
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens  

 

1.1.2016 - 31.12.2016 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 



1. Verksamhetsberättelse 

 
1.1 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens resultat för 2016 var positivt 

- Arbetslöshetsförsäkringspremier och övriga intäkter totalt 4 083 (3 330) miljoner euro 

- Betalda arbetslöshetsförmåner och administrativa kostnader sammanlagt 3 859 (4 002) miljoner 

euro 

- Förändring av nettoförmögenhet (årsresultat) 220 (-677) miljoner euro 

- Nettoförmögenhet -466 (-686) miljoner euro 

- Investeringar och tillgångar totalt 704 (604) miljoner euro 

- Lyfta lån och andra skulder totalt 1 170 (1 290) miljoner euro 

- Arbetslöshetsgrad i medeltal 8,8 % (9,4 %) 

- Avkastning på placeringarna 0,3 % (0,2 %) 

Inom parentes uppgifterna för 2015. 

 

Fondens resultat 2016 var klart bättre än väntat 

TVR:s styrelse godkände budgeten i augusti 2015. Då förutsågs fondens årsresultat till ett underskott på 409 

miljoner euro år 2016. Ekonomin vände till det bättre under 2016 och arbetslösheten sjönk en aning mot 

slutet av året. Bokslutet visar ett överskott på 220 miljoner euro år 2016. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 

nettoförmögenhet var negativ, vilket betyder att TVR har lån på 466 (686) miljoner euro i slutet av 2016.  

Finlands ekonomi piggnade till en aning under 2016. En förhöjd aktivitet inom byggandet och 

servicebranschen fick till stånd en tillväxt i totalproduktionen trots att utrikeshandeln och exporten fortfarande 

befann sig i lågkonjunktur. Efter många år då arbetslöshetsgraden stigit vände den en aning nedåt. De 

sysselsattas mängd ökade och den nationalekonomiska lönesumman växte en aning. De 

utkomstskyddsavgifterna och andra förmåner, som TVR ansvarar för, kunde finansieras med 

arbetslöshetsförsäkringspremierna, då man under de två föregående åren behövt ta lån för att finansiera 

utgifterna. Finlands arbetslöshetsgrad sjönk enligt officiell statistik 0,6 procentenheter (9,4 % -> 8,8 %). 

Fondens betalningar av förmåner sjönk på motsvarande sätt med 3,7 % jämfört med föregående år.  

Fondens egentliga inkomster var 4 083 (3 330) miljoner euro och utgifterna var 3 859 (4 002) miljoner euro. 

Räkenskapsperiodens överskott var 220 (underskott 677) miljoner euro.  

Planeringen och ledningen av Arbetslöshetsförsäkringsfondens finanser grundar sig i stort sett på prognoser 

om arbetslöshetsgraden, kostnader för arbetslösheten, sysselsättning samt lönesummans utveckling. I 

normala förhållande ska fonden fastställa försäkringspremierna så att försäkringspremieinkomsterna täcker 

de förutsedda utgifterna.  

Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs för ett kalenderår i taget. Då premierna ändras ska man gå till 

väga så att en lika stor i procentenhet beräknad förändring görs i både arbetsgivarens genomsnittliga och 

löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Den budget, som sammanställs i augusti före 

räkenskapsperiodens början, skiljer sig från bokslutet, som görs upp ungefär ett år senare, med en 

prognosavvikelse som varit i medeltal 4 % av utgifterna de senaste fem åren. År 2016 var prognosavvikelsen 

större än genomsnittet.  

Likviditeten var god under året 2016. Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjdes kännbart från början av året 

2016, vilket höjde de insamlade premierna med 23 % jämfört med föregående år. Betalda förmåner till 

förmånstagare minskade från föregående år, kassaflödet var positivt och skuldportföljen amorterades en 

aning.  



Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska lägga fram ett förslag angående följande års premier till social- och 

hälsovårdsministeriet före utgången av augusti (Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner 18 § 6 

momentet). Denna tidiga tidtabell medför osäkerhet angående påföljande års ekonomi- och 

sysselsättningsprognos. Arbetslöshetsförsäkringspremiernas premieprocenttal fastställs av riksdagen på 

basen av regeringens förslag. Förslaget angående premiernas belopp kan preciseras under 

riksdagsbehandlingens gång.  

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2017 ändrades  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden gjorde ett förslag 30.8.2016 till social- och hälsovårdsministeriet om en 

sänkning på 0,45 procentenheter på arbetsgivarens genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och att 

löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie skulle höjas på motsvarande sätt.  

Riksdagen godkände regeringens proposition med samma innehåll i slutet av november 2016.  

Fondens administrativa kostnader 

Fondens administrativa kostnader var 11,7 (9,7) miljoner euro. Ökningen av kostnaderna berodde till stor del 

på att balansräkningens aktiverade utvecklingsavgifter togs upp som utgifter.  

 

1.1.2 Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter 

Finansierade arbetslöshetsförmåner 

Enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) svarar Arbetslöshetsförsäkringsfonden för 

att finansiera utgifter för betalda dagpenningar som hänför sig till arbetslöshetsdagpenningstiden och för 

dagpenningstiden för sysselsättningsfrämjande verksamhet samt för utgifter för alterneringsersättning för 

den del, som staten och enskilda arbetslöshetskassor inte ansvarar för. Dessa förmåner som är nämnda här 

utbetalas av arbetslöshetskassorna. Vuxenutbildningsstödet betalas av Utbildningsfonden. Dessutom 

ansvarar Arbetslöshetsförsäkringsfonden för de arbetslösas och vuxenutbildningsstödtagarnas 

arbetslöshetsförsäkringspremier. Dessa betalas via Pensionsskyddscentralen till arbetspensionsanstalterna.  

