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1526/2016
Lag
om ändring av 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 4 § 1 mom., sådant
det lyder i lag 1276/2016, som följer:
6 kap.
Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet
4§
Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning
Den lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning beräknas utifrån personens stabiliserade lön för den tid innan arbetslösheten började under vilken han
eller hon har uppfyllt löntagares arbetsvillkor. Om arbetet och löneinkomsten har varit av
säsongsbetonad natur, beräknas den inkomstrelaterade dagpenningen på årsinkomsten.
Vid beräkning av den lön som ligger till grund för dagpenningen avdras från lönen eller
från årsinkomstens arbetsinkomstandel 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, minskat med 2,68 procentenheter.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Vid beräkning av det avdrag som görs från lönen eller årsinkomstens arbetsinkomstandel enligt 6 kap. 4 § 1 mom. ska, med avvikelse från bestämmelserna i den paragrafen, från
det sammanlagda beloppet av dagpenningspremien, arbetspensionsförsäkringsavgiften
och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie göras ett avdrag på 1,59 procentenheter
2017, ett avdrag på 2,31 procentenheter 2018 och ett avdrag på 2,73 procentenheter 2019.
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