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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Det föreslås att lagen om Utbildningsfon-
den ska ändras så att den tid i arbete som är 
en förutsättning för yrkesexamensstipendium 
beräknas på grundval av inkomster som om-
fattas av arbetspensionslagarna, med undan-

tag för lagen om pension för företagare och 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 

Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 
2009. 

 
————— 

 
 
 

MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna ändring-

ar 

Utbildningsfonden kan bevilja en person 
som avlagt en sådan yrkesinriktad grundex-
amen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen 
som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning (631/1998) yrkesexamensstipendi-
um. Enligt gällande lag är en förutsättning 
för yrkesexamensstipendium att stipendieta-
garen inte har fyllt 64 år och att han eller hon 
före examen har varit minst fem år i arbets-
avtals- eller tjänsteförhållande till en fin-
ländsk arbetsgivare. 

Förutsättningarna för yrkesexamensstipen-
dium har kontrollerats i Pensionsskyddscen-
tralens förvärvsarbetsregister. Vid ingången 
av 2005 trädde en reform av arbetspensions-
lagstiftningen i kraft som innebar att pension 
från ingången av 2005 intjänas för allt för-
värvsarbete och att arbetspensionens belopp 
påverkas av förvärvsinkomsterna under hela 
den yrkesverksamma tiden. I reformen av ar-
betspensionslagstiftningen ingår också be-
stämmelser om pensionstillväxten under oav-
lönade perioder för vilka pensionen räknas på 
basis av de inkomster som ligger till grund 
för inkomstrelaterade förmåner. Intjäningsti-

den för pensionsskyddet och definitionen av 
arbete för vilket pension intjänas är på grund 
av reformen mer omfattande än tidigare. 
Pensionen räknas inte längre ut per anställ-
ningsförhållande. Den exakta tiden i arbete 
har inte längre någon betydelse för pensio-
nen, och tiderna har inte sedan början av 
2007 registrerats lika noggrant som tidigare. 
På grund av ändrad registreringspraxis har 
det i praktiken blivit svårare att på grundval 
av tiden i arbete kontrollera om förutsätt-
ningarna för yrkesexamensstipendium upp-
fylls eller inte. Därför föreslås det att beräk-
ningen av tid i arbete ska ändras så att den 
grundar sig på inkomsterna. Motsvarande 
ändring gjordes i lagen om vuxenutbild-
ningsstöd, lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa och lagen om alterneringsledighet från 
ingången av 2007. 

Det föreslås att lagen om Utbildningsfon-
den ska ändras så att den tid i arbete som för-
utsätts för att arbetsvillkoret i fråga om yr-
kesexamensstipendiet ska bli uppfyllt beräk-
nas på grundval av de inkomster som omfat-
tas av de arbetspensionslagar som avses i 3 § 
i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006), med undantag för lagen om pen-
sion för företagare och lagen om pension för 
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lantbruksföretagare. Tiden i arbete ska be-
räknas så att de pensionsförsäkrade inkoms-
terna under respektive kalenderår ska divide-
ras med divisorn för året i fråga. Divisorn ska 
vara lika stor som divisorn enligt 6 kap. 11 § 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002). Det tal som fås ska avrundas 
nedåt till närmaste hela tal, som kan vara 
högst 12. 

Den totala tiden i arbete fås genom att kvo-
terna för de olika åren räknas samman. Den 
föreslagna divisorn är mindre än den som av-
ses i lagen om vuxenutbildningsstöd, efter-
som all tid i arbetsavtals- och tjänsteförhål-
landen har godkänts som yrkesverksam tid 
när det gäller yrkesexamensstipendiet, obe-
roende av inkomsterna eller tiden i arbete. 
Det föreslås att den divisor som tas in i lagen 
ska anges enligt 2007 års nivå, eftersom en 
motsvarande divisor enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa har angetts enligt 
2007 års nivå. Divisorn justeras årligen vid 
ingången av januari med den lönekoefficient 
som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension 
för arbetstagare. 

Dessutom föreslås det att 6 § 1 mom. ska 
ändras. Enligt 6 § 2 mom. ska yrkesexamens-
stipendiets belopp vid behov justeras genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet i förhållande till förändringen i kostnads-
nivån, dock minst vartannat år. Yrkesexa-
mensstipendiets belopp justerades förra 
gången till 339 euro genom en förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet som trädde 
i kraft den 1 augusti 2007. Poängtalet för 
folkpensionsindexet för 2007 är 1401, och 
poängtalet för 2009 är 1502. Ett stipendium 

som är justerat enligt detta index uppgår till 
363,44 euro. Det föreslås därför att 6 § 
1 mom. ska ändras så att yrkesexamenssti-
pendiets belopp blir 365 euro. 
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

Syftet med propositionen är att Utbild-
ningsfonden, när den behandlar ansökningar 
som gäller beviljande av yrkesexamenssti-
pendier, ska ha möjlighet att på ett tillförlit-
ligt sätt kontrollera om förutsättningarna för 
yrkesexamensstipendium uppfylls eller inte. 
Yrkesexamensstipendier finansieras genom 
arbetslöshetsförsäkringspremier, med undan-
tag för sådana yrkesexamensstipendier som 
beviljas statsanställda. Dessa stipendier fi-
nansieras med statliga medel. Justeringen av 
yrkesexamensstipendiets belopp ökar Utbild-
ningsfondens utgifter med uppskattningsvis 
ca 0,6 miljoner euro om året. De yrkesexa-
mensstipendier som har beviljats statsanställ-
da har varit få, och därför har propositionen 
inga konsekvenser för statsfinanserna. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Utbildningsfonden har hörts vid beredningen.  
 
4.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augus-
ti 2009. 

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

Lag 

om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om Utbildningsfonden (1306/2002) 6 § 1 mom., 

sådant det lyder i lag 510/2005, samt 
fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 510/2005, nya 3 och 4 mom. som 

följer: 
 

5 § 

Förutsättningar för beviljande av yrkesexa-
mensstipendium 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tiden i arbete beräknas på grundval av de 

inkomster som ligger till grund för pensionen 
enligt de arbetspensionslagar som nämns i 
3 § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006) med undantag för lagen om pen-
sion för företagare och lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Antalet arbetade måna-
der fås genom att inkomsten under respektive 
kalenderår divideras med talet 423. Kvoten 
för ett kalenderår avrundas nedåt till närmas-
te hela tal, som kan vara högst 12. Den totala 
tiden i arbete fås genom att räkna samman 
kvoterna för de olika åren. 

Den divisor som nämns i 3 mom. justeras 
årligen vid ingången av januari med den lö-

nekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i la-
gen om pension för arbetstagare. Den divisor 
som nämns i 3 mom. har angetts enligt 2007 
års nivå. 
 
 

6 § 

Yrkesexamensstipendiets storlek 

Yrkesexamensstipendiet är 365 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                 20  . 
Lagen tillämpas på examina som har av-

lagts efter ikraftträdandet av denna lag. 
Tiden i arbete ska beräknas enligt 5 § 3 och 

4 mom. från ingången av 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 27 mars 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om Utbildningsfonden (1306/2002) 6 § 1 mom., 

sådant det lyder i lag 510/2005, samt 
fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 510/2005, nya 3 och 4 mom. som 

följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 5 § 

Förutsättningar för beviljande av yrkesex-
amensstipendium 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tiden i arbete beräknas på grundval av 

de inkomster som ligger till grund för pen-
sionen enligt de arbetspensionslagar som 
nämns i 3 § i lagen om pension för arbets-
tagare (395/2006) med undantag för lagen 
om pension för företagare och lagen om 
pension för lantbruksföretagare. Antalet 
arbetade månader fås genom att inkomsten 
under respektive kalenderår divideras med 
talet 423. Kvoten för ett kalenderår avrun-
das nedåt till närmaste hela tal, som kan 
vara högst 12. Den totala tiden i arbete fås 
genom att räkna samman kvoterna för de 
olika åren. 

Den divisor som nämns i 3 mom. justeras 
årligen vid ingången av januari med den 
lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare. Den di-
visor som nämns i 3 mom. har angetts en-
ligt 2007 års nivå. 
 

 
6 § 

Yrkesexamensstipendiets storlek 

Yrkesexamensstipendiet är 330 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Yrkesexamensstipendiets storlek 

Yrkesexamensstipendiet är 365 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 

Denna lag träder i kraft den               20  . 
Lagen tillämpas på examina som har av-

lagts efter ikraftträdandet av denna lag. 
Tiden i arbete ska beräknas enligt 5 § 3 

och 4 mom. från ingången av 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 
 

 