Enligt verkställighetsförordnande (272/2001) av lagen om arbetslöshetshetskassor hör det till 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter att handlägga arbetslöshetskassornas förskottansökningar samt 

besluta om utbetalningar till dessa. Även uppföljningen av förskottets tillräcklighet hör till fondens uppgifter. 

Fonden betalar förskotten till arbetslöshetskassorna två gånger i månaden, den första bankdagen i månaden 

och den bankdag som är närmast den 15. dagen.  

Fonden sköter även om statsandelarnas förskott till arbetslöshetskassorna en gång i månaden på månadens 

första bankdag. År 2016 betalade social- och hälsovårdsministeriet till fonden förskott på statsandelar 

månatligen uppdelat i jämnstora rater om inte Arbetslöshetsförsäkringsfonden hade framställt annat. 

Statsandelen har bokförts i fondens inkomster och utgifter.  

I Finland fanns det 28 (29) arbetslöshetskassor år 2016, av vilka två var företagares arbetslöshetskassor. I 

medeltal betalade arbetslöshetskassorna ut 65,56 (66,63) euro per dag i inkomstrelaterad dagpenning. 

År 2016 betalades till arbetslöshetskassorna för finansiering av arbetslöshetsförmåner totalt 1 581 (1 703) 

miljoner euro. Fonden betalade därtill social- och hälsovårdsministeriets andel 1 102 (1 142) miljoner euro till 

kassorna. 

Enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ansvarar Arbetslöshetsförsäkringsfonden för 

finansieringen av utgifterna för tilläggsdagarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Arbetslöshetskassorna betalar förmånen för tilläggsdagarna till sina medlemmar. Staten deltar inte i 

finansieringen av denna förmån. Om den arbetslösa fyller 59 år före de inkomstrelaterade 500 dagarna är 



uppfyllda, kan personen överföras till tilläggsdagar. För personer som är födda 1955 och senare höjs 

åldersgränsen till 60 år och för personer födda år 1957 och senare till 61 år.    

Enligt 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner svarar Arbetslöshetsförsäkringsfonden ensam 

om finansieringen av den förhöjda förtjänstedel som avses i 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Från början av 2015 ändrades regeln av beräknandet av de högre inkomstrelaterade 

arbetslöshetsdagpenningarna så att dagpenningens nivå sjönk lite. Till den förhöjda förtjänstedelen gjordes 

samma förändring. Med förändringen genomfördes den nedskärning av dagpenningarna som fanns med i 

regeringens rambeslut. Ändringen har minskat utgifterna för den inkomstrelaterade dagpenningen. För att 

förverkliga statsekonomins inbesparingar betalar Arbetslöshetsförsäkringsfonden den inbesparade mängden 

(ca. 50 miljoner euro) årligen till Folkpensionsanstalten för finansiering av grundtrygghet i enlighet med 23 § i 

lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).  

Fonden betalar i enlighet med 19 a § i lagen om arbetslöshetskassor (556/1998) en utjämning av 

medlemsavgifter för att utjämna arbetslöshetsbördan i enlighet med förvaltningsrådets årliga beslut till de 

löntagarkassor, vars utbetalda arbetslöshetsförmånsdagar under det föregående året väsentligt har 

överskridit de per medlem i kassorna beräknade genomsnittliga arbetslöshetsförmånsdagar. När 

utjämningen av medlemsavgiften bestäms kan också beloppet i arbetslöshetskassans utjämningsfond 

beaktas. Dessutom har fondens styrelse tagit i beaktande medlemsavgiftsbelastningens nivå i jämförelse 

med andra arbetslöshetskassor samt förändringar i medlemsavgifterna de senaste två åren.  

För utjämning använde fonden år 2016 sammanlagt 10 miljoner euro (10). För utjämningen av 

medlemsavgifterna användes 0,34 (0,35) % av de förmåner som arbetslöshetskassorna betalat ut, när den 

som högst kan vara 0,75 %. Utjämning av medlemsavgifter betalades till sju löntagarkassor. I beslutet av 

utjämningen av medlemsavgifter beaktades även arbetslöshetskassornas förändringar av 

medlemsavgifterna under berättelseåret och år 2015.  

Finansiering av intjänad pension för arbetslösa samt för personer som får alterneringsersättning och 

vuxenutbildningsstöd 

Den näststörsta  utgiftsposten för Arbetslöshetsförsäkringsfonden har varit den avgift som betalats till 

Pensionsskyddscentralen med vilket ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och 

utbildningsperioder samt alterneringsledigheten täcks (74 och 182 § i lagen om pension för arbetstagare 

(395/2006)). Avgiften fastställs genom att uppskatta det genomsnittliga beloppet av pensionsavgifterna som 

skulle ha erhållits under de oavlönade perioderna av den inkomst som skulle stå som grund för 

pensionsskyddet.  

Pensionsskyddscentralens uppskattade bokföringsvärde på nämnda utgift var 846 (900) miljoner euro år 

2016. Avgiften betalades i förskott under berättelseåret. Den slutliga avgiften fastställs av social- och 

hälsovårdsministeriet i efterskott under år 2017.  

