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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner och av lagen om tillämpning av Europeiska 
unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygg-
hetssystemen  

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås ändringar till 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner och lagen om tillämpning av Europeiska 
unionens lagstiftning om samordning av de 
sociala trygghetssystemen. Syftet med änd-
ringarna är att förenkla återbetalningsförfa-
randet beträffande arbetslöshetsförmåner i si-
tuationer där bosättningsstaten för en person 
som har blivit arbetslös har rätt till återbetal-
ning av utbetalda arbetslöshetsförmåner av 
arbetsstaten. 

I propositionen föreslås det att arbetslös-
hetsförsäkringsfonden ska utses till behörig 

institution i sådana ärenden som gäller det 
inkomstrelaterade systemet inom arbetslös-
hetsförsäkringen när det är fråga om återbe-
talning av arbetslöshetsförmåner som betalats 
till en arbetstagare i bosättningsstaten. Ar-
betslöshetsförsäkringsfonden sköter återbe-
talningar och återkrav på arbetslöshetskas-
sornas vägnar. Arbetslöshetsförsäkringsfon-
den finansierar också arbetslöshetskassornas 
andel av återbetalningarna. 

Lagarna avses träda i kraft under 2011. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
 
 
1  Nuläge 

1.1 Återbetalningsförfarande enligt Eu-
ropaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 883/2004 om samord-
ning av de sociala trygghetssystemen 

I artikel 65 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning 
av de sociala trygghetssystemen (grundför-
ordningen) finns bestämmelser om situatio-
ner där en person blir arbetslös efter att ha 
arbetat i en annan medlemsstat än bosätt-
ningsstaten. I artikel 65.2 i grundförordning-
en sägs att en helt arbetslös person som under 
sin senaste anställning eller period av verk-
samhet som egenföretagare var bosatt i en 
annan medlemsstat än den behöriga med-
lemsstaten eller återvänder till denna, ska 
ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande 
i den medlemsstat där han är bosatt. Med be-
hörig medlemsstat avses den stat där perso-
nen var försäkrad under arbetet. Enligt artikel 
65.5 a i grundförordningen ska en sådan ar-
betslös person erhålla arbetslöshetsförmåner i 
enlighet med lagstiftningen i den medlems-
stat där han är bosatt. Förmånerna ska utges 
av institutionen på bosättningsorten. Enligt 
artikel 65.6 i grundförordningen ska de för-
måner som utges av institutionen på bosätt-
ningsorten bekostas av denna, men institutio-
nen har rätt att få återbetalning för utbetalda 
förmåner av den institution i arbetslandet där 
personen var försäkrad under arbetet. Förmå-
nerna återbetalas för tre månader eller, om 
personen under de föregående 24 månaderna 
innan arbetslösheten har arbetat sammanlagt 
minst 12 månader, för fem månader. Förmå-
nerna återbetalas till fullt belopp, men högst 
till det belopp som skulle ha betalats ut i ar-
betslandet. Med stöd av artikel 65.8 i grund-
förordningen är det möjligt att mellan med-
lemsstater avtala om andra sätt för återbetal-

ning eller avstå från all återbetalning mellan 
medlemsstater. Finland har inte ingått sådana 
avtal som avses i artikel 65.8 i grundförord-
ningen. 

I artikel 70 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 987/2009 om tillämp-
ningsbestämmelser till förordning (EG) nr 
883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (tillämpningsförordning-
en) finns det bestämmelser om det förfarande 
som ska iakttas vid återbetalning av förmåner 
till bosättningslandet med stöd av artikel 65 i 
grundförordningen. Enligt bestämmelsen ska 
bosättningsstaten framställa begäran om 
återbetalning före utgången av en sexmåna-
dersperiod efter utgången av det kalender-
halvår under vilket den sista förmånen som 
ska ersättas betalades. Begäran ska innehålla 
uppgift om det förmånsbelopp som betalats 
ut, den period under vilken dessa förmåner 
har betalats ut samt uppgifter som identifierar 
den arbetslösa personen. Fordringarna ska 
lämnas in och betalas ut via de berörda med-
lemsstaternas förbindelseorgan.  

