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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om Utbildningsfonden och ändring av vissa lagar som
har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagstift- talas till en person som uppfyller vissa villningen om utbildnings- och avgångsbidrags- kor i fråga om den sökandes ålder och arfonden och vissa förmåner i anslutning till betshistoria. Om dessa villkor och om stiden skall revideras. Det föreslås att lagen om pendiets belopp föreskrivs genom förordning
utbildnings- och avgångsbidragsfonden upp- av social- och hälsovårdsministeriet. Förmåhävs och att det stiftas en lag om utbild- nen finansieras med statsmedel när det gäller
ningsfonden. I samband med revideringen sökande i statens tjänst och i övrigt ur arbetsav lagstiftningen om utkomstskydd för ar- löshetsförsäkringsfonden med de obligatorisbetslösa blir avgångsbidraget och vuxenut- ka arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbildningstillägget till avgångsbidraget en del bärs av arbetsgivare. Det föreslås vidare att
förvaltningskostnader
av utkomstskyddet för arbetslösa. Det före- utbildningsfondens
slås på så vis att avgångsbidraget, vuxenut- skall betalas med medel ur arbetslöshetsförbildningstillägget till avgångsbidraget och säkringsfonden. I Utbildningsfonden skall
yrkesutbildningsbidraget avskaffas. Det som vid behandlingen av förmånsärenden tillämkvarstår för utbildningsfonden att verkställa pas bestämmelserna i lagen om förvaltningsär vuxenutbildningsstödet och det yrkesexa- förfarande.
Propositionen hänför sig till budgetproposimensstipendium som betalas på basis av fristående examen. Yrkesexamensstipendiet tionen för 2003, för vars del det behov av remotsvarar den förmån som utbildnings- och videring som denna proposition orsakar skall
avgångsbidragsfonden i dagens läge betalar i utredas i samband med beredningen av den
form av yrkesutbildningsbidrag på basis av proposition som regeringen kompletterar
fristående examen och den förmån statskon- budgetpropositionen med.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
toret betalar i form av yrkesexamenspenning.
Det föreslås att yrkesexamensstipendiet be- vid ingången av år 2003.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u lä g e
1.1.

Lagstiftning och praxis

Förmåner beviljade av utbildnings- och avgångsbidragsfonden
Enligt lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) hör avgångsbidraget, vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget, yrkesutbildningsbidraget och vuxenutbildningsstödet till de förmåner som fonden beviljar. Om vuxenutbildningsstödet föreskrivs i lagen om vuxenutbildningsstöd
(1276/2000). Närmare bestämmelser om utbildnings- och avgångsbidragsfondens övriga
förmåner finns i fondens stadgar, som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.
Social- och hälsovårdsministeriet har genom
det beslut som gavs den 11 juli 2000 (x/x)
fastställt fondens stadgar. När det gäller avgångsbidraget är stadgarna i kraft tills vidare.
I fråga om vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget, yrkesutbildningsbidraget och
det partiella yrkesutbildningsbidraget har
stadgarnas giltighetstid förlängts genom olika
beslut. När det gäller vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget och den förmån som
beviljas på basis av avlagd yrkesexamen är
stadgarna i kraft t.o.m. den 31 december
2002.
De förmåner som utbildnings- och avgångsbidragsfonden betalar är med undantag
av vuxenutbildningsstödet skattefria. Andra
förmåner som fonden beviljar, med undantag
av vuxenutbildningsstödet och fondens förvaltningskostnader, finansieras med den arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivare betalar. Av sina medel betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen ett belopp till
fonden för de utgifter den har. Beloppet räknas ut som ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt procentbelopp av de löner arbetsgivaren ifrågavarande år betalat ut.
Vuxenutbildningsstöd
Utbildnings- och