Såsom det nämnts ovan är Arbetslöshetsförsäkringsfonden ansvarig för att betala den avgift, som nämns i 

62 och 133 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), till statens pensionsfond. 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift var 10,7 (7,7) miljoner euro år 2016. Social- och 

hälsovårdsministeriet fastställer beloppet för 2016 i efterskott under år 2017.  

Redovisning till Folkpensionsanstalten av arbetslöshetsförsäkringspremieintäkten för personer som 

inte hör till en arbetslöshetskassa 

Enligt 8 och 23 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) redovisar fonden intäkten av 

löntagares influtna arbetslöshetsförsäkringspremie till Folkpensionsanstalten ett belopp, som i genomsnitt 

motsvarar beloppet av arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare som inte hör till 

arbetslöshetskassorna. Beloppets uppskattning grundar sig på Statistikcentralens data. Uppskattningen 

fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Berättelseårets redovisade andel var 13,5 (13,5) procent. 

Förskottsbetalningen uppgick till 168 (121) miljoner euro.  



Finansiering av Utbildningsfondens förmåner och verksamhet 

Enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002) och 30 § i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 

svarar Arbetslöshetsförsäkringsfonden för finansieringen av vuxenutbildningsstödets grunddel, 

yrkesexamensstipendiet samt för finansieringen av dessas administrativa kostnader. Förmånerna utbetalas 

av Utbildningsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalade under berättelseåret 116 (98) miljoner euro 

till Utbildningsfonden. Ökningen av utgifterna berodde på en kännbar ökning av vuxenutbildningsstödet.  

Finansiering av lönegarantin 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ansvarar för statens utgifter för lönegarantin i enlighet med 31 § i lagen om 

lönegarantin (866/1998). Kostnaderna för lönegarantin betalas en gång per år till arbets- och 

näringsministeriet i enlighet med en räkning från nämnda ministerium. År 2016 uppgick kostnaderna för 

lönegarantin till 23 (21) miljoner euro.  

Fondens uppgift i EU-koordinationen 

I artikel 65 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (grundförordning) om samordning 

av de sociala trygghetssystemen föreskrivs gemensamma regler för situationer då en person blir arbetslös 

efter att den har arbetat i en annan medlemsstat än sin bosättningsstat.  

I Finland är Arbetslöshetsförsäkringsfonden den behöriga instansen då den inkomstrelaterade 

arbetslöshetsförsäkringen verkställs i enlighet med EU:s grundförordning. Till fondens uppgifter hör bland 

annat att i enlighet med artikel 65 punkt 6 och 7 bekosta och uppbära ersättningar som uppkommit för 

betalning av arbetslöshetsdagpenning för arbetslöshetskassans medlemmar. Fonden betalade sådana 

kostnader totalt 85 400 euro och till fonden ersattes totalt 45 500 euro år 2016.  

 

Fastställande, uppbörd och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremierna 

Arbetslöshetsförsäkringspremierna 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningsråd lade fram 28.8.2015 ett förslag till premier för 2016 till 

social- och hälsovårdsministeriet. 

Arbetsgivarens premieprocent höjdes för 2016, och var 1,00 (0,80) % av lönesumman upp till 2 044 500 

(2 025 000) euro och på den överstigande delen 3,90 (3,15) %. Arbetsgivarens genomsnittliga premie var 

2,87 (2,34) %.  

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för statens affärsverk var 1,00 (0,80) % av lönesumman upp till 

2 044 500 (2 025 000) euro och på den överstigande delen 2,45 (2,10) %.  

Universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie var 1,00 (0,80) % av lönen upp till 2 044 500 (2 025 000) euro 

och på den överstigande delen 2,78 (2,35) %. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för företagets delägare, som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

var 1,00 (0,80) % av lönesumman.  

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie var enligt fondens förslag 1,15 (0,65) % av löntagarens lön. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för företagets delägare var 0,46 (0,24) %.  

Arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier uppgick till 2 042 (1 625) miljoner euro av vilka 

kommunernas och samkommunernas del var 613 (493) miljoner euro. Löntagares 

arbetslöshetsförsäkringspremier uppgick till 869 (489) miljoner euro av vilka kommunernas och 

samkommunernas del var 188 (106) miljoner euro.  



Fastställande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier 

Enligt 7 kapitlet i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner fastställer och uppbär 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden arbetslöshetsförsäkringspremierna. De av Arbetslöshetsförsäkringsfonden 

fastställda arbetslöshetsförsäkringspremierna uppgick till ungefär 3,0 (2,9) miljarder euro. 

Arbetslöshetsförsäkringspremier betalades tillbaka 96 (93) miljoner euro. Fastställda premier inkasserades 

omfattande då cirka 0,15 (0,24) procent förblev obetalade.   

Utbildningsersättning för arbetsgivare 

Arbetsgivare kan få skatteavdrag för personalens utbildningskostnader genom den så kallade lagen om tre 

utbildningsdagar. De arbetsgivare, för vilka inte näringsskattelagen eller inkomstskattelagen för gårdsbruk 

tillämpas, kan få en motsvarande sänkning av arbetslöshetsförsäkringspremierna. Sådana arbetsgivare är 

bland annat kommuner och församlingar samt organisationer. Rätten till utbildningsersättningen började från 

början av 2014 och sänkningen beviljades enligt arbetsgivarens ansökan för första gången under år 2015, 

när Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställde den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien för 2014.  