I lagen om tillämpning av Europeiska uni-
onens lagstiftning om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen (352/2010) före-
skrivs om institutionernas, myndigheternas 
och organens behörighet och uppgifter vid 
tillämpning av grundförordningen och till-
lämpningsförordningen. Till förbindelseor-
gan enligt tillämpningsförordningen har i 
Finland enligt lagens 8 § utsetts Folkpen-
sionsanstalten bl.a. i ärenden som gäller ar-
betslöshetsförmåner och återbetalning av 
dem. I 4 § 6 b-punkten i lagen har till behörig 
institution i ärenden som gäller det inkomst-
relaterade systemet inom arbetslöshetsförsäk-
ringen utsetts den behöriga arbetslöshetskas-
san.  

Grundförordningen och tillämpningsför-
ordningen har tillämpats från och med den 1 
maj 2010. 
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1.2 Finansieringen av utkomstskyddet 
för arbetslösa och arbetslöshetsför-
säkringsfondens uppgifter 

Enligt lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner (555/1998), nedan finansie-
ringslagen, svarar staten, arbetsgivarna och 
löntagarna med obligatoriska arbetslöshets-
försäkringspremier samt arbetslöshetskassor-
na med medlemsavgifter för finansieringen 
av utkomstskyddet för arbetslösa. Löntagar-
nas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäk-
ringspremier redovisas till arbetslöshetsför-
säkringsfonden, som svarar för de andelar 
och förmåner som finansieras med arbetslös-
hetsförsäkringspremierna. I fråga om de in-
komstrelaterade dagpenningar som betalas av 
arbetslöshetskassorna finansierar staten den 
andel som motsvarar grunddagpenningen. 
Staten deltar inte i finansieringen av förmå-
ner som betalats för permitteringstid, på 
grund av väderhinder eller för tilläggsdagar. 
Arbetslöshetskassans andel av varje inkomst-
relaterad dagpenning är 5,5 procent. Arbets-
löshetsförsäkringsfonden svarar för finansie-
ringen av det inkomstrelaterade utkomst-
skyddet för arbetslösa till den del staten och 
de enskilda arbetslöshetskassorna inte svarar 
för detta. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fi-
nansierar både den förhöjda förtjänstdelen 
och omställningsskyddets förtjänstdel i sin 
helhet.  

Bestämmelser om finansiering av förmåner 
som betalas av en företagarkassa finns i 25 § 
i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984). 
För de av företagarkassan för arbetslösa be-
talda dagpenningarna betalas i statsandel ett 
belopp som motsvarar grunddagpenningen 
och barnförhöjningen enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Den överstigande 
delen av dagpenningarna finansieras av ar-
betslöshetskassan. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar 
även för betalningen till Pensionsskyddscen-
tralen av den försäkringsavgift som avses i 
182 § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006) och betalningen till statens pen-
sionsfond av den avgift för arbetslöshets- och 
utbildningsperioder som avses i 133 § i lagen 
om statens pensioner (1296/2006) och betal-
ningen av det belopp som avses i 31 § i löne-
garantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om 

lönegaranti för sjömän (1108/2000). Arbets-
löshetsförsäkringsfonden finansierar dessut-
om vuxenutbildningsstödets förtjänstdel och 
de förvaltningsutgifter som avses i lagen om 
vuxenutbildningsstöd (1276/2000), och de 
förvaltningskostnader och yrkesexamenssti-
pendium i fråga om andra personer än perso-
ner i statliga tjänste- eller anställningsförhål-
landen som avses i lagen om Utbildningsfon-
den (1306/2002). I 23 § i finansieringslagen 
sägs att arbetslöshetsförsäkringsfonden av in-
täkten av löntagares influtna arbetslöshets-
försäkringspremie till Folkpensionsanstalten 
för finansiering av grunddagpenningen enligt 
utkomstskyddet för arbetslösa redovisar ett 
belopp, som i genomsnitt motsvarar beloppet 
av arbetslöshetsförsäkringspremierna för lön-
tagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. 

