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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa och av vissa lagar som har samband med den 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finan-
siering av arbetslöshetsförmåner, lagen om 
arbetslöshetskassor och lagen om alterne-
ringsledighet ändras. De föreslagna ändring-
arna är ett led i förslagen om de centrala lin-
jerna för reformen av den sociala tryggheten 
från kommittén för reformen av den sociala 
tryggheten. 

I propositionen föreslås att det införs ett 
arbetsvillkor för arbetslöshetsdagpenning ge-
nom att arbetsvillkoret för den som första 
gången får arbetslöshetsdagpenning förkortas 
från 43 till 34 veckor. Det föreslås också att 
arbetsvillkoret för företagare på motsvarande 
sätt förkortas från 24 till 18 månader. Samti-
digt föreslås att de bestämmelser om arbets-
villkoret förtydligas som reglerar övergång 
mellan lönearbete och företagande. 

Det föreslås att nivån på arbetslöshetsdag-
penningen höjs genom att formeln för beräk-
ning av den inkomstrelaterade dagpenningen 
och den förhöjda förtjänstdelen ändras samt 
genom att det för de 20 första arbetslöshets-
dagarna betalas förhöjningsdel i fråga om 
grunddagpenningen och förhöjd förtjänstdel i 
fråga om den inkomstrelaterade dagpenning-
en. På grund av höjningen av den inkomstre-
laterade dagpenningen slopas den förhöjda 
förtjänstdel som betalas för tilläggsdagar. 
Samtidigt föreslås också att den nuvarande 
maximala betalningstiden för förhöjningsde-
len och den förhöjda förtjänstdelen förkortas 
från 150 till 100 dagar. 

För att uppmuntra deltagande i aktiva åt-

gärder föreslås att under tiden för sysselsätt-
ningsfrämjade service betalas förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel för högst 200 dagar. 
Betalning av förhöjningsdelen gäller också 
mottagare av arbetsmarknadsstöd. Också den 
maximala betalningstiden för omställnings-
skydd förlängs från 185 till 200 dagar. Sys-
selsättningsfrämjande service som berättigar 
till förhöjda förmåner ges en vidare defini-
tion än för närvarande och börjar omfatta 
bl.a. frivillig utbildning. 

Det föreslås att den 36 månader långa max-
imitiden för jämkad arbetslöshetsdagpenning 
slopas. 

Det föreslås att utbildningsförmånerna un-
der arbetslöshet, det arbetskraftspolitiska 
vuxenutbildningsstödet och utbildningsdag-
penningen sammanslås till en förmån. Den 
arbetslöse för lika stor förmån oberoende av 
om han eller hon deltar i utbildning som ar-
bets- och näringsbyrån skaffat eller i utbild-
ning som han eller hon själv skaffat. Samti-
digt slopas kravet på 10 års arbetshistoria 
som villkor för att delta i frivillig utbildning. 
Det stöd som betalas under tiden för arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning räknas in i 
maximitiden på 500 dagar för arbeslöshets-
dagpenning. 

För att förlänga arbetshistorien förslås att 
den ålder då man får rätt till tilläggsdagar 
höjs från 59 år till 60 år. Ändringen gäller de 
arbetssökande som är födda 1955 eller sena-
re. På grund av att åldersgränsen höjs utvid-
gas kommunernas skyldighet att sysselsätta 
äldre arbetstagare till att omfatta de arbetslö-
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sa som på grund av lagändringen inte längre 
har rätt till tilläggsdagar. Samtidigt föreslås 
att bestämmelserna om hur lönen ska be-
stämmas ändras så att arbete som ordnats på 
grund av skyldigheten inte sänker den arbets-
löshetsdagpenning som ska betalas när arbe-
tet upphört.  

I propositionen föreslås att arbetskrafts-
myndighetens service som berättigar till ar-
betslöshetsförmåner som betalas på grund av 
sysselsättningsfrämjande service och villko-
ren för den definieras mera exakt än nu och 
sammanförs i ett kapitel. Samtidigt omgrup-
peras bestämmelserna om arbetsmarknads-
stöd. 