Under år 2016 kompenserade Arbetslöshetsförsäkringsfonden utbildningsersättning för utbildningsdagar år 

2015 till 618 (476) arbetsgivare till en summa av cirka 11,1 (9,4) miljoner euro. Utbildningsdagarnas antal i 

ansökningarna uppgick till ungefär 562 000 (480 000). Av de arbetsgivare som ansökte om 

utbildningsersättning var 285 (225) städer eller kommuner.  

Övervakning av uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna 

 Till Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppgifter hör att övervaka att de skyldigheter gällande 

arbetslöshetsförsäkringspremierna, som föreskrivs i lagen, uppfylls. Med hjälp av övervakningen försäkrar 

man sig om att den lön, som anmälts av arbetsgivaren som grund för arbetslöshetsförsäkringspremie, 

motsvarar verkligheten och att premien uppbärs till rätt belopp. Dessutom ingriper övervakningen i 

försummelsen att betala arbetslöshetsförsäkringspremie.  

Tidigare år övervakade Arbetslöshetsförsäkringsfonden arbetslöshetsförsäkringspremierna tillsammans med 

olycksfallsförsäkringsanstalterna och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, eftersom 

olycksfallsförsäkringsanstalterna uppbar arbetslöshetsförsäkringspremierna till slutet av år 2012. Från och 

med 2013 har Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppburit arbetslöshetsförsäkringspremierna direkt av 

arbetsgivarna. Övervakningen av arbetslöshetsförsäkringspremiernas uppbörd påbörjades i november 2015.  

Under året 2016 påbörjade Arbetslöshetsförsäkringsfonden övervakningen av 909 arbetsgivare. Av 

övervakningsärenden fastställdes 2,5 miljoner euro i tilläggspremie och 0,3 miljoner euro betalades tillbaka.  

Självriskpremie för arbetsgivares utkomstskydd för arbetslösa 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer och uppbär av arbetsgivarna självriskpremier i enlighet med 

utkomstskyddet för arbetslösa. Självriskpremier uppbärs för äldre långtidsarbetslösa för att finansiera rätten 

till de s.k. tilläggsdagarna. Fastställande av självriskpremien samt premiens uppbörd föreskrivs i kapitel 8 a i 

lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).  

Arbetslöshetskassorna och FPA meddelade om cirka 13 000 (12 000) nya fall till 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden under 2016. Fonden fastställde självriskpremier i ungefär 3 800 (3 000) fall.  

Medeltalet för fastställda självriskpremier var 18 000 (17 000) euro. Den genomsnittliga handläggningstiden 

var 68 (74) dagar. År 2016 överklagade 14 (15) arbetsgivare beslutet för självriskpremien.  

 

 



Sammanjämkning av 12:3 i arbetsavtalslagen 

Enligt arbetsavtalslagen ska Arbetslöshetsförsäkringsfonden höras av domstolen i tvistemål gällande 

arbetsförhållandets upphävning, om det har betalats inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till kärande 

efter att arbetsförhållande har upphävts.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden gav 1 100 (1 100) yttrande år 2016.  

 

1.1.3 Arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi 

TVR:s nettoförmögenhet och konjunkturbuffert 

Enligt 3 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner har Arbetsförsäkringsfonden, för att trygga 

likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av förutsedda 

nationalekonomiska konjunkturfluktuationer, en konjunkturbuffert, som utgör skillnaden mellan fondens 

tillgångar och skulder, och vars maximibelopp uppgår till ett belopp motsvarande de årliga utgifterna för en 

arbetslöshetsgrad på fem procentenheter. I en djup konjunkturrecession kan konjunkturbufferten uppvisa ett 

underskott som motsvarar utgifterna för samma arbetslöshetsgrad. Maximibeloppet för bufferten räknas så 

att de årliga utgifterna som Arbetslöshetsförsäkringsfonden ansvarar för, 2 756 miljoner euro år 2016, 

divideras med den genomsnittliga arbetslöshetsgraden i procent (8,8) för året i fråga och multipliceras med 

siffran 5. Det maximibelopp för buffertens tillgångar som lagen avser uppgick år 2016 till 1 566 miljoner euro. 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens nettoförmögenhet var -466 miljoner euro (nettoförmögenheten var negativ).  

Enligt investeringsprinciperna, som förvaltningsrådet godkänt, ska fonden ha likvida tillgångar placerade i 

penningmarknadsinstrument, vars löptid är under ett år, som minst motsvarar utgifterna för en månad. 

Denna penningsumma är cirka 300 miljoner euro. Denna så kallade likviditetsbuffert måste finansieras med 

lånupptagning under 2016.  

Enligt budgeten för 2017, som överlämnats till social- och hälsovårdsministeriet, uppskattades det att 

fondens nettoförmögenhet kommer att vara negativ 31.12.2017 med cirka 557 miljoner euro på minus. Vid 

uppgörelsen av bokslutet uppskattades det att nettoförmögenheten kommer att vara cirka 200 miljoner euro 

på minus i slutet av året 2017.  

Skuldfinansiering 

TVR uppvisade år 2014 och 2015 ett betydande underskott och nettoförmögenheten sjönk klart till negativ. 