avgångsbidragsfonden

har sedan augusti 2001 beviljat vuxenutbildningsstöd till löntagare och företagare som
deltar i frivillig yrkesinriktad utbildning eller
utbildning som syftar till förbättra yrkesskickligheten.
Berättigad till vuxenutbildningsstöd är en
person vars huvudsakliga företagsverksamhet
eller anställningsförhållande till en och samma arbetsgivare har varat i minst ett år och
vars arbetshistoria omspänner minst fem år.
Under övergångsperioden fram till den 31
juli 2006 krävs dock en arbetshistoria på
minst 10 år. Vuxenutbildningsstödets belopp
grundar sig på den studerandes fasta inkomstnivå på så vis att det förutom grunddelen beviljas en förtjänstdel som per månad
utgör 20 procent av personens inkomster upp
till 2 700 euro och 15 procent av den överstigande delen. Företagare beviljas endast
grunddelen. Folkpensionsanstalten beviljar
studielån mot statsborgen i anslutning till
vuxenutbildningsstödet. År 2001 betalade
fonden ca 4,6 miljoner euro i vuxenutbildningsstöd.
Avgångsbidrag
Avgångsbidrag betalas enligt 1 § lagen om
utbildnings- och avgångsbidragsfonden med
anledning av att ett arbets- eller tjänsteförhållande har upphört till arbetstagare samt tjänsteinnehavare i kommuner, kommunalförbund, evangelisk-lutherska och ortodoxa
kyrkan, församlingar, församlingsförbund
och andra kyrkliga samfälligheter. En förutsättning för beviljandet av avgångsbidrag är
att personen har mist sin arbetsplats på grund
av att arbetsgivaren av ekonomiska orsaker
eller produktionsskäl har varit tvungen att
minska sin arbetskraft eller har upphört med
sin verksamhet. Dessutom bör en omplacering av förmånstagaren i arbete ha varit uppenbart svårt till följd av hans eller hennes
ålder eller av någon annan orsak. I fondens
stadgar finns närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av avgångsbidrag på så vis att skilda förutsättningar för
beviljande gäller personer som arbetar inom
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olika arbets- eller yrkesbranscher. En förutsättning för beviljande är bl.a. att personen är
minst 45 år, varit i stadigvarande arbete, sökt
jobb på arbetskraftsbyrån och inte tackat nej
till ett erbjudet arbete utan godtagbart skäl.
År 2001 betalade utbildnings- och avgångsbidragsfonden ca 11,2 miljoner euro i avgångsbidrag.
Vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget
Vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget betalas enligt utbildnings- och avgångsbidragsfondens stadgar till en person
som fyllt 30 år vars anställningsförhållande
som ansökan grundar sig på har varat i minst
ett år. En förutsättning för beviljande av vuxenutbildningstillägg är att personen har mist
sin arbetsplats på grund av att arbetsgivaren
av ekonomiska orsaker eller produktionsskäl
har varit tvungen att minska sin arbetskraft
eller har upphört med sin verksamhet. Ett
vuxenutbildningstillägg om 185 euro per
månad betalas för högst 18 månader för yrkesinriktad utbildning som det närmare föreskrivs om i stadgarna. År 2001 beviljade utbildnings- och avgångsbidragsfonden ca 3,1
miljoner euro i vuxenutbildningstillägg.
Yrkesutbildningsbidrag
Enligt utbildnings- och avgångsbidragsfondens stadgar understöds med yrkesutbildningsbidraget arbetande personers frivilliga
yrkesinriktade utbildning. Som yrkesutbildningsbidrag beviljas partiell yrkesutbildningsbidrag och yrkesutbildningsbidrag som
grundar sig på avläggande av examen. Den
traditionella formen av yrkesutbildningsbidrag har inte beviljats sedan systemet med
vuxenutbildningsstöd började tillämpas den 1
augusti 2001.
Partiellt yrkesutbildningsbidrag betalas till
alterneringslediga personer som deltar i frivillig yrkesinriktad utbildning på heltid. Det
partiella yrkesutbildningsbidraget utgör ett
belopp om 185 euro per månad. År 2001 betalade utbildnings- och avgångsbidragsfonden ca 1,7 miljoner euro i partiellt yrkesutbildningsbidrag.
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Förutsättningen för beviljande av yrkesutbildningsbidrag som betalas i en rat för avläggande av sådan examen som avses i lagen
om
yrkesinriktad
vuxenutbildning
(631/1998) är att personen har fyllt 30 men
inte 61 år och har stått i arbets- eller tjänsteförhållande till en finsk arbetsgivare i minst
fem år innan examen avlades. Yrkesutbildningsbidragets belopp är 236 euro. År 2001
gavs 9 202 beslut om beviljande av bidrag.
Utbildnings- och avgångsbidragsfonden betalade år 2001 ca 2,1 miljoner euro i yrkesutbildningsbidrag.
Förmåner beviljade av statskontoret
Statskontoret beviljar avgångsbidrag, vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget, partiellt yrkesutbildningsbidrag och yrkesexamenspenning till statstjänstemän. Om dessa
förmåner bestäms i 41—43 § statstjänstemannalagen (750/1994), i förordningen om
avgångsbidrag
för
statstjänstemän
(999/1994) och i statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän
(1351/1994). I bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av avgångsbidrag,
vuxenutbildningstillägget till avgångsbidrag,
yrkesutbildningsbidrag och yrkesexamenspenning till statstjänstemän strävas efter enhetlighet med motsvarande bestämmelser
som gäller för utbildnings- och avgångsbidragsfonden. Utbildnings- och avgångsbidragsfonden beviljar dock förmåner till de
personer som står i anställningsförhållande
till staten.
Yrkesexamenspenningen för statstjänstemän utgör 236 euro. Beloppet av vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget och av
den partiella yrkesutbildningsbidrag är 185
euro. År 2001 gav statsrådet 26 beslut om
beviljande av avgångsbidrag, och sammanlagt ca 37 000 euro betalades i avgångsbidrag. Det gavs 25 beslut om vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget och sammanlagt ca 14 000 euro betalades i vuxenutbildningstillägg. Om partiellt yrkesutbildningsbidrag gavs 120 beslut och sammanlagt
ca 0,1 miljoner euro betalades ut. Det gavs
263 beslut om yrkesexamenspenning och betalades ut sammanlagt ca 39 000 euro.
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Bestämmelser om utbildnings- och avgångsbidragsfondens verksamhet
Avgångsbidragsfonden, som grundades år
1970, har ända från början administrerats av
de mest representativa arbetsmarknadsparterna. Fonden har i enlighet med lagen om
arbetstagares avgångsbidrag (169/1970) rätt
att genom sina stadgar föreskriva om förutsättningarna för beviljande av avgångsbidrag.
Fondens styrelse har beslutat om avgångsbidragets belopp och om beräkningsgrunderna.
Efter att fondens förmåner ökat i antal har
stödjandet av utbildningen i den nuvarande
lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden bevarat fondens rätt att genom stadgar föreskriva om förutsättningarna för beviljande av förmånerna och förmånsbeloppen.
Social- och hälsovårdsministeriet fastställer
utbildnings- och avgångsbidragsfondens
stadgar och utnämner medlemmarna av fondens förvaltningsråd på förslag av centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Fonden
har dessutom en styrelse. Försäkringsinspektionen utövar tillsynen över utbildnings- och
avgångsbidragsfondens verksamhet.
Sedan år 1993 har det hos den arbetslöshetsnämnd som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) varit möjligt
att söka ändring i beslut om förmåner som
utbildnings- och avgångsbidragsfonden betalar. I enlighet med 22 § lagen om vuxenutbildningsstöd kan det ännu hos försäkringsdomstolen sökas ändring i arbetslöshetsnämndens beslut om vuxenutbildningsstöd.
Till lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden har fogats bestämmelser om
bl.a. beslut, rättelsebeslut, undanröjande av
beslut och rättelse av fel.
Enligt 5 § lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden har vissa instanser skyldighet att på begäran avgiftsfritt lämna uppgifter till fonden. I fråga om uppgifter som
behövs vid avgörandet av ansökningar om
och utbetalningen av förmåner föreskrivs
denna skyldighet statliga, kommunala och
kyrkliga myndigheter, församlingars och
andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, försäkrings- och pensionsanstalter, arbetslöshetskassor och läroanstalter.