Vid sidan av finansieringen av arbetslös-
hetsförmånerna styr, utvecklar och övervakar 
arbetslöshetsförsäkringsfonden verkställighe-
ten av uppbördsförfarandet i fråga om premi-
er, placeringen av insamlade medel samt sör-
jer för uttaget av sådana självriskpremier hos 
arbetsgivare som föranleds av uppsägningen 
av äldre arbetstagare. 
 
2  Bedömning av nuläget   

I den nordiska konventionen om social 
trygghet (FördrS 135-136/2004) frångås krav 
på återbetalning av arbetslöshetsförmåner 
som betalats i ett annat land. Konventionen 
gäller inte den nya grundförordningen, utan 
rådets tidigare förordning (EEG nr 1408/71). 
Tills en ny nordisk konvention träder i kraft 
måste man därför även mellan de nordiska 
länderna kräva återbetalning av arbetslandet 
för arbetslöshetsförmåner som betalats i bo-
sättningslandet. Flest återbetalningsförfaran-
den enligt grundförordningen torde upp-
komma beträffande Estland, när estniska 
medborgare arbetar i Finland och under arbe-
tet i Finland omfattas av den sociala trygghe-
ten i Finland. Dessa personer hör emellertid 
vanligtvis inte till någon arbetslöshetskassa, 
så de får med stöd av arbetet rätt till grund-
dagpenning som betalas av Folkpensionsan-
stalten. I dessa fall sköter Folkpensionsan-
stalten återbetalningarna till arbetstagarens 
bosättningsland i enlighet med artiklarna 
65.6 och 65.7 i grundförordningen.  
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Om en person som kommit till Finland för 
att arbeta ansluter sig till en arbetslöshetskas-
sa och återvänder till bosättningslandet efter 
att arbetet tagit slut, kan bosättningslandet av 
arbetslöshetskassan kräva den arbetslöshets-
förmån som betalats till personen under de 
tre eller fem första månaderna av arbetslös-
het. I Estland, som största delen av ansök-
ningarna om återbetalning skulle komma 
från, är den genomsnittliga arbetslöshetsdag-
penningen lägre än grunddagpenningen i Fin-
land, varvid hela den summa som återbetalas 
finansieras av statens medel. Enligt gällande 
lagstiftning hör dessa återbetalningar till ar-
betslöshetskassan eftersom det är fråga om 
en medlem i en arbetslöshetskassa, även om 
kassan inte deltar i finansieringen av förmå-
nen. I de nordiska länderna är nivåerna på 
arbetslöshetsförmånerna så höga att de i 
praktiken alltid också omfattar arbetslöshets-
kassornas egen finansieringsandel.  

När den nordiska konventionen om social 
trygghet träder i kraft, går återbetalningar i 
praktiken huvudsakligen till länder där nivån 
på utkomstskyddet för arbetslösa är lägre än 
nivån på grunddagpenningen i Finland. Även 
om grundförordningen har varit i kraft redan 
från och med maj 2010 har det fram till juni 
2011 kommit in endast ca 50 ansökningar om 
återbetalning, av vilka största delen gäller 
grunddagpenning som betalas av Folkpen-
sionsanstalten. Sannolikt kommer det in 
högst några hundra ansökningar om återbe-
talning per år som gäller medlemmar i ar-
betslöshetskassor. I Finland finns 32 lönta-
garkassor och två företagarkassor. Eftersom 
arbetslöshetskassorna i regel är verksamma 
inom ett begränsat verksamhetsfält, kommer 
det sannolikt inte ens ansökningar om återbe-
talning till alla kassor eller så kommer det in 
ytterst få ansökningar. För att säkerställa 
kunnandet och förenkla behandlingen av 
ärenden är det motiverat att koncentrera be-
handlingen av återbetalningar som avser in-
komstrelaterad dagpenning till ett ställe, var-
vid en effektiv verksamhet kan garanteras. 
Det är också skäl att förenkla finansieringen 
så att löntagarkassan inte deltar i finansie-
ringen av förmåner som betalas till bosätt-
ningslandet.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden får sina 
medel genom avgifter som tas ut av arbetsgi-