TVR verkställde år 2015 flera transaktioner på skuld- och kapitalmarknaden. Under våren 2015 slöt fonden 

ett avtal om revolverande kredit med sex betydande nordiska banker på ett värde av 1 000 miljoner euro, 

inklusive Finska statens proprieborgen på ett belopp på 770 miljoner euro. TVR emitterade även under 

samma år två börsnoterade masskuldebrevlån till ett sammanlagt belopp på 900 miljoner euro samt 

emitterade regelbundet kortfristiga företagscertifikat med en löptid på under ett år på den inhemska 

penningmarknaden. Europeiska centralbank tog TVR:s masskuldebrevlån med i programmet för köp av 

offentliga värdepapper (PSPP) i juli 2015.  

För att finansiera likviditeten fortsatte fonden att under 2016 emittera företagscertifikat med en löptid på 

under ett år. Under slutet av året förbättrades kassaflödet och de emitterade företagscertifikatens totala 

mängd kunde minskas drastiskt. Den revolverande krediten användes inte under 2016.  

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s (S&P) fastställde 10.5.2016 för TVR kreditvärdighet AA+ med 

negativ utsikt. S&P ändrade 30.9.2016 utsikten från negativa till stabila eftersom den hade gjort samma 

förändring i Finska statens kreditvärdighet 16.9.2016.  

Av den totala skulden (1 023 miljoner euro) i bokslutet för 2016 finansierades 897 miljoner euro med 

emitterade masskuldebrev och 124 miljoner euro med emitterade företagscertifikat. 



Likviditeten förblev på en god nivå under hela året, och motsvarade i genomsnitt två månaders utgifter.   

Arbetslöshetsförsäkringsfondens styrelse godkände 29.11.2016 planen för skötseln av skulderna för 2017. 

Investeringsverksamhet 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden bedriver investeringsverksamhet i den omfattning som är nödvändig för att 

placera kassaöverskott som uppstått på grund av att inkomsterna och utgifterna infaller vid olika tidpunkter, 

samt för att säkerställa likviditeten. Från och med 2015 har den investerade förmögenheten finansierats i 

huvudsak med skuldfinansiering. Arbetslöshetsförsäkringsfondens placerings- och finansieringstillgångar var 

i slutet av berättelseåret 704 (604) miljoner euro.  

Finansieringsmarknaden utvecklades relativt stabilt under 2016. Aktiemarknadens uppgång fortsatte även 

om Brexit och USA:s presidentval fick till stånd rätt stora fluktuationer på marknaden. Råvarornas priser 

ökade efter föregående års sänkning. Euron sjönk i förhållande till den Amerikanska dollarn. De långa 

räntorna fortsatte att sjunka ända till november speciellt i lån med låg risk. Efter USA:s presidentval steg de 

långa räntorna en aning från bottennivån.  

ECB fortsatte att stöda marknaden både med programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP) och 

med programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP) samt med en negativ styrränta. ECB 

fortsatte med ränteåtgärderna genom att sänka styrräntan till negativ (-0,4 %) i mars 2016 efter att för första 

gången sänkt styrräntan till negativ i juni 2014. Även alla 1-12 månaders euriborräntor var negativa i slutet 

av 2016. USA:s centralbank höjde styrräntan i december 2016 till 0,75 % efter att ha höjt räntan föregående 

gång i december 2015. 

Investeringsportföljens risker försökte man behålla på en fortsatt låg nivå och tyngdpunkten på att skydda 

investeringarna fortsatte i allokering av investeringarna. Den genomsnittliga risknivåns nedre gräns för 

investeringsportföljen var enligt investeringsplanen minst A-/S&P i januari - september. Risknivåns nedre 

gräns sänktes till BBB+/S&P i slutet av september. Investeringsplanen granskades två gånger under året 

och investeringar gjordes aktivt i penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån. Av fondens tillgångar 

var 262 (207) miljoner euro investerade i penningmarknadsplaceringar, 359 (242) miljoner euro i 

masskuldebrevslån och 0 (0) miljoner euro i aktier i slutet av räkenskapsåret.  

Fonden uppnådde år 2016 en avkastning på 0,3 (0,2) procent för sina investerade tillgångar. Avkastningen 

kan anses vara god då man tar i beaktande investeringsportföljens starka kreditvärdighet samt den rådande 

negativa räntemiljön speciellt då fonden verkar i den verksamhetsmiljö där man försöker undvika risker. 

Avkastningen översteg investeringsverksamhetens jämförelseavkastning.  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens förmögenhetsförvaltning har sedan 2016 i sin helhet skötts av fondens 

kontor.  

Riskhantering 

Riskhanteringens uppgift är att identifiera och kontrollera sådana hot som, ifall dessa förverkligas,  kan 

äventyra kontinuiteten i Arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet eller påverka ogynnsamt fondens 

verksamhetsförutsättningar eller förverkligande av strategin. Målsättningen för riskhanteringen är också att 

stöda förverkligande av de strategiska målen genom att bevaka att de risker fonden tar eller möter står i 

proportion med dess målsättning och risktagningsförmåga.  

Fonden strävar till att identifiera de centrala riskerna i sin riskhanteringsplan samt att begränsa riskerna till en 

sådan nivå att den förverkligade risken inte äventyrar fondens ekonomi, verksamhetens kontinuitet eller 

förtroende för fondens verksamhet.  

Riskhanteringen är en del av Arbetslöshetsförsäkringsfondens övervakningssystem. Den högsta ledningen 

är ansvarig för att organisera fondens riskhantering och internkontrollen, men tillämpningen är en del av 

varje anställds ansvar.  



