närmaste hundradedel. Avdraget ska gö-
ras från den dagpenning som betalas till lön-
tagare. Avdrag ska inte göras från andra för-

måner enligt lagen om olycksfallsförsäkring, 
även om de skulle basera sig på sådana in-
komster på vilka ovannämnda försäkringsav-
gifter eller försäkringspremier har tagits ut. 

I paragrafens 2 mom. ska ingå bestämmel-
ser om undantag från möjligheten att göra 
avdrag. Avdrag görs inte från dagpenning 
som betalas till arbetsgivaren. Dagpenning 
betalas till arbetsgivaren när denne har betalt 
lön för sjukdomstiden till arbetstagaren. Det 
finns då ingen grund att göra avdrag, efter-
som det är fråga om ersättning till arbetsgiva-
ren för kostnader på grund av olycksfall. Av-
drag görs inte heller från en dagpenning som 
grundar sig på företagarinkomster, eftersom 
försäkringsavgifter eller försäkringspremier 
som ligger till grund för avdraget inte tas ut 
på företagarinkomsterna. Ett undantag utgör 
sjukförsäkringens dagpenningspremie. Om 
en person får dagpenning på basis av såväl 
löneinkomster som företagarinkomster, ska 
avdraget göras endast på den del av dagpen-
ningen som grundar sig på löneinkomsterna. 
I 28 § 6 mom. i lagen om olycksfallsförsäk-
ring föreskrivs om minimibeloppet av årsar-
betsförtjänsten, vilket används som grund för 
dagpenningen när inkomsterna ligger under 
den i lag angivna minimigränsen. Eftersom 
det är fråga om minimiinkomster görs det 
inte heller något avdrag från dagpenning som 
grundar sig på dessa inkomster. Förslaget 
motsvarar vedertagen praxis. 
 
1.3. Lagen om utkomstskydd för arbetslö-

sa 

6 kap. Arbetslöshetsdagpenningens 
belopp och varaktighet 

4 §. Lön som ligger till grund för löntaga-
res inkomstrelaterade dagpenning. Det före-
slås att 1 mom. ändras så att det där före-
skrivs om avdrag som görs från den lön som 
ligger till grund för löntagares inkomstrelate-
rade dagpenning. Möjligheten att göra avdrag 
har senast baserat sig på lagen om beaktande 
av arbetstagarens arbetspensionsförsäkrings-
avgift och löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie i fråga om vissa dagpenningar 
och den ministerieförordning som har utfär-
dats med stöd av den, dvs. social- och hälso-
vårdsministeriets förordning om beaktande 
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av arbetstagarens arbetspensionsförsäkrings-
avgift och löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie då dagpenningar betalas ut med 
stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa (1028/2008). Den föreslagna bestämmel-
sen ska i sak motsvara gällande lagstiftning, 
med undantag för avdragsbeloppet. Avsikten 
med bestämmelsen är inte att ändra vederta-
gen tillämpningspraxis. 

Avdraget föreslås vara 60 procent av det 
sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens 
dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 
1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), 
arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsav-
gift enligt första meningen i 153 § 1 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner (555/1998). 
Försäkringsavgifterna och försäkringspremi-
erna anges med en hundradedels noggrannhet 
och avdraget avrundas på motsvarande sätt 
till närmaste hundradedel. 

Avdraget ska göras från den lön som ligger 
till grund för dagpenningen eller, om dag-
penningen bestäms utgående från årsinkoms-
ten, från årsinkomstens arbetsinkomstandel. 
Avdragsbeloppet ska bestämmas på basis av 
beloppet av arbetstagaravgifter som fast-
ställts för det år under vilket den tidsperiod 
som uppfyller arbetsvillkoret upphör. Om 
den lön som utgör grund för dagpenningen 
justeras i enlighet med 14 kap. 2 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa med en löneko-
efficient som ligger på nivån för dagpenning-
ens begynnelsetidpunkt, görs från arbetsin-
komsten ett avdrag som bestäms enligt ar-
betstagaravgifterna för dagpenningens be-
gynnelseår. 

Enligt 15 § 1 mom. i lagen om alterne-
ringsledighet (1305/2002) är alterneringser-
sättningens fulla belopp 70 eller 80 procent 
av den arbetslöshetsdagpenning som perso-
nen, om han eller hon var arbetslös, skulle ha 
rätt till. Regeringen har överlämnat en propo-
sition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om vuxeutbildningsstöd 
(1276/2000). Enligt propositionen ska belop-
pet av vuxenutbildningsstödet beräknas på 
samma sätt som beloppet av arbetslöshets-
dagpenningen. Ett avdrag som görs från den 

arbetsinkomst som ligger till grund för ar-
betslöshetsdagpenningen inverkar därmed 
också sänkande på beloppet av alternerings-
ersättningen och vuxenutbildningsstödet. 
 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2010. 
 