varna och på löntagares löner. Därför är det 
inte motiverat att arbetslöshetsförsäkrings-
fonden skulle finansiera återbetalningar som 
krävs av företagarkassor. I praktiken saknar 
frågan betydelse, eftersom det är ytterst 
osannolikt att en arbetslöshetsförmån som 
betalats till en medlem i en företagarkassa 
någonsin skulle återkrävas av Finland. Förut-
sättningen för detta vore att en person som 
bor i en annan medlemsstat och bedriver fö-
retagsverksamhet i Finland skulle ansluta sig 
till en företagarkassa i Finland och efter att 
ha blivit arbetslös skulle personen återvända 
till sitt bosättningsland och där erhålla för-
mån vars belopp överstiger nivån på grund-
dagpenningen.  
 
3  Föreslagna ändringar   

I propositionen föreslås att lagen om finan-
siering av arbetslöshetsförmåner ändras så att 
löntagarkassor inte deltar i finansieringen av 
arbetslöshetsförmåner som återbetalas i en-
lighet med artiklarna 65.6 och 65.7 i grund-
förordningen. Arbetslöshetsförsäkringsfon-
den finansierar i dessa fall helt den andel som 
överstiger grunddelen.  

Det föreslås att arbetslöshetsförsäkrings-
fonden ska få en ny uppgift, nämligen återbe-
talning och återkrav i enlighet med artiklarna 
65.6 och 65.7 i grundförordningen avseende 
arbetslöshetsdagpenning som betalats till 
personer som varit medlemmar i en arbets-
löshetskassa. 

I lagen om tillämpning av Europeiska uni-
onens lagstiftning om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen föreslås en ny 6 a §, 
där det definieras att arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ska vara behörig institution i 
ärenden som gäller det inkomstrelaterade sy-
stemet inom arbetslöshetsförsäkringen, när 
bestämmelserna i artiklarna 65.6 och 65.7 i 
grundförordningen och i artikel 70 i tillämp-
ningsförordningen tillämpas.  
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen förenklar återbetalningsför-
farandet enligt grundförordningen och mins-
kar totalt sett arbetet inom systemet med ar-
betslöshetskassor. Arbetslöshetsförsäkrings-
fondens arbetsbörda ökar, men samtidigt 



 RP 43/2011 rd  
  

 

5

minskar arbetsbördan för enskilda arbetslös-
hetskassor. När uppgifterna koncentreras till 
arbetslöshetsförsäkringsfonden blir arbetet 
effektivare, eftersom det kommer in så 
många ansökningar för behandling att det blir 
rutin på arbetet. Om arbetet görs vid arbets-
löshetskassor där ansökningar inte nödvän-
digtvis behandlas ens varje år, tar det flera 
gånger längre tid.  

Slopandet av arbetslöshetskassornas finan-
sieringsandel förenklar bokföringen och pen-
ningrörelsen. Detta medför också vissa inbe-
sparingar för arbetslöshetskassorna i och med 
att de inte deltar i finansieringen av återbe-
talningarna. Nyttan är emellertid ytterst liten. 
Om återbetalning årligen ansöks beträffande 
arbetslöshetsförmåner som betalats till 200 
arbetstagare för i genomsnitt 80 dagar och 
återbetalningen uppgår till 50 euro per dag 
för 80 dagar, uppgår arbetslöshetskassornas 

gemensamma inbesparingar till 44 000 euro 
per år. 

Propositionen har inga konsekvenser för 
statsfinanserna. 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Det har inte begärts några skriftliga utlå-
tanden om propositionen. Propositionen har 
beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i 
samarbete med de centrala arbetsmarknads-
organisationerna, arbetslöshetsförsäkrings-
fonden, Arbetslöshetskassornas Samorgani-
sation rf och Folkpensionsanstalten. De för-
slag som ingår i propositionen är huvudsakli-
gen av teknisk natur och har därför obetydli-
ga praktiska konsekvenser. Alla som berörs 
av propositionen har hörts redan i samband 
med beredningen.  
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DETALJMOTIVERING 

 
 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner 

5 §. Finansiering av återbetalning av in-
komstrelaterad dagpenning som betalats av 
bosättningslandet. Det föreslås att det till la-
gen ska fogas en ny 5 § med bestämmelser 
om hur de arbetslöshetsdagpenningar som 
betalats till en medlem i en löntagarkassa och 
som återbetalats i enlighet med artiklarna 
65.6 och 65.7 i grundförordningen ska finan-
sieras. Finansieringen motsvarar finansie-
ringen av den inkomstrelaterade dagpenning-
en med den skillnaden att löntagarkassan inte 
deltar i finansieringen av återbetalningen av 
dagpenningar som betalats i bosättningslan-
det. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansie-
rar den andel av arbetslöshetsdagpenningen 
som överstiger grunddagpenningen och får 
för varje dagpenning i statsandel ett belopp 
som motsvarar grunddagpenningen. I fråga 
om företagarkassorna blir det inte någon änd-
ring av finansieringen, utan företagarkassor-
na finansierar den andel som överstiger 
grunddelen såsom för övriga dagpenningar.  

10 §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens 
uppgifter. I 1 mom. föreskrivs om arbetslös-
hetsförsäkringsfondens uppgifter. En ny 
uppgift är att fonden ska sköta återkrav och 
återbetalningar som avses i artiklarna 65.6 
och 65.7 i grundförordningen. Ansökningar 
om återbetalning som gäller förmåner som 
betalas till medlemmar i arbetslöshetskassor 
behandlas av arbetslöshetsförsäkringsfonden. 
När bosättningslandet i enlighet med grund-
förordningen kräver återbetalning för arbets-
löshetsförmåner som betalats till en person 
som varit medlem i en arbetslöshetskassa i 
Finland, styr Folkpensionsanstalten ansök-
ningen om återbetalning till arbetslöshetsför-
säkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkrings-
fonden sköter återbetalningarna på alla ar-

betslöshetskassors vägnar. Om det är fråga 
om en förmån som betalats till en medlem i 
en företagarkassa, kräver arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden arbetslöshetskassan på dess fi-
nansieringsandel. I fråga om medlemmar i 
löntagarkassor finansierar fonden även ar-
betslöshetskassans finansieringsandel. 

När Finland på motsvarande sätt i egenskap 
av bosättningsland har rätt att av arbetslandet 
kräva återbetalning i enlighet med grundför-
ordningen, framställer arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ansökningar om återbetalning 
och tar emot återbetalningar. Om det är fråga 
om återbetalning som gäller förmåner som 
betalats till en medlem i en löntagarkassa, 
dras den andel av återbetalningen som mot-
svarar grunddagpenningen av från fondens 
statsandelar. Den andel som överstiger 
grunddagpenningen går till arbetslöshetsför-
säkringsfonden. Eftersom löntagarkassan inte 
deltar i finansieringen av återbetalningarna, 
kompenseras den inte heller för erhållna 
återbetalningar. Företagarkassan deltar i fi-
nansieringen av återbetalningar och till kas-
san betalas den andel av en återbetalning från 
arbetslandet som överstiger grunddagpen-
ningen. 