Verkställande direktören administrerar och koordinerar riskhanetingens verksamheter tillsammans med 

arbetsgruppen för internkontroll och riskhantering, vars verksamhet startade år 2015.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden är väsentligt länkad till Finlands nationalekonomi. På grund av detta strävar 

man till att trygga fondens huvuduppgifter och att dess fortsatta verksamhet obehindrat kan fortgå i alla 

förhållanden. Fondens finanser är i huvudsak styrda av regleringen av arbetslöshetsförsäkringspremierna 

som fastställs en gång per år. Till fondens centrala strategiska mål hör att trygga  

arbetslöshetsförsäkringspremiernas rätta nivå samt jämnhet.  

För att trygga arbetslöshetsförsäkringspremiernas jämnhet har fonden en konjunkturbuffert, vars storlek 

väsentligt inverkar på fondens risktagningsförmåga. Konjunkturbufferten förändrades under 2015 till negativ. 

Skuldfinansiering måste fortsättningsvis användas under 2016 för att finansiera utkomstskydd för arbetslösa. 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens nettoförmögenhet var 466 miljoner på minus i slutet av 2016.  

Man strävar till att investeringsverksamhetens risker är på en sådan nivå att ifall riskerna realiseras, orsakar 

det inte stora förluster för fonden, som sedan skulle leda till ett ökat tryck att höja premierna, eller som skulle 

äventyra fondens likviditet.  Arbetslöshetsförsäkringsfondens investerings- och finansieringsverksamhet samt 

riskgränser föreskrivs närmare i investeringsverksamhetens principer som förvaltningsrådet har godkänt, 

samt i investeringsplanen och planen för skötseln av skulderna som har godkänts av styrelsen.  

Investeringarnas marknadsrisker mäts främst med en s.k. stresstestmetod, där en riskindikator uppgiven i 

årlig volatilitet är fastställd för varje investeringskategori enligt historiska fluktuationer. År 2016 var 

aktieinvesteringarnas riskindikator 25 (25) %, masslånsplaceringarna fyra (fyra) procent och 

penningmarknadsplaceringarna en (en) procent.  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens största risker hör samman med tillräckligheten av konjunkturbufferten och 

skötseln av likviditeten, förmåga att reagera på förändringar av verksamhetsmiljön, informationssystemens 

funktionsduglighet samt tillgång till och bevarande av kunskapskapitalet.  

Fonden strävar till att säkerställa tillräckligheten av konjunkturbufferten genom att med hjälp av mångsidiga 

prognosmetoder fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien på en trygg nivå. Under en lågkonjunktur kan 

bufferten visa ett underskott. Då måste likviditeten säkerställas i alla fall till en del med hjälp av lånemedel. 

De medel som finns i konjunkturbufferten uppskattas både som absoluta och relaterat till fondens utgifter. 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens likviditet var säkerställda med långfristiga masskuldebrevslån (897 milj. 

euro) samt med emitterade företagscertifikat (124 milj. euro). Den totala lånemängden uppgick till 1 023 

miljoner euro.  

Risker som hänför sig till likviditeten försöker man kontrollera med en vinstbringande och säker 

investeringsverksamhet samt med ett omfattande lånearrangemang. Som en back up-fasilitet för 

företagscertifikatprogrammet har TVR ett avtal om revolverande kredit på ett belopp på 300 miljoner euro 

och tillsammans med emitterade masskuldebrevslån en statsgaranterad revolverande kredit på 700 miljoner 

euro.  

Fonden strävar till att kontrollera sådana risker som är relaterade till förändringar med att på förhand 

förutsäga förändringar i verksamhetsmiljön. Detta kräver att man aktivt har kontakt med alla intressegrupper 

och speciellt med beslutsfattarna.  

De senaste åren har betydelsen av informationsteknik och informationssystem vuxit avsevärt i TVR:s 

verksamhet. Även tillgång till nyckelkompetens samt bevarande av nyckelpersonalens kunskapskapital är i 

en central roll i TVR:s verksamhet. TVR kontrollerar dessa risker genom verksamhetens 

kontinuitetsplanerings-, beredskaps- och ersättararrangemang samt med att förbättra informationssystemens 

pålitlighet och effektivitet. 

 

 



1.1.4 Personal 

Fondens verkställande direktör är juris kandidat Janne Metsämäki. Antalet anställda var 98 (101) i slutet av 

2016. Räknat i årsverken var personalmängden 88,8 (89,1). Av personalen var 34 (37) män och 64 (64) 

kvinnor. Personalens medelålder var 39 (38) år och den genomsnittliga tjänstetiden var 4,5 (4,3) år.  

Skolningsdagarnas mängd per person var 4 (6) dagar. 

Fonden tillämpar ett avlöningssystem, som baserar sig på arbetets kravnivå, samt ett system för 

resultatpremie, som stöder fullföljande av de strategiska målen.  

Sjukfrånvaron var i medeltal 9,2 (9,3) dagar/årsverken, enligt Finlands Näringslivs (EK) statistik räknat 2,92 

% (2,96 %). 

