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3) Statens utgifter ökar då arbetsgivarnas folkpensionsavgift slopas
Arbetspensionerna finansieras i huvudsak av arbetsgivarnas och de försäkrades försäkringsavgifter. Staten deltar i finansieringen av företagarnas, lantbruksföretagarnas och sjömännens pensioner. Folkpensionerna finansieras med statsmedel.
Till folkpensioner, invalidförmåner och bostadsstöd för pensionärer används 3 402 miljoner
euro, till lantbruksföretagarnas pensioner 506 miljoner euro, företagspensioner 123 miljoner
euro och sjömanspensioner 49 miljoner euro, olycksfallspensioner 16,75 miljoner euro och
specialstöd för invandrare 24,7 miljoner euro.
Statsandelen för utgifter i enlighet med folkpensionslagen år 2010 är beräknat till 2 501
miljoner euro och för pensionärernas bostadsstöd samt för invalidförmåner sammanlagt
omkring 901 miljoner euro.
Den största ökningen i penningbelopp orsakas av att arbetsgivarnas folkpensionsavgift
slopas, en årlig kostnad enligt uppskattning på 1,1 miljarder euro. Minskningen av statens
arbetsgivaravgifter och sänkningarna i kommunernas statsandelar samt
samfundskatteintäkternas ökning minskar reformens omedelbara nettoinverkan.
Arbetsgivarnas folkpensionsavgift sänktes för alla arbetsgivare med 0,801 procent från
1.4.2009. Den årliga kostnaden är 570 miljoner euro. Arbetsgivarnas folkpensionsavgift
slopas av alla arbetsgivare i början av år 2010. Ändringen ökar statens utgifter med 495 miljoner euro. Folkpensionsavgifter flyter in ännu år 2010 omkring 52 miljoner euro, av vilka
cirka 41 miljoner euro kommer från löner utbetalade i december år 2009 och vars avgifter
betalas i januari och resterande 11 miljoner euro från avgifter som gått till betalning under
tidigare år.
Slopande av gränsdragningen mellan öppna vården och institutionsvård föreslås få förlängning så att de pensionärer som är på institutionsvård ska erhålla vårdstöd för pensionärer
från och med 1.1.2010. För folkpensionsförsäkringens del är behovet av tilläggsanslag 60
miljoner euro. Kommunernas statsandelar minskas i motsvarande grad från statsandelarna
för kommunernas grundservice i finansministeriets huvudklass. I samband med reformen
höjs den maximala avgiften för institutionsvård till 85 procent av klientens nettoinkomster.
Kommunernas inkomster från klientavgifter beräknas av den här orsaken stiga med 60 miljoner euro.
Arbetspensionsindexet stiger uppskattningsvis omkring 1,27 procent (4,96 procent år 2009),
folkpensionsindexet 0,33 procent (4,6 procent år 2009) och lönekoefficienten omkring 4,2
procent jämfört med år 2009 (6,0 procent år 2009).

Sjötullsgatan 8, Helsingfors
PB 33, FI-00023
STATSRÅDET, FINLAND
www.stm.fi

Telefon
Telefax

+359 9 16001
+358 9 160 74126

e-mail: kirjaamo.stm@stm.fi
förnamn.efternamn@stm.fi

2(2)

Tabell 3. Index och lönekoefficient 2010 (uppskattning 18.5.2009)

2006

2007

2008

2009

2010

Arbetspensionsindex

2081

2127

2178

2286

2315

Folkpensionsindex

1377

1401

1436

1502

1507

Lönekoefficient

1,063

1,100

1,124

1,192

1,242

För de personer som blir arbetsoförmögna som unga föreslås att nivån på invalidpensionen
förbättras. Då ålderspensionen börjar föreslås att livstidskoefficientens inverkan lindras. Inverkan på statsandelen bedöms som liten.
Den granskning med jämna mellanrum av finansieringsandelarna för lantbruksföretagarnas
olycksfallsförsäkring minskar en aning på statens finansieringsandel och höjer lite lantbruksföretagarnas egen finansieringsandel. Nivån på förmånerna förblir densamma.
För att organisera arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte föreslås 16,5 miljoner euro för år
2010 till kommunerna, vilket är 8,5 miljoner euro mer än föregående år. Av tillägget uppskattas 6,4 miljoner euro orsakas av att antalet personer som erhåller stödet växer. Från början av år 2010 föreslås en ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte så att
åldersgränsens bindande verkan för den som deltar i verksamheten slopas, och det uppskattas orsaka ett tilläggsbehov på 2,1 miljoner euro. Det uppskattas att 15 000 personer erhåller
rätt till verksamheten år 2010. Dessutom höjer ändringen på utbetalningen av driftskostnader med 1,0 miljoner euro från arbetsmarknadsstödmomentet och statsandelarna för grundservicen med 0,2 miljoner euro då verksamhetspenningen som utbetalas till person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte och lyfter utkomststöd höjs med en euro per
dag.