1.2.

Bedömning av nuläget

Avgångsbidraget kan till sin karaktär betraktas som en del av uppsägningsskyddet
och utkomstskyddet för arbetslösa. Förutsättningarna för beviljande av avgångsbidrag
och arbetslöshetsförmåner är dock olika. Att
vissa arbetslösa beviljas avgångsbidrag och
olika utbildningsförmåner från utbildningsoch avgångsbidragsfonden och vissa från
statskontoret innebär administrativa överlappningar.
Olikheten i systemen ger när det gäller den
enskilda medborgaren upphov till ett stort
behov av information, och det är besvärligt
att från två olika system ansöka om förmåner
som beviljas på basis av arbetslöshet.
Regleringen av utbildnings- och avgångsbidragsfonden och de förmåner den beviljar
uppfyller inte i dagens läge de krav som
ställs i 80 § grundlagen om att grunderna för
individens rättigheter och skyldigheter skall
bestämmas genom lag.
I lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden och lagen om vuxenutbildningsstöd finns bestämmelser som anger hur fonden och de sökande skall förfara. I lagen om
vuxenutbildningsstöd finns bl.a. bestämmelser om ansökan om, beviljande och utbetalning av förmån, självrättelse och rättelse av
fel. Den helhet som bestämmelserna om fondens förfarande bildar räcker dock inte i sig
till att trygga iakttagandet av kraven på god
förvaltning. De bestämmelser om erhållande,
överlämnande och hemlighållande av uppgifter som gäller utbildnings- och avgångsbidragsfonden i fråga om fonden och de förmåner som regleras i dess stadgar är bristfälliga.
2 . P r o p o s itio n e n s må l o c h d e v i kt ig a s t e f ö r s la g e n
2.1.

Överföring av förmåner till arbetslöshets- och utbildningsförsäkringssystemen

Regeringen har avlåtit en proposition till
riksdagen med förslag till ny lag om utkomstskydd för arbetslösa (regeringens proposition med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagen
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som har samband med dem RP 115/2002
rd.). I regeringens proposition föreslås att avgångsbidraget och vuxenutbildningstillägget
till avgångsbidraget skall bli en del av arbetslöshetsdagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ändringen gäller
såväl utbildnings- och avgångsbidragsfondens som statskontorets förmåner. I anslutning till reformen föreslås att lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden upphävs. Det föreslås vidare att det i dess ställe
stiftas en ny lag om Utbildningsfonden. Utbildningsfonden skall enligt lagförslaget
verkställa det yrkesexamensstipendium som
betalas på basis av fristående examen samt
vuxenutbildningsstödet. I och med att fondens roll ändras till att enbart omfatta verkställighet av utbildningsförmåner föreslås
också att dess namn ändras till Utbildningsfonden. De gemensamma bestämmelserna
om fonden och båda dess förmåner föreslås
ingå i 1 och 3 kap. lagen om utbildningsfonden.

2.3.

2.2.

2.4.

Yrkesexamensstipendium

En person som på basis av en yrkesinriktad
grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avläggs som fristående examen står i tjänsteförhållande beviljas yrkesexamenspenning från statskontoret medan
övriga beviljas yrkesutbildningsbidrag från
utbildnings- och avgångsbidragsfonden. För
att eliminera administrativa och andra överlappningar föreslås att den yrkesexamenspenning som betalas till statstjänstemän skall
verkställas av Utbildningsfonden. Det föreslås inga ändringar i förutsättningarna för beviljande av förmånen. Staten betalar fortsättningsvis de kostnader som tjänstemännen orsakas av den förmån de beviljas i form av ett
yrkesexamensstipendium. Om yrkesexamensstipendiet föreskrivs i lagen om utbildningsfonden. Vid sökande av ändring i ett
beslut om förmån föreslås att bestämmelserna om ändringssökande i lagen om vuxenutbildningsstöd tillämpas. På så vis kan även
arbetslöshetsnämndens beslut om yrkesexamensstipendium överklagas hos försäkringsdomstolen. Bestämmelserna om yrkesexamensstipendiet föreslås ingå i 2 kap. lagen
om Utbildningsfonden.

Krav på god förvaltning

I bestämmelserna om fondens verksamhet
finns endast några bestämmelser som anger
hur fonden och de sökande skall förfara. Bestämmelserna om förfarandet ingår i huvudsak i utbildnings- och avgångsbidragsfondens
stadgar. Rättsnormerna om förfarandet är
bristfälliga. För tryggandet av en enhetlig
behandling av förmåner och ökat rättsskydd
bör lagen innehålla sådana bestämmelser om
de principer som följs vid behandlingen av
förmåner som gäller fonden. Eftersom fonden inte är en sådan myndighet som avses i
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982)
bör det i lagen om fonden föreskrivas om tilllämpande av lagen om förvaltningsförfarande
i beslutsfattande som rör fondens förmåner.
Det samma gäller tillämpandet av de allmänna bestämmelserna om myndigheternas språk
på fondens verksamhet då fonden sköter de
verkställighetsuppgifter som föreskrivits den
genom lag.
Erhållande, överlämnande och hemlighållande av uppgifter