Paragrafens 1 mom. slås vidare samman 
med 2 mom. i den gällande lagen. I övrigt 
motsvarar bestämmelsen gällande lag. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar gällande 
lag. 
 
1.2 Lagen om tillämpning av Europeiska 

unionens lagstiftning om samordning 
av de sociala trygghetssystemen 

6 a §. Utsedd behörig institution i vissa 
ärenden som gäller återbetalning av arbets-
löshetsförmåner. Det föreslås att det till la-
gen fogas en ny 6 a §, där arbetslöshetsför-
säkringsfonden utses till behörig institution i 
ärenden som gäller det inkomstrelaterade sy-
stemet inom arbetslöshetsförsäkringen, när 
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bestämmelserna i artiklarna 65.6 och 65.7 i 
grundförordningen och i artikel 70 i tillämp-
ningsförordningen tillämpas. Med stöd av 
denna bestämmelse ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden vara behörig att sköta återbetal-
ningar och återkrav avseende bosättningslan-
det i enlighet med grundförordningen. Ar-
betslöshetskassorna ska fortsättningsvis vara 
behöriga i övriga ärenden som gäller det in-
komstrelaterade systemet.  

2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft under 2011. 
I lagen om finansiering av arbetslöshets-

förmåner ska 5 och 10 § tillämpas från och 
med den 1 maj 2010.  
 

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

 

1. 

 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lagarna 1301/2002 och 1026/2010, samt 
fogas till lagen en ny 5 §, i stället för den 5 § som upphävts genom lag 1189/2009, som föl-

jer: 
 

5 §  

Finansiering av återbetalning av inkomstre-
laterad dagpenning som betalats av bosätt-

ningslandet 

De arbetslöshetsdagpenningar som betalats 
till en medlem i en löntagarkassa och som 
arbetslöshetsförsäkringsfonden återbetalat i 
enlighet med artiklarna 65.6 och 65.7 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (grundförordningen) fi-
nansieras så att för varje dagpenning betalas i 
statsandel till arbetslöshetsförsäkringsfonden 
en andel som motsvarar grunddagpenningen 
enligt 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
finansierar den andel av arbetslöshetsdag-
penningen som överstiger grunddagpenning-
en.  
 
 

10 §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till 
uppgift att 

1) finansiera de förmåner som avses i 1 § 
till den del staten och de enskilda arbetslös-
hetskassorna inte svarar för dem,  

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

3) fastställa och ta ut den självriskpremie 
som avses i 8 a kap., 

4) sköta arbetslöshetsförsäkringsfondens 
tillgångar så att de ger intäkter och så att till-
gångarna tryggas, 

5) sköta återbetalningar och återkrav som 
avses i artiklarna 65.6 och 65.7 i grundför-
ordningen beträffande arbetslöshetsdagpen-
ningar som betalats till personer som varit 
medlemmar i en arbetslöshetskassa. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
ta lån för att fullgöra sina förpliktelser. Om 
arbetslöshetsförsäkringsfondens skulder 
överstiger dess tillgångar, har statsrådet rätt 
att utan krav på motsäkerhet ställa statlig 
proprieborgen som säkerhet för betalningen 
av de lån som fonden tagit och för uppfyllan-
de av lånevillkoren. Statsrådet får ställa vill-
kor för den borgen det ställt. Arbetslöshets-
försäkringsfonden får med Finansinspektio-
nens samtycke ta lån i syfte att trygga sin 
likviditet.  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
Lagen tillämpas dock redan från och med 

den 1 maj 2010. 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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2. 

Lag  

om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av 
de sociala trygghetssystemen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de 

sociala trygghetssystemen (352/2010) en ny 6 a § som följer: 
 

6 a § 

Utsedd behörig institution i vissa ärenden 
som gäller återbetalning av arbetslöshets-

förmåner  

I grundförordningens artikel 1 q led iii av-
sedd behörig institution som utses av den be-
höriga myndigheten är arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden, när bestämmelserna i artiklarna 

65.6 och 65.7 i grundförordningen och i arti-
kel 70 i tillämpningsförordningen tillämpas i 
ärenden som gäller det inkomstrelaterade sy-
stemet inom arbetslöshetsförsäkringen. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den               20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 

 
 

Helsingfors den 30 september 2011 

 
 
 

Republikens President 

 
TARJA HALONEN 

 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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1. 

 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 §, sådan den lyder   

delvis ändrad i lagarna 1301/2002 och 1026/2010, samt 
fogas till lagen en ny 5 §, i stället för den 5 § som upphävts genom lag 1189/2009, som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 5 §  

Finansiering av återbetalning av inkomstre-
laterad dagpenning som betalats av bosätt-

ningslandet 

De arbetslöshetsdagpenningar som beta-
lats till en medlem i en löntagarkassa och 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden återbe-
talat i enlighet med artiklarna 65.6 och 65.7 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen (grundförordningen) 
finansieras så att för varje dagpenning beta-
las i statsandel till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden en andel som motsvarar grunddag-
penningen enligt 6 kap. 1 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Arbetslöshetsför-
säkringsfonden finansierar den andel av ar-
betslöshetsdagpenningen som överstiger 
grunddagpenningen.  
 

 
10 §  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för 
finansieringen av de förmåner som avses i 1 § 
till den del staten och de enskilda arbetslös-

10 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har till 
uppgift att 

1) finansiera de förmåner som avses i 1 § 
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hetskassorna inte svarar för detta. Om arbets-
löshetsförsäkringsfondens uppgifter när fi-
nansieringen av arbetslöshetskassorna ordnas 
i praktiken bestäms i lagen om arbetslöshets-
kassor och i bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den. Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
styr, utvecklar och övervakar verkställigheten 
av uppbördsförfarandet i fråga om premier, 
varom bestäms i 7 kap. Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden svarar för bestämmandet och för 
uppbörden av i 8 a kap. avsedd självriskpre-
mie.  

Arbetslöshetsförsäkringsfondens tillgångar 
skall skötas så att de ger intäkter och så att 
intäkterna tryggas. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
ta lån för att fullgöra sina förpliktelser. Om 
arbetslöshetsförsäkringsfondens skulder över-
stiger dess tillgångar, har statsrådet rätt att 
utan krav på motsäkerhet ställa statlig propri-
eborgen som säkerhet för betalningen av de 
lån som fonden tagit och för uppfyllande av 
lånevillkoren. Statsrådet får ställa villkor för 
den borgen det ställt. Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden får med Finansinspektionens 
samtycke ta lån i syfte att trygga sin likvidi-
tet. 

till den del staten och de enskilda arbetslös-
hetskassorna inte svarar för dem,  

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

3) fastställa och ta ut den självriskpremie 
som avses i 8 a kap., 

4) sköta arbetslöshetsförsäkringsfondens 
tillgångar så att de ger intäkter och så att 
tillgångarna tryggas, 

5) sköta återbetalningar och återkrav som 
avses i artiklarna 65.6 och 65.7 i grundför-
ordningen beträffande arbetslöshetsdagpen-
ningar som betalats till personer som varit 
medlemmar i en arbetslöshetskassa. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att 
ta lån för att fullgöra sina förpliktelser. Om 
arbetslöshetsförsäkringsfondens skulder 
överstiger dess tillgångar, har statsrådet rätt 
att utan krav på motsäkerhet ställa statlig 
proprieborgen som säkerhet för betalningen 
av de lån som fonden tagit och för uppfyllan-
de av lånevillkoren. Statsrådet får ställa vill-
kor för den borgen det ställt. Arbetslöshets-
försäkringsfonden får med Finansinspektio-
nens samtycke ta lån i syfte att trygga sin lik-
viditet.  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
Lagen tillämpas dock redan från och med 

den 1 maj 2010. 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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