 

1.1.5 Förvaltning 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden emitterade under 2015 två börsnoterade masskuldebrevslån på NASDAQ 

OMX Helsinki. Därför beslöt TVR:s styrelse år 2015 att TVR följer i tillämpliga delar 

Värdepappersmarknadsföreningens Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance), som är förnyad 

1.10.2015 och som trädde i kraft 1.1.2016. TVR har publicerat, enligt Corporate Governance-

rekommendationen och 7 kap. 7 § i värdepappersmarknadslagens (746/2012), en bolagsstyrningsrapport 

(Corporate Governance Statement) som en skild berättelse på sina sidor. TVR:s bolagsstyrningsrapport 

finns att läsa i sin helhet på finska och engelska på Arbetslöshetsförsäkringsfondens www-sidor.  

Förvaltningsrådet 

Statsrådet utsåg på förslag av arbetsmarknadsparterna 27.11.2013 förvaltningsrådets medlemmar för 

mandatperioden 1.1.2014 - 31.12.2016. På grund av ändringen av lagen om finansiering av 

arbetslöshetsförmåner förlängdes förvaltningsrådets mandatperiod till slutet av 2017 i enlighet med 

ikraftträdelse- och övergångsbestämmelserna. År 2016 var förvaltningsrådets medlemmar:  

- ordförande Riku Aalto, Metallarbetarförbundet FFC 

- branschchef Teija Asara-Laaksonen, JHL FFC 

- styrelsens medlem Georg Berner, Berner Oy EK 

- servicedirektör Jorma Haapanen, Kotka stad KT 

- styrelsen ordförande Kimmo Hovi, LAF 

- verkställande direktör Tauno Kekäle, VAMK EK 

- verkställande direktör Lauri Kivekäs, Rudus Oy EK 

- verksamhetsledare Salla Luomanmäki, Akavas Specialorganisationer Akava 

- ordförande Jorma Malinen, Fackförbundet Pro STTK 

- verkställande direktör Ilkka Mäkelä, Saarionen Oy EK 

- kedjedirektör Harri Ojanperä, SOK EK 

- ordförande Ann Selin, PAM FFC 

- personaldirektör Ari Svensk, Keskon Päivittäistavarakauppa EK 

- förvaltningsdomstolens överdomare Liisa Talvitie, Vasa förvaltningsdomstol, KiT 

- ordförande Rauno Vesivalo STTK 

- biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, Helsingfors stad KT 

- ST-läkare Jaana Ylä-Mononen, Mellersta Finlands Sjukvårdsdistrikt KT 

- styrelsens ordförande Antti Zitting, Sacotec Components EK 

Ordförande i förvaltningsrådet var George Berner och vice ordförande var Ann Selin. Förvaltningsrådet 

sammanträdde tre gånger under berättelseåret.  

 



Styrelsen 

Förvaltningsrådet utsåg 28.8.2015 styrelsens medlemmar för 2016 enligt arbetsmarknadsparternas förslag.  

Förvaltningsrådet höll ett möte per e-post 21.1.2016, där den godkände utträde för Pekka Hotti från och med 

1.1.2016 och utsåg i hans ställe Jyrki Hollmén från och med 21.1.2016. På mötet  den 20.4.2016 godkände 

förvaltningsrådet för Miia Kannisto från och med 30.4.2016 och i hennes ställe utsågs Penna Urrila från och 

med 1.5.2016.  

- ordförande Sture Fjäder Akava 

- direktör Jyrki Hollmén fr.o.m. 21.1.2016 EK 

- direktör Eeva-Liisa Inkeroinen EK 

- arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen KT 

- sakkunnig Miia Kannisto t.o.m. 30.4.2016 EK 

- ordförande Antti Palola STTK 

- förhandlingschef Jorma Palola KT 

- arbetsmarknadsdirektör Vuokko Piekkala KiT 

- ekonom Joonas Rahkola FFC 

- sakkunnig Vesa Rantahalvari EK 

- verkställande direktör Veli-Matti Rantahalvari EK 

- intressebevakningsdirektör Saana Siekkinen FFC 

- ledande ekonom Penna Urrila fr.o.m. 1.5.2016 EK 

Till styrelsens ordförande valdes Sture Fjäder och till vice ordförande valdes Vesa Rantahalvari. Styrelsen 

sammanträdde 11 gånger under berättelseåret. Styrelsens självvärdering gjordes i oktober 2016.  

Revisorer och intern revision 

Revisionen utfördes av revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy. Revisionen leddes av Juha 

Wahlroos, CGR. Fondens interna revision utfördes av revisionssamfundet BDO. Revisionen leddes av Helge 

Vuoti, OFR.  

Kontor 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens kontor finns i Helsingfors på adressen Folkskolegränd 1.  

Representation 

Janne Metsämäki var medlem i Folkpensionsanstaltens delegation för utkomstskydd vid arbetslöshet och 

Tapio Oksanen var suppleant.  

Medlemskap 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden är medlem i den internationella sammanslutningen för social trygghet 

International Social Security Assocition (ISSA) och i den motsvarande organisationen för Europeiska 

unionens medlemsländer European Social Insurance Platform (ESIP) samt i Nordiskt Socialförsäkringsmöte 

(NSF). Fonden är observatörsmedlem i europeiska arbetsmarknadsparters socialförsäkringsinstitutioner 

(AEIP).  

 

 

 

 



1.1.6 Händelser efter bokslutet 

Händelser efter bokslutet 

Den positiva utvecklingen av ekonomin som började under 2016 har fortsatt under början av 2017. Antalet 

arbetslösa arbetssökande uppskattas fortsättningsvis sjunka under 2017 jämfört med 2016. Enligt TVR:s 

budget betyder detta att nettoförmögenheten fortsättningsvis skulle vara positiv år 2017.  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens likviditet har varit god, vilket beror på en framtung uppbörd av 

försäkringspremieinkomsterna samt på att arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp varit oförändrat. 

Fonden har fortsatt med verkställande av  planen för skötsel av skulderna som godkändes i november 2016.  

Fondens skuldfinansiering är finansierad med emitterade masskuldebrevslån och företagscertifikat. Därtill 

hade fonden vid slutet av redovisningsperioden en kommitterad kreditfacilitet (revolving credit facility) till ett 

belopp av 1 000 miljoner euro innehållande kommitterad lånelimit (Rcf A facility) till ett belopp på 300 

miljoner euro och en statsgaranterad facilitet(Rcf B) på 700 miljoner euro, av vilka inga hade använts. Efter 

att fondens utgifter hade minskat och den positiva förändringen skett i nettoförmögenheten, ansågs det inte 

nödvändigt med en så stor reservfacilitet. Därför beslöt fondens styrelse i januari 2017 att säga upp den 

nominella kommitterade faciliteten (Rcf A facility) på 300 miljoner euro. Förändringen trädde i kraft 

10.2.2017.  

Fastställande och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna har förlöpt planenligt. Servicenivån i 

försäkringspremiernas kundtjänst har varit god trots rusningstiden vid årsskiftet. Servicenivån har varit god i 

indrivningens kundtjänst. 

 

2. Bokslut (IFRS) 

 
2.1 Beräkning av förändring i nettoförmögenhet 

Euro Bilaga 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015 

 
Uppburna premier 

   

Arbetslöshetsförsäkringspremier 5 4 082 594 943 3 330 197 485 

Uppburna premier sammanlagt 4 082 594 943 3 330 197 485 

 
Utbetalda förmåner 

   

Betalda förmåner 6 -3 846 980 405 -3 992 308 742 

Administrativa kostnader 7 -11 653 795 -9 737 672 

Betalda förmåner sammanlagt -3 858 634 200 -4 002 046 414 

 

Nettovinst av investeringstillgångar  till verkligt värde 

 

13 

 

1 574 137 

 

970 356 

Rahoituskulut 8 -5 434 649 -5 782 531 

Finansiella kostnader 220 100 231 -676 661 104 

 



2.2 Beräkning av nettoförmögenhet 

3.  

Euro Bilaga 31.12.2016 31.12.2015 

TILLGÅNGAR    

Långfristiga tillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 9 477 617 528 916 

Immateriella tillgångar 10 1 754 445 1 567 325 

Övriga fordringar 12 328 038 328 038 

Långfristiga tillgångar sammanlagt 2 560 100 2 424 279 

Kortfristiga tillgångar 
   

Arbetslöshetsförsäkringspremiefordringar 11 5 425 437 5 538 004 

Övriga fordringar 12 73 520 421 139 141 653 

Investeringstillgångar 14 570 515 073 370 511 273 

Penningmedel 15 52 135 615 86 390 563 

Kortfristiga tillgångar 701 596 546 601 581 493 

   

Tillgångar sammanlagt 

 

704 156 646 604 005 772 

Från tidigare räkenskapsperioder 
  

 
-685 857 257 

 

-9 196 153 

Från räkenskapsperioden  
220 100 231 -676 661 104 

NETTOFÖRMÖGENHET -465 757 025 -685 857 257 

SKULDER 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Långfristiga skulder  

Lån 16 

Långfristiga skulder sammanlagt 897 041 820 897 635 070 

Kortfristiga skulder 
   

Lån 16 125 969 173 215 366 391 

Arbetslöshetsförsäkringspremieskulder 11 29 951 014 43 241 208 

Övriga skulder  17 116 951 664 133 620 359 

Kortfristiga skulder sammanlagt 

 

272 871 851 392 227 959 

   

Skulder sammanlagt 

 

1 169 913 671 1 289 863 029 

   

Nettoförmögenhet och skulder sammanlagt 

 

704 156 646 604 5 772 

 
  



2.3. Kassaflödesanalys 

Euro 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015 

Uppburna arbetslöshetsförsäkringspremier  
4 084 168 784 

 
3 375 110 951 

Betalda avgifter  
-3 821 610 706 

 
-3 918 679 280 

Betalda räntor  
-11 226 597 

 
-8 815 490 

Likvida nettomedel som använts till den egentliga verksamheten 251 331 481 -552 383 819 

Kassaflöde från investeringar 
  

Anskaffning av materiella anläggningstillgångar -330 169 -100 696 

Inkomst av försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 200 

Anskaffning av immateriella tillgångar -1 668 446 -47 728 

Köp av investeringsinstrument -2 843 001 222 -2 614 283 673 

Försäljning av investeringsinstrument 2 646 448 118 2 362 413 593 

Andra långfristiga tillgångar 328 038 328 038 

Nettomedel från investeringar -198 223 681 -251 690 267 

 
Upptagning och återbetalning av lån 

 

 

-87 362 748 

 

851 026 147 

Nettomedel från finansiering -87 362 748 851 026 147 

Nettoökning / -minskning av likvida medel 
 

-34 254 948 

 

46 952 062 

Likvida medel vid periodens ingång  
86 390 563 

 
39 438 501 

Likvida medel vid periodens utgång 

 

52 135 614 86 390 563 

 

 

 

 