Bestämmelserna om erhållande, överlämnande och hemlighållande av uppgifter måste
när det gäller yrkesexamensstipendiet fås att
motsvara bestämmelserna i grundlagen, personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet. I fråga om yrkesexamensstipendiet föreslås att det regleras
en rätt till omedelbar tillgång till uppgifter
och överlämnande av dem. Det föreslås att
man i bestämmelserna om de uppgifter som
erhålls och överlämnas och om den som erhåller eller överlåter uppgifterna skall beakta
kravet. Om den tekniska överföringen av
uppgifter skall bestämmas med beaktande av
behörigt skydd. Till andra delar tillämpas enligt förslaget ovan nämnda allmänna lagar.
3 . P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Ekonomiska verkningar
Lagförslaget inverkar på statens utgifter på
så vis att den avgångsbidragsavgift som staten betalar utbildnings- och avgångsbidragsfonden slopas. År 2001 betalade staten 0,4
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miljoner euro i avgångsbidragsavgift och för
år 2002 är det beräknade beloppet 0,6 miljoner mark. Staten skall fortsättningsvis finansiera yrkesexamensstipendier för statligt anställda, såväl personer i tjänsteförhållande
som personer i arbetsavtalsförhållande. Det
föreslås att statens avgift fastställs enligt de
verkliga utgifterna. År 2003 beräknas utgifterna uppgå till ca 0,2 miljoner euro.
Införlivandet av avgångsbidraget och vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget i
utkomstskyddet för arbetslösa medför inga
ändringar i arbetslöshetsförsäkringsfondens
finansieringsansvar, och därmed har ändringen ingen inverkan på arbetslöshetsförsäkringspremiernas nivå.
Verkningar i fråga om medborgarnas ställning
År 2001 beviljades drygt 6 000 personer
avgångsbidrag. Drygt 3 500 studerande fick
år 2001 vuxenutbildningstillägget till avgångsbidraget. Vuxenutbildningstillägg betalades i medeltal för 5,2 månader per studerande som var berättigad till stödet. År 2001
fick uppemot 2 100 studerande partiellt yrkesutbildningsbidrag. Partiellt yrkesutbildningsbidrag betalades i medeltal för 5 månader per studerande som var berättigad till bidraget.
Fondens nya roll som verkställande instans
i fråga om utbildningsförmåner och införlivandet av de övriga förmånerna i utkomstskyddet för arbetslösa medför en minskning
av den brokiga mångfald av arbetslöshetsoch utbildningsbaserade förmåner som orsakat medborgarna förvirring. En tydligare
uppdelning av förmånssystemet i utbildningsförmåner och arbetslöshetsförmåner
underlättar förfarandet kring ansökan om
förmåner och kan minska det eventuella anta-

let rättsförluster som orsakas av att förmånssystemet är svårt att administrera. Rättsskyddet för förmånstagare kan förverkligas bättre
än tidigare i och med att fondens förfaringssätt regleras och det uppstår bättre möjligheter att söka ändring.
4 . B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har i enlighet med de förslag
som arbetsgrupperna i anslutning till det inkomstpolitiska avtalet för åren 2001–2002
har framlagt beretts som tjänsteuppdrag vid
social- och hälsovårdsministeriet i samarbete
med utbildnings- och avgångsbidragsfonden
och finansministeriet. I samband med beredningen har representanter för arbetsmarknadens centralorganisationer samt bl.a. arbetsministeriet, Pensionsskyddscentralen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, Statskontoret, arbetslöshetsnämnden och försäkringsdomstolen hörts.
5 . A n d r a o mst ä n d ig h e t e r s o m in v e r ka t p å p r o p o s it io n e n s in n e h å ll

Regeringen har avlåtit en proposition till
riksdagen med förslag till förvaltningslag och
till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen. Det föreslås också att förvaltningslagen
skall gälla utbildnings- och avgångsbidragsfonden när fonden handhar offentliga förvaltningsuppgifter. I lagen föreskrivs om de
grunder för god förvaltning som allmänt tilllämpas på myndigheternas verksamhet. I lagen föreskrivs dessutom om sådana centrala
krav i fråga om förfaringssätt som iakttas i
förvaltningsärenden och som i det administrativa beslutsfattandet i väsentlig grad inverkar på den enskildas ställning och på rättsskyddet.
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DETALJMOTIVERING

1.
1.1.

L a g f ö r s la g e n
Lagen om utbildningsfonden

1 §. Utbildningsfonden. I paragrafen konstateras att fonden, som uppstått genom ett
avtal mellan arbetsmarknadsparterna, skall
stödja yrkesinriktad utbildning. Fonden beviljar förmåner för den tid den yrkesinriktade
utbildningen pågår.
2 §. Förmåner. I paragrafen nämns de förmåner som utbildningsfonden verkställer.
Med vuxenutbildningsstödet stöds frivillig
yrkesinriktad vuxenutbildning för löntagare
och företagare i enlighet med nuvarande system.
Det föreslås dessutom att utbildningen
skall stödjas med ett yrkesexamensstipendium, som motsvarar den yrkesexamenspenning som statskontoret i dagens läge betalar
statstjänstemän på basis av fristående examen och det yrkesutbildningsbidrag som utbildnings- och avgångsbidragsfonden betalar
till övriga personer.
3 §. Organ och fastställande av stadgar. I
likhet med nu gällande lagstiftning föreslås
att förvaltningsrådet och styrelsen utövar beslutanderätten. Det föreslås att social- och
hälsovårdsministeriet på förslag av de mest
representativa arbetsmarknadsparterna utnämner fondens förvaltningsråd. Det föreslås
vidare att närmare bestämmelser om förvaltningen av fonden samt dess uppgifter ges i
fondens stadgar, som utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
4 §. Yrkesexamensstipendium. Det föreslås
att det i paragrafen föreskrivs att fonden beviljar stipendium för avläggande av utbildning som är nödvändig för arbetslivet. Det
ges ett skriftligt beslut om beviljande, avslag
eller återkrav.
5 §. Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium. Det föreslås att yrkesexamensstipendium i likhet med det som
föreskrivs i nu gällande lagstiftning och and-

ra bestämmelser beviljas personer som avlagt
en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses
i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
(631/1998). I nu gällande bestämmelser förutsätts att personen för beviljande av yrkesutbildningsbidrag och yrkesexamensstipendium fyllt 30 men inte 61 år vid tidpunkten
för avläggandet av examen och att han eller
hon stått i arbets- eller tjänsteförhållande till
en finsk arbetsgivare i minst fem år. Det är
inte av någon betydelse om den sökande vid
tidpunkten för avläggandet av examen står i
ett anställningsförhållande eller inte. Om
dessa villkor i fråga om sökandes ålder och
arbetshistoria föreskrivs i fondens stadgar,
som utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet. Genom ministeriets förordning föreskrivs också om yrkesexamensstipendiets storlek. Det nuvarande yrkesutbildningsbidraget och yrkesexamenspenningen är 236 euro.
6 §. Ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium. Yrkesexamensstipendium skall sökas senast inom sex månader efter
det att examen har avlagts. Ansökan om yrkesexamensstipendium skall behandlas och
ett beviljat stipendium skall utan omotiverat
dröjsmål betalas in på ett av personen uppgivet konto i ett penninginstitut i Finland. Om
det inte är möjligt att betala in stipendiet på
ett konto kan stödet utbetalas på annat sätt.
Om ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium kan utfärdas kompletterande bestämmelser i fondens stadgar, som utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
7 §. Tillämpning av lagen om vuxenutbildningsstöd. I paragrafen föreslås att de bestämmelser om förfarandet vid ändringssökande som anges i lagen om vuxenutbildningsstöd i tillämpliga delar skall tillämpas
på yrkesexamensstipendiet. Det föreslås att
på ärenden som gäller yrkesexamensstipendium tillämpas de bestämmelser i fråga om
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vuxenutbildningsstöd som gäller återkrav,
ändringssökande, självrättelse, besvär som
inkommit för sent, undanröjande av beslut
och rättelse av fel. Det föreslås vidare att
ändring skall kunna sökas hos försäkringsdomstolen i beslut som fattats av arbetslöshetsnämnden.
8 §. Den sökandes skyldigheter och skyldighet att lämna uppgifter. Enligt lagförslaget skall paragrafen innehålla en allmän bestämmelse om den sökandes skyldigheter att
för sin del lämna uppgifter som behövs för
beviljande av förmån. Det är fråga om uppgifter om ålder och arbetshistoria samt uppgifter om avläggande av examen.
9 §. Upplysningsplikt. Enligt lagförslaget
skall det i paragrafen föreskrivas att den som
ansöker om förmån på förhand skall få information om var uppgifter om honom eller
henne finns att få och till vilken myndighet
de kan överlämnas. Denna information kan
meddelas t.ex. på ansökningsblanketten eller
i en broschyr.
10 §. Rätt att få och lämna ut uppgifter.
Det föreslås att det i paragrafens 1 mom. föreskrivs om fondens och besvärsinstansernas
rätt att erhålla uppgifter som behövs för avgörande av ett ärende och i övrig lagenlig
verkställighet. De uppgifter om anställningsförhållandet som beviljandet förutsätter kan
fås från pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten. De uppgifter om anställningsförhållandet som det frågas efter i ansökan
kontrollerar fonden i första hand med pensionsskyddscentralen. Det föreslås att den
sökande själv kan komplettera uppgifterna
om t.ex. det senaste anställningsförhållandet
med ett intyg som arbetsgivaren utfärdat.
Fonden skall med ifrågavarande examenskommission kunna kontrollera uppgifterna
om avläggandet av examen. Speciellt när det
gäller en examen som består av olika delar är
det viktigt att fonden från läroanstalten kan
få ytterligare information om utbildningen
och avläggandet av examen.
I paragrafens 2 mom. föreskrivs om fondens rätt att till tillsynsmyndigheten överlämna behövlig information om de personer
som beviljas yrkesexamensstipendium.
11 §. Teknisk anslutning. Det föreslås att
de uppgifter som fonden och besvärsinstanserna behöver skall kunna erhållas och över-

lämnas också med teknisk anslutning under
de förutsättningar som nämns i paragrafen.
Om sekretessen och om påföljden vid brott
mot den föreskrivs i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999).
12 §. Finansiering. Enligt lagförslaget skall
den arbetslöshetsförsäkringsfond som nämns
i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) svara för finansieringen av
yrkesexamensstipendiet när det gäller personer som inte är i statens tjänst. Medlen för
detta ändamål samlas in med arbetslöshetsförsäkringspremien. Yrkesexamenspenningen för personer i statens tjänst betalas av
statsmedel. Fondens förvaltningskostnader
betalas av arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Medlen för detta ändamål samlas in med arbetslöshetsförsäkringspremien.
13 §. Tillämpning av lagen om förvaltningsförfarande. Enligt lagförslaget skall det
i paragrafen föreskrivas om principerna för
behandlingen av ärendet i fonden. Bestämmelsen föreslås gälla behandlingen av ärenden i anslutning till såväl yrkesexamensstipendium som vuxenutbildningsstöd. Om behandlingen föreskrivs med en hänvisning till
lagen om förvaltningsförfarande. De mest
centrala bestämmelserna i lagen om förvaltningsförfarande är 4, 6, 6 a, 8–12, 15–18, 20,
21, 23 och 24 §. Bestämmelserna gäller bl.a.
rådgivning, hörande av part, en parts rätt att
anlita ombud, avhjälpande av brist i handling, innehåll och motivering av beslut.
I enlighet med den rådgivningsplikt som
anges i lagen om förvaltningsförfarande skall
fonden ge kunden råd i fråga om anhängiggörandet av ett ärende och i fråga om de åtgärder behandlingen kräver. Rådgivningsplikten gäller i första hand frågor om förfarandet, t.ex. ansökan om undanröjande av beslut.
Bestämmelsen om överföring av ärendet
förpliktar fonden att verka enligt principen
om god betjäning och vidta de åtgärder som
kan anses skäliga för överföring av handlingen. Den som tillställt fonden handlingen skall
meddelas om överföringen. Det bör fastslås
en rimlig tid för när handlingen kan kompletteras, och den sökande skall uppmanas till
komplettering under hot om att ärendet annars avgörs på basis av det material som
finns tillgängligt.
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I enlighet med 12 och 17 § lagen om förvaltningsförfarande skall fonden grundligt utreda ärendet för att kunna fatta ett riktigt och
lagenligt beslut. Det föreslås att partens och
fondens utredningsplikt fördelas på olika sätt
beroende på om det är parten eller fonden
som tagit initiativ till ärendet, t.ex. i fråga om
återkrav. Begäran om utredning skall vara
specificerad och fylla de krav som principen
om betjäning och rådgivningen ställer. Vid
behov skall begäran om utredning innehålla
en fastslagen rimlig tid för avhjälpande av
brister.
För hörande av part skall fonden före beslutsfattandet bereda parten möjlighet att ta
ställning till de frågor som inverkar på ärendets avgörande. Parten skall beredas tillfälle
att bli hörd om det med tanke på hans eller
hennes förmån är påfallande nödvändigt. Det
är alltid nödvändigt att höra parten om de
uppgifter som utgör grund för avgörandet
står i direkt konflikt med varandra. Det är
inte påfallande nödvändigt att höra parten om
hans eller hennes ansökan inte utreds eller
genast avslås. Ansökan kan på det sätt som
här avses genast avslås om den sökande inte
uppfyller de villkor som fastställts utan utrymme för tolkning eller prövning. Skyldigheten att höra parten gäller t.ex. vid återkrav
av det som utbetalts till för stort belopp eller
vid en för den sökande ofördelaktig ändring
av ett skrivfel eller räknefel. Det föreslås vidare att det skall anses nödvändigt att höra
parten i samband med ändringssökande i fråga om alla utredningar som fonden har tillgång till och som inverkar på ärendet, men
som den sökande antagligen inte är medveten
om.
Till sitt innehåll består fondens beslut av
ett avgörande och de fakta och bestämmelser som ligger det till grund. Den sökande bör få ett entydigt och precist svar på det
som beslutats i hans eller hennes ärende. I
synnerhet när det gäller negativa besked skall
omedelbart de viktigaste fakta som utgör
grunden för avgörandet nämnas. Även ett
positivt beslut skall innehålla korta faktamotiveringar, rättsmotiveringar, anvisningar för
sökande av ändring samt adressuppgifter. I
enskilda fall när det gäller beslut med knapphändig motivering skall fonden på begäran
för den sökande mer ingående redogöra för
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detaljerna som utgör grunden för beslutet.
Enligt lagförslaget är en tjänsteman inte jävig vid behandlingen av ett ärende där fonden innehar positionen som arbetsgivare.
Detta möjliggör behandling av förmånsärenden som gäller fondens egen personal.
14 §. Tillsyn. Det föreslås att det försäkringsinspektionsverk som avses i lagen om
Försäkringsinspektionen (78/1999) såsom i
nuvarande system skall övervaka fondens
verksamhet.
15 §. Upplösning av fonden. Det föreslås
att det i paragrafen skall föreskrivas om upplösning av fonden på sätt som motsvarar det
som nu anges i 40 § i utbildnings- och avgångsbidragsfondens stadgar. Medlen från
den upplösta eller nedlagda fonden skall enligt lagförslaget användas till finansiering av
den verksamhet hos arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i 3 kap. lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).
Om arbetslöshetsförsäkringsfonden är nedlagd skall medlen användas till ett annat motsvarande allmännyttigt ändamål på det sätt
som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer på förslag av förvaltningsrådet.
16 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2003. Enligt lagförslaget
skall yrkesexamensstipendium efter att lagen
trätt i kraft betalas på basis av avlagd examen. Utbildnings- och avgångsbidragsfondens stadgar om det yrkesutbildningsbidrag
som utbildnings- och avgångsbidragsfonden
betalar på basis av fristående examen och
som motsvarar det yrkesexamensstipendium
som nämns i lagförslaget är i kraft till den 31
december 2002. Utbildnings- och avgångsbidragsfonden betalar fram till den 31 december 2002 ut yrkesutbildningsbidrag på basis
av avlagd examen. Yrkesexamenspenning i
enlighet med förordningen om avgångsbidrag
för statstjänstemän (999/1994) skall likaså
fram till den 31 december 2002 utbetalas av
statskontoret på basis av avlagd examen.
I paragrafens 2 mom. skall enligt lagförslaget föreskrivas om upphävande av lagen om
utbildnings- och avgångsbidragsfonden och i
3 mom. skall ingå en sedvanlig fullmakt att
vidta de åtgärder som verkställigheten förutsätter .
17 §. Övergångsbestämmelser. Enligt 1
mom. gällande bestämmelsernas hänvisning-
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ar till utbildnings- och avgångsbidragsfonden, till det yrkesutbildningsbidrag som utbetalas på basis av fristående examen och till
yrkesexamenspenningen avse fonden och yrkesexamensstipendiet.
Enligt 2 mom skall de bestämmelser för
utbildnings- och avgångsbidragsfonden som
är gällande innan denna lag träder i kraft och
stadgar som fastställts med stöd av den lagen
fortfarande tillämpas på personer vars anställningsförhållande upphört innan denna
lag trädde i kraft.
Det föreslås att yrkesexamensstipendium
utbetalas på basis av examen som avlagts sedan den föreslagna lagen trätt i kraft.
1.2.

Lagen om ändring av statstjänstemannalagen

Det föreslås att bestämmelserna om avgångsbidrag, vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget, partiellt yrkesutbildningsbidrag och yrkesexamenspenning upphävs.
Bestämmelserna i 41—43 § statstjänstemannalagen och de bestämmelser om avgångsbidrag som utfärdats med stöd av dem
tillämpas alltjämt på personer vars tjänsteförhållande upphört innan denna lag träder i
kraft.
1.3.

Lagen om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

Det föreslås att den laghänvisning som
finns i lagens 4 § ändras så att den motsvarar
lagförslaget.
1.4.

Lagen om ändring av inkomstskattelagen

Det föreslås att lagens 92 § ändras så, att

skattefriheten i fråga om den förmån vars benämning ändras till yrkesexamensstipendium
bibehålls.
1.5.

Lagen om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen

Det föreslås att det i lagens 2 § görs den
ändring av fondens namn som lagförslaget
kräver.
2.

N ä r ma r e b e s t ä m me l s e r

Närmare bestämmelser om utbildningsfonden och verkställigheten av yrkesexamensstipendiet ingår i utbildningsfondens stadgar,
som utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet. I stadgarna föreskrivs bl.a. om detaljerna i fråga om fondens
organ, det tekniska genomförandet av finansieringen, finansförvaltningen, räkenskapsperioden och revisionen. Genom förordning bestäms om yrkesexamensstipendiets belopp,
om villkoren för beviljande och utbetalning
av stipendiet samt om avläggande av examen. Eftersom det är fråga om en förmån
som upprätthålls och utvecklas av parterna på
arbetsmarknaden är det motiverat att beaktandet av specialkunskapen i arbetslivet även
i fortsättningen tryggas.
3.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2003.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om Utbildningsfonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser

valtning och uppgifter ges i fondens stadgar,
som utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet.

1§

2 kap.

Utbildningsfonden

Yrkesexamensstipendium

Utbildningsfonden, är en fond som förvaltas av arbetsmarknadsparterna. Fondens syfte
är att främja de färdigheter som krävs i arbetet genom att bevilja stöd för yrkesinriktad
utbildning och utveckling.

4§

1 kap.

2§
Förmåner
Fonden beviljar yrkesexamensstipendier
och vuxenutbildningsstöd som förmåner. Om
vuxenutbildningsstöd bestäms i lagen om
vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Yrkesexamensstipendium
Fonden stöder utvecklingen av examenssystemet i arbetslivet genom att bevilja yrkesexamensstipendier.
Den som ansöker om stipendium skall delges ett skriftligt beslut när ett yrkesexamensstipendium beviljas, förvägras eller återkrävs.
5§
Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium

3§
Organ och fastställande av stadgar
Fondens organ är förvaltningsrådet och styrelsen. Social- och hälsovårdsministeriet utnämner medlemmarna av förvaltningsrådet,
som representerar fondens högsta beslutanderätt, för tre kalenderår i sänder på förslag av
arbetsgivarnas och löntagarnas mest representativa centralorganisationer.
Närmare bestämmelser om fondens för-

Yrkesexamensstipendium kan beviljas en
person som avlagt en sådan yrkesinriktad
grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).
Om de krav som ställs i fråga om sökandes
ålder och arbetshistoria vid fastställandet av
yrkesexamensstipendiets storlek och beviljandet av stipendium bestäms i fondens stadgar, som utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
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6§

och till vilka instanser de i regel kan utlämnas.

Ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium

10 §

Yrkesexamensstipendium skall sökas inom
sex månader efter det att examen avlagts.
Ansökan skall undertecknas av den sökande
eller av ett av honom eller henne befullmäktigat ombud.
Ansökan om yrkesexamensstipendium
skall behandlas och ett beviljat stipendium
betalas in på ett av personen uppgivet konto i
ett penninginstitut i Finland utan ogrundat
dröjsmål. Om det inte är möjligt att betala in
stipendiet på ett konto, kan stödet utbetalas
på annat sätt.
Närmare bestämmelser om ansökan om och
utbetalning av yrkesexamensstipendium kan
ges i fondens stadgar, som utfärdas genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
7§
Tillämpning av lagen om vuxenutbildningsstöd
I ärenden som gäller yrkesexamensstipendier tillämpas det som i 21—26 § lagen om
vuxenutbildningsstöd bestäms om återkrav,
ändringssökande, självrättelse, besvär som
inkommit för sent, undanröjande av beslut
och rättelse av fel, om inte annat följer av
denna lag.
8§
Den sökandes skyldighet att lämna uppgifter
Den sökande är skyldig att lämna fonden
behövliga uppgifter om ålder, arbetshistoria
och avlagd examen för att förmånen skall
kunna beviljas.

Rätt att få och lämna ut uppgifter
Fonden och besvärsinstansen enligt denna
lag har utan hinder av sekretessbestämmelser
och övriga begränsningar i fråga om erhållande av information rätt att avgiftsfritt ta del
av följande uppgifter för avgörande av ett
ärende som hänför sig till yrkesexamensstipendium eller i övrigt för verkställande av en
uppgift i enlighet med denna lag:
1) uppgifter om anställning från pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten,
2) uppgifter om utbildning från läroanstalten, samt
3) uppgifter om examen från examenskommissionen.
Fonden har utan hinder av sekretessbestämmelser och övriga begränsningar i fråga
om erhållande av information rätt att för tillsynen över fonden till Försäkringsinspektionen lämna behövlig information om dem som
beviljas yrkesexamensstipendium.
11 §
Teknisk anslutning
De uppgifter som avses i 11 § kan erhållas
och överlämnas med hjälp av teknisk anslutning. Den som ber om uppgifter skall på förhand underrätta den som ansöker om förmån
om denna möjlighet. Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som ber om uppgifter
lämna en redogörelse för att uppgifterna
skyddas på behövligt sätt.
I fråga om hemlighållande av uppgifter tilllämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
12 §

9§
Finansiering
Upplysningsplikt
Fonden skall på förhand på lämpligt sätt informera den som ansöker om förmån varifrån
uppgifter om honom eller henne kom skaffas

Den arbetslöshetsförsäkringsfond som
nämns i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) svarar för finansieringen av yrkesexamensstipendiets och fon-
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dens förvaltningskostnader. I fråga om personer i statens tjänst svarar staten för finansieringen av yrkesexamensstipendiet.

på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer på förslag av förvaltningsrådet.

3 kap.

16 §

Särskilda bestämmelser

Ikraftträdande

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
Genom denna lag upphävs lagen den 15
juni 1990 om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) jämte ändringar.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Förvaltningsförfarandet
Vid behandlingen av ett förmånsärende
iakttas i tillämpliga delar lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), språklagen
(148/1922) och lagen om användningen av
samiska hos myndigheter (516/1991).
En tjänsteman vid fonden kan utan hinder
av vad som i 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten
föreskrivs behandla ett ärende som gäller
fonden som arbetsgivare.
14 §
Tillsyn
Tillsyn över fondens verksamhet utövas av
Försäkringsinspektionen.
15 §
Upplösning av fonden

17 §
Övergångsbestämmelser
Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden, till yrkesutbildningsbidrag som
betalas på basis av fristående examen eller
till yrkesexamenspenning, hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser och motsvarande yrkesexamensstipendium i denna
lag, om inte annat följer av denna lag.
De bestämmelser som gällde vid denna
lags ikraftträdande tillämpas på personer som
innan ikraftträdandet mist sitt arbete på det
sätt som anges i lagen om utbildnings- och
avgångsbidragsfonden och utbildnings- samt
i avgångsbidragsfondens stadgar. Yrkesexamensstipendium betalas på basis av examen
som avlagts efter lagens ikratträdande.

Om fonden upplöses eller läggs ned används dess medel till finansiering av arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet. Om
detta inte är möjligt, anvisas medlen till något annat motsvarande allmännyttigt ändamål
—————
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2.
Lag
om upphävande av 10 kap. statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Genom denna lag upphävs 10 kap. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994
(750/1994).

De bestämmelser om avgångsbidrag som
gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas
på personer, vilkas anställningsförhållande
till staten upphört innan denna lag trädde i
kraft.

2§
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2003.
—————

3.
Lag
om ändring av 4 § lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 4 § 2 mom.
som följer:
4§
Verkställighet

dens verksamhet övervakas av Försäkringsinspektionen. Folkpensionsanstalten sköter
uppgifterna i anslutning till den statsborgen
för studielån som beviljas den som får vuxenutbildningsstöd.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Den i lagen om utbildningsfonden ( / ) avsedda utbildningsfonden svarar för beviljandet och utbetalningen samt den övriga verkställigheten av vuxenutbildningsstödet. Fon—————
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4.
Lag
om ändring av 92 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 92 § 10 punkten som
följer:
och avgångsbidragsfonden (537/1990) och
statstjänstemannalagen (750/1994) samt yrkesexamensstipendium enligt lagen om utSkattefria sociala förmåner
bildningsfonden ( / ),
——————————————
Skattepliktig inkomst är inte
———
——————————————
Denna lag träder i kraft den 1 januari
10) avgångsbidrag och stöd för yrkesinriktad utbildning enligt lagen om utbildnings- 2003.
—————
92 §
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5.
Lag
om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 17 b-punkten,
sådan den lyder i lag 53/2002, som följer:
2§

17 b) arbetslöshetskassor, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden,
Med tillsynsobjekt avses i denna lag
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
—————
Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Parallelltexter

3.

Lag
om ändring av 4 § lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 4 § 2 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4§
Verkställighet

——————————————
Den i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) avsedda utbildnings- och avgångsbidragsfonden (fonden)
svarar för beviljandet och utbetalningen
samt den övriga verkställigheten av vuxenutbildningsstödet. Fondens verksamhet
övervakas av Försäkringsinspektionen.
Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna i
anslutning till den statsborgen för studielån
som beviljas den som får vuxenutbildningsstöd.

——————————————
Den i lagen om utbildningsfonden ( / )
avsedda utbildningsfonden (fonden) svarar
för beviljandet och utbetalningen samt den
övriga verkställigheten av vuxenutbildningsstödet. Fondens verksamhet övervakas
av Försäkringsinspektionen. Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna i anslutning till
den statsborgen för studielån som beviljas
den som får vuxenutbildningsstöd.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2003.
———
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4.
Lag
om ändring av 92 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 92 § 10 punkten som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
92 §

92 §

Skattefria sociala förmåner

Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte
—————————————
10) avgångsbidrag och stöd för yrkesinriktad utbildning enligt lagen om utbildningsoch
avgångsbidragsfonden
(537/1990) och statstjänstemannalagen
(750/1994),

Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
10) avgångsbidrag och stöd för yrkesinriktad utbildning enligt lagen om utbildningsoch
avgångsbidragsfonden
(537/1990) och statstjänstemannalagen
(750/1994) samt yrkesexamensstipendium
enligt lagen om utbildningsfonden ( / ),
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2003.
———

——————————————
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5.
Lag
om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 17 b-punkten,
sådan den lyder i lag 53/2002, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Med tillsynsobjekt avses i denna lag
——————————————
17 b) arbetslöshetskassorna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildnings- och
avgångsbidragsfonden,
——————————————

2§
Med tillsynsobjekt avses i denna lag
——————————————
17 b) arbetslöshetskassor, arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildningsfonden,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2003.
———