 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Med tanke på lagstiftningsordningen intar 
19 § 2 mom. i Finlands grundlag en central 
ställning. Begreppet tryggad grundläggande 
försörjning i Finlands grundlag är oberoende 
av den gällande socialskyddslagstiftningen. 
Avsikten med bestämmelsen är således inte 
att trygga enskilda förmåner eller att som så-
dan bevara nivån på dessa förmåner, som re-
gleras genom vanliga lagar. Lagstiftarens in-
tention är att de socialskyddssystem som 
tryggar den grundläggande försörjningen ska 
göras så heltäckande att inga grupper ställs 
utanför systemen. Systemen behöver likväl 
inte omfatta personer som, enligt en helhets-
bedömning, genom de lagstadgade systemen 
för utkomstskyddet och sin situation i övrigt, 
t.ex. familjeförhållanden, har förutsättningar 
att försörja sig fastän deras normala ut-
komstmöjligheter t.ex. på grund av sjukdom 
har försämrats. Sådana ändringar som inne-
bär ett väsentligt ingrepp i det tryggande av 
den grundläggande försörjningen som skyd-
das på ovan nämnt sätt motsvarar alltså inte 
kraven i 19 § 2 mom. i Finlands grundlag. 

Grundlagsutskottet har inte sett något pro-
blem i att löntagarnas specialavgifter beaktas 
i de på arbetsinkomsten grundade dagpen-
ningsförmånerna. I enlighet med det ovan an-
förda kan regeringens proposition inte anses 
innehålla förslag som skulle försvaga det 
skydd för den grundläggande försörjningen 
som avses i 19 § 2 mom. i grundlagen. Där-
för kan lagförslaget behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 11 kap. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) en ny 4 a § 

som följer: 
 

11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

4 a § 

Försäkringsavgifter och försäkringspremier 
som dras av från arbetsinkomsterna 

Vid beräkning av beloppet av dagpennings-
förmånen avdras från arbetsinkomsterna 60 
procent av det sammanlagda beloppet av 
sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 
18 kap. 21 § 1 mom., arbetstagarens arbets-
pensionsförsäkringsavgift för personer under 
53 år enligt 153 § 1 mom. i lagen om pension 

för arbetstagare och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998). Avdraget görs från sådan försäk-
ringslön som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i 
detta kapitel och sådana vid beskattningen 
konstaterade i arbets- och tjänsteförhållanden 
erhållna arbetsinkomster som avses i 3 § eller 
sådana i arbets- och tjänsteförhållanden er-
hållna arbetsinkomster som har utretts i en-
lighet med 4 §. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) en ny 16 b § 

som följer: 
 

16 b § 
Från den dagpenning som avses i 16 § 

1 mom. avdras 60 procent av det samman-
lagda beloppet av sjukförsäkringens dagpen-
ningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i 
sjukförsäkringslagen (1224/2004), arbetsta-
garens arbetspensionsförsäkringsavgift för 
personer under 53 år enligt 153 § 1 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner (555/1998). 

Avdrag görs inte från dagpenning som 
1) betalas till arbetsgivaren, 
2) baserar sig på företagarinkomster eller 

på arbete som försäkrats enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 

3) baserar sig på årsarbetsförtjänst enligt 
28 § 6 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

6 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 472/2009, som följer: 
 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och var-
aktighet 

4 § 

Lön som ligger till grund för löntagares in-
komstrelaterade dagpenning 

Den lön som ligger till grund för löntagares 
inkomstrelaterade dagpenning beräknas ut-
gående från personens stabiliserade lön för 
den tid omedelbart innan arbetslösheten bör-
jade under vilken han eller hon har uppfyllt 
löntagares arbetsvillkor. Om arbetet och lö-
neinkomsten har varit av säsongbetonad na-
tur, beräknas den inkomstrelaterade dagpen-
ningen på årsinkomsten. Vid beräkning av 

den lön som ligger till grund för dagpenning-
en avdras från lönen eller från årsinkomstens 
arbetsinkomstandel 60 procent av det sam-
manlagda beloppet av sjukförsäkringens 
dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 
1 mom. i sjukförsäkringslagen, arbetstaga-
rens arbetspensionsförsäkringsavgift för per-
soner under 53 år enligt 153 § 1 mom. i lagen 
om pension för arbetstagare och löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 
1 mom. i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 16 oktober 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

3. 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

6 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 472/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

4 § 

Lön som ligger till grund för löntagares in-
komstrelaterade dagpenning 

Den lön som ligger till grund för löntaga-
res inkomstrelaterade dagpenning beräknas 
utgående från personens stabiliserade lön 
för den tid omedelbart innan arbetslösheten 
började under vilken han eller hon har upp-
fyllt löntagares arbetsvillkor. Om arbetet 
och löneinkomsten har varit av säsongbeto-
nad natur, beräknas den inkomstrelaterade 
dagpenningen på årsinkomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

4 § 

Lön som ligger till grund för löntagares in-
komstrelaterade dagpenning 

Den lön som ligger till grund för löntaga-
res inkomstrelaterade dagpenning beräknas 
utgående från personens stabiliserade lön 
för den tid omedelbart innan arbetslösheten 
började under vilken han eller hon har upp-
fyllt löntagares arbetsvillkor. Om arbetet 
och löneinkomsten har varit av säsongbeto-
nad natur, beräknas den inkomstrelaterade 
dagpenningen på årsinkomsten. Vid beräk-
ning av den lön som ligger till grund för 
dagpenningen avdras från lönen eller från 
årsinkomstens arbetsinkomstandel 60 pro-
cent av det sammanlagda beloppet av sjuk-
försäkringens dagpenningspremie enligt 
18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen, 
arbetstagarens arbetspensionsförsäkrings-
avgift för personer under 53 år enligt 153 § 
1 mom. i lagen om pension för arbetstagare 
och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finan-
siering av arbetslöshetsförmåner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2010. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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