Det föreslås att bestämmelserna om finan-
siering av det arbetskraftspolitiska vuxenut-
bildningsstödet upphävs i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner, eftersom det i 
den regeringsproposition som bereds vid ar-
bets- och näringsministeriet föreslås att be-

stämmelserna om arbetskraftspolitiskt vux-
enutbildningsstöd upphävs. Under tiden för 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning betalas 
arbetslöshetsförmåner, där arbetslöshetskas-
san finansierar en större del än i fråga om det 
arbetskraftspolitiska vuxenutbildningsstödet. 
I övrigt är de ändringar som föreslås i lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 
lagen om arbetslöshetskassor tekniska och 
beror på de föreslagna nya förmånerna. 

Det föreslås att lagen om alterneringsledig-
het ska ändras så att alterneringsersättningens 
belopp beräknas utifrån arbetslöshetsdagpen-
ningen i vilken inte ingår de förhöjningar 
som betalas på dagpenningen. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010 och avses bli behandlas i 
samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2010. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Den 14 juni 2007 tillsatte statsrådet en 
kommitté som skulle bereda en totalreform 
av den sociala tryggheten. Reformens mål är 
att förbättra incitamenten att arbeta, minska 
fattigdomen samt att trygga en tillräcklig 
nivå på grundskyddet i alla livssituationer. 
För att förbättra arbetsmarknadens funktion 
bedöms om beskattningen, grundskyddet 
samt utkomstskyddet för arbetslösa borde re-
formeras i samband med reformen av den so-
ciala tryggheten. Reformen genomförs så att 
finansieringen av den sociala tryggheten vilar 
på hållbar grund även på längre sikt. Kom-
mitténs mandattid går ut den 31 december 
2009, men i enlighet med sitt uppdrag lade 
kommittén fram ett förslag om grundläggan-
de linjer för totalreformen den 27 januari 
2009. 

Vid sidan av kommittén har den lednings-
grupp arbetat som undervisningsministeriet 
tillsatte den 16 augusti 2007 för att bereda en 
totalreform av den yrkesinriktade vuxenut-
bildningen (AKKU). AKKU-
ledningsgruppen lade hösten 2008 fram ett 
förslag för SATA-kommittén om att förtydli-
ga stödsystemen för vuxenutbildningen och 
revidera de studiesociala förmånerna för 
vuxenstuderande. Dessutom förhandlade ar-
betsmarknadens centralorganisationer om en 
lösning i fråga om de punkter som gällde ar-
betspension och utkomstskydd för arbetslösa. 
Lösningen betonar vikten av att förlänga ar-
betshistorien och förkorta arbetslöshetsperio-
derna och har anpassats till det rådande kon-
junkturläget. Arbetsmarknadens centralorga-
nisationers förhandlingslösning har beaktats i 
kommitténs linjeförslag. 

Kommitténs grundläggande linjer omfattar 
heltäckande förslag för hela det sociala 
trygghetsfältet. Målet för den reform av ut-
komstskyddet för arbetslösa som ingår i lin-
jeförslagen är att åstadkomma stabilitet i frå-
ga om arbetslöshetsförmånerna och arbets-

löshetsförsäkringspremierna samt att förkorta 
arbetslöshetsperioderna genom effektivare 
arbetssökande och aktiva åtgärder som stöd-
jer detta. Till helheten av aktiva åtgärder hän-
för sig kompetensstärkande åtgärder samt åt-
gärder för att upprätthålla och återställa ar-
bets- och funktionsförmågan. I denna reger-
ingsproposition har intagits kommitténs för-
slag som gäller arbetslöshetsförmåner och 
utbildningsförmåner för arbetslösa. Reger-
ingen avlåter en separat proposition om änd-
ring av lagen om offentlig arbetskraftsservice 
och lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
som beretts vid arbets- och näringsministeriet 
och som innehåller förslag som effektiviserar 
arbetssökandet och de sysselsättningsfräm-
jande åtgärderna. 
 
 
 
 
2.  Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Arbetsvillkor 

Rätt till arbetslöshetsdagpenning har en ar-
betslös som har uppfyllt arbetsvillkoret. Syf-
tet med arbetsvillkoret är att visa att en per-
son har varit etablerad på arbetsmarknaden 
och fått sin försörjning genom förvärvsarbe-
te. 

Bestämmelser om arbetsvillkoret finns i 
5 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa (1290/2002). Löntagares arbetsvillkor blir 
uppfyllt då personen under de närmast före-
gående 28 månaderna (granskningsperiod) i 
43 kalenderveckor har varit i sådant arbete 
där arbetsvillkoret uppfylls. För en löntagare 
som tidigare har fått inkomstrelaterad dag-
penning eller grunddagpenning blir arbets-
villkoret uppfyllt, då han eller hon under de 
närmast föregående 24 månaderna (gransk-
ningsperiod) i 34 kalenderveckor har varit i 
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sådant arbete där arbetsvillkoret uppfylls. I 
arbetsvillkoret inräknas de kalenderveckor 
under vilka en persons arbetstid har varit 
minst 18 timmar och lönen kollektivavtalsen-
lig. Om det inte finns något kollektivavtal 
inom branschen, ska lönen för heltidsarbete 
vara minst 1 019 euro i månaden. Under för-
utsättningar som närmare föreskrivs genom 
förordning av statsrådet kan avvikas från det 
krav som gäller arbetstid per vecka inom 
branscher där regleringen av arbetstiden av-
viker från det normala. 

Enligt 5 kap. 4 § 4 mom. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa ska vid beräk-
ningen av om arbetsvillkoret har uppfyllts 
beaktas hälften av antalet kalenderveckor 
under vilka sådant arbete utförts i fråga om 
vilket arbetsgivaren för lönekostnaderna har 
fått högsta förhöjda lönesubvention eller ar-
betsmarknadsstöd och sysselsättningsstöd en-
ligt lagen om offentlig arbetskraftsservice för 
samma tid. I arbetsvillkoret inräknas inte ar-
bete som en person utfört medan han eller 
hon fått partiell sjukdagpenning. 

Om någon på grund av sjukdom, institu-
tionsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, 
barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år 
eller av någon annan godtagbar orsak som 
kan jämföras med dessa är förhindrad att 
vara på arbetsmarknaden, förlängs gransk-
ningsperioden i motsvarande mån, dock med 
högst sju år. Om någon är i arbete för vars 
lönekostnader sammansatt stöd eller högsta 
förhöjda lönesubvention har beviljats, för-
längs granskningsperioden med den tid för 
vilken arbetet på grund av begränsningen i 5 
kap. 4 § 4 mom. i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa inte räknas in i arbetsvillkoret. 
Granskningsperioden förlängs också med den 
tid för vilken en person får partiell sjukdag-
penning. 

Om en medlem av en arbetslöshetskassa 
har arbetat som företagare över 18 månader, 
beviljas han eller hon inte arbetslöshetspen-
ning för löntagare innan han eller hon efter 
företagsverksamheten har uppfyllt arbetsvill-
koret. Då börjar granskningsperioden för ar-
betsvillkoret från den tidpunkt då personen i 
fråga har börjat arbeta efter företagsverksam-
heten. Om en löntagare som tidigare fått in-
komstrelaterad dagpenning eller grunddag-

penning har arbetat som företagare över 
16 månader, men dock högst 18 månader, är 
granskningsperioden de närmast föregående 
26 månaderna. 

Företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då en 
person under de närmast föregående 48 må-
naderna (granskningsperiod) i sammanlagt 
24 månader har arbetat som företagare i före-
tagsverksamhet som till sin omfattning har 
varit väsentlig. Varje period som personen 
har arbetat som företagare inräknas endast en 
gång i arbetsvillkoret. I arbetsvillkoret inräk-
nas inte arbete som en person utfört medan 
han eller hon fått partiell sjukdagpenning. 
Genom förordning av statsrådet bestäms 
närmare om den arbetsinkomst för försäkring 
enligt lagen om pension för företagare eller 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
samt den arbetsförtjänst enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare som visar att företags-
verksamheten är av väsentlig omfattning. En-
ligt förordningen är företagsverksamhet vä-
sentlig under de månader då en person för 
verksamhet, för vilken den fastställda arbets-
inkomsten uppgår till minst 710 euro i måna-
den, har haft en gällande försäkring enligt la-
gen om pension för förtagare eller för verk-
samhet, för vilken den fastställda arbetsin-
komsten uppgår till minst 400 euro i måna-
den, har haft en gällande försäkring enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare. I 
fråga om grunddagpenning inräknas i arbets-
villkoret för företagare arbete som utförts 
under de närmast föregående 28 månaderna 
och som inräknas i löntagares arbetsvillkor. 

Om någon på grund av sjukdom, institu-
tionsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, 
barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år 
eller av någon annan godtagbar orsak som 
kan jämföras med dessa är förhindrad att 
vara på arbetsmarknaden eller har arbetat 
medan han eller hon fått partiell sjukdagpen-
ning, förlängs granskningsperioden i motsva-
rande mån, dock med högst sju år. 

En person som utträtt ur en företagarkassa 
och anslutit sig till en löntagarkassa beviljas 
inte arbetslöshetsdagpenning för företagare, 
om han eller hon varit medlem av en lönta-
garkassa över 32 kalenderveckor eller såsom 
medlem av en löntagarkassa uppfyllt arbets-
villkoret för löntagare. Granskningsperioden 
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för arbetsvillkoret för företagare börjar då 
från den tidpunkt då personen på nytt anslutit 
sig till en företagarkassa. 

Om en medlem av en löntagarkassa har va-
rit borta från arbetsmarknaden utan godtag-
bart skäl längre tid än sex månader, beviljas 
han eller hon inte löntagares inkomstrelate-
rade dagpenning förrän han eller hon på nytt 
har uppfyllt arbetsvillkoret. Granskningspe-
rioden för arbetsvillkoret börjar härvid vid 
den tidpunkt han eller hon har börjat arbeta 
efter sin frånvaro. Om en medlem av en före-
tagarkassa har varit borta från arbetsmarkna-
den utan godtagbart skäl längre tid än ett år, 
beviljas han eller hon inte företagares in-
komstrelaterade dagpenning förrän han eller 
hon efter frånvaron på nytt har uppfyllt ar-
betsvillkoret. Den 48 månader långa gransk-
ningsperioden börjar härvid vid den tidpunkt 
då han eller hon har inlett företagsverksam-
het efter sin frånvaro. Om någon som inte är 
medlem av en arbetslöshetskassa har varit 
borta från arbetsmarknaden utan godtagbart 
skäl längre tid än sex månader, beviljas han 
eller hon inte grunddagpenning förrän han el-
ler hon efter frånvaron på nytt har uppfyllt 
arbetsvillkoret. Granskningsperioden för ar-
betsvillkoret börjar härvid vid den tidpunkt 
då han eller hon har börjat arbeta efter från-
varon. En person anses ha varit på arbets-
marknaden om han eller hon har varit i arbete 
som inräknas i arbetsvillkoret eller sysselsatt 
i företagsverksamhet eller eget arbete eller 
har deltagit i en arbetskraftspolitisk åtgärd el-
ler varit arbetslös arbetssökande vid arbets-
kraftsbyrån. En person anses ha haft godtag-
bart skäl till frånvaro från arbetsmarknaden 
på grund av sjukdom, institutionsvård, reha-
bilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, hel-
tidsstudier, stipendieperiod, barnafödsel, vård 
av barn som är högst 3 år eller någon annan 
orsak som kan jämföras med dessa. 
 
 
Arbetslöshetsdagpenningens nivå 

Grunddagpenningen är 25,63 euro per dag. 
Grunddagpenningens förhöjningsdel och 
tillägg för sysselsättningsplan är 4,41 euro 
per dag. Till arbetslöshetsdagpenningen beta-
las dessutom barnförhöjningar. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-

står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. För-
tjänstdelen utgör 45 % av skillnaden mellan 
dagslönen och grunddelen. Då lönen per må-
nad är större än 90 gånger grunddelen, är för-
tjänstdelen i fråga om den del av dagslönen 
som överskrider denna gräns 20 %. Beloppet 
av den inkomstrelaterade dagpenningen jäm-
te barnförhöjning är högst 90 % av den dags-
lön som ligger till grund för den inkomstrela-
terade dagpenningen, dock minst lika stort 
som grunddelen jämte eventuell barnförhöj-
ning. 

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 55 % av 
skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. 
Då lönen per månad är större än 90 gånger 
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 32,5 %. Beloppet av den inkomstrelate-
rade dagpenningen jämte barnförhöjning är 
då högst lika stort som den dagslön som lig-
ger till grund för den inkomstrelaterade dag-
penningen, dock minst lika stort som grund-
delen jämte eventuell barnförhöjning. 

Förtjänstdelen betalas förhöjd till en ar-
betssökande som har förlorat sitt arbete till 
följd av ekonomiska orsaker eller av produk-
tionsorsaker enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § i 
arbetsavtalslagen, av motsvarande orsaker 
enligt sjömanslagen eller av motsvarande or-
saker som beror på en offentlig sammanslut-
nings verksamhet, som innan han eller hon 
förlorade sitt arbete har varit medlem av en 
löntagarkassa minst fem år och som innan 
han eller hon förlorade sitt arbete har varit 
minst 20 år i arbete. En person anses ha för-
lorat sitt arbete av produktionsorsaker eller 
ekonomiska orsaker även när han eller hon 
har sagt upp sitt arbetsavtal i enlighet med 
5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen sedan en per-
mittering utan avbrott har varat minst 200 
dagar. Grunddagpenningens förtjänstdel be-
talas i motsvarande situation till en arbetssö-
kande som inte är medlem av någon arbets-
löshetskassa. Förhöjd förtjänstdel och grund-
dagpenningens förhöjningsdel betalas för 
sammanlagt högst 150 dagar. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan utgör 65 % av 
skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. 
Då lönen per månad är större än 90 gånger 
grunddelen, är tillägget för sysselsättnings-
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plan i fråga om den del av dagslönen som 
överskrider denna gräns 37,5 %. Beloppet av 
den inkomstrelaterade dagpenningen jämte 
barnförhöjning är då högst lika stort som den 
dagslön som ligger till grund för den in-
komstrelaterade dagpenningen, dock minst 
lika stort som grunddelen jämte eventuell 
barnförhöjning. 

Tillägg för sysselsättningsplan betalas till 
en arbetssökande som har en gällande syssel-
sättningsplan och som har rätt till arbetslös-
hetsdagpenning. Tillägg för sysselsättnings-
plan betalas under tiden för i sysselsättnings-
planen antecknade åtgärder, som är arbetssö-
kande på eget initiativ efter att anställnings-
förhållandet upphört, träning i anslutning till 
arbetssökande, arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning enligt 6 kap. i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice och arbetsprövning enligt 8 
kap. i den lagen. Tillägg för sysselsättnings-
plan betalas också för tiden mellan i syssel-
sättningsplanen antecknad träning i anslut-
ning till arbetssökande, arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning och arbetsprövning, om ti-
den mellan dessa åtgärder omfattar högst sju 
kalenderdagar. Tillägg för sysselsättnings-
plan betalas inte, om den arbetssökande har 
rätt till tilläggsdagar som betalas efter de 
500 dagarna med arbetslöshetsdagpenning. 

Tillägg för sysselsättningsplan betalas för 
sammanlagt högst 185 dagar. I denna maxi-
mitid kan ingå högst 20 dagar under vilka 
tillägg betalts för i sysselsättningsplanen an-
tecknat arbetssökande på eget initiativ. De 
dagar under vilka tillägg för sysselsättnings-
plan har betalts för tiden mellan de i syssel-
sättningsplanen angivna åtgärderna dras av 
från den maximitid om 20 dagar under vilken 
tillägg för sysselsättningsplan betalas för ar-
betssökande på eget initiativ. Maximitiden 
för betalning av tillägg för sysselsättnings-
plan börjar räknas på nytt när personen upp-
fyller löntagares arbetsvillkor. 

För den inkomstrelaterade dagpenningens 
tilläggsdagar betalas förhöjd förtjänstdel så 
att förtjänstdelen är 32,5 % i fråga om den 
del av dagslönen som är större än 90 gånger 
grunddelen. Förtjänstdelen betalas förhöjd 
om den arbetssökande innan han eller hon 
blev berättigad till tilläggsdagar har varit 
medlem av en löntagarkassa minst fem år 
och i arbete minst 20 år. 

Rätt till tilläggsdagar 

Grunddagpenning och inkomstrelaterad 
dagpenning betalas för sammanlagt högst 
500 arbetslöshetsdagar. I maximitiden inräk-
nas också utbildningsdagpenningsdagar som 
betalas under tiden för frivillig utbildning. I 
maximitiden inräknas också sådana arbets-
löshetsdagar för vilka en person har fått en 
arbetslöshetsförmån i en sådan stat som till-
lämpar förordningen om social trygghet 
(nr 1408/71) eller med vilken Finland har in-
gått en överenskommelse om utkomstskydd 
för arbetslösa. 

Till en arbetssökande som är född före 
1950 och som har fyllt 57 år innan maximiti-
den gått ut kan utan hinder av maximitiden 
betalas löntagares inkomstrelaterade dagpen-
ning och grunddagpenning till utgången av 
den kalendermånad under vilken han eller 
hon fyller 60 år. Till en person som är född 
före 1950 och som har fyllt 60 år innan max-
imitiden gått ut betalas dagpenning dock till 
utgången av den kalendermånad under vilken 
maximitiden om 500 dagar går ut. 
Till en arbetssökande som är född 1950 eller 
därefter kan utan hinder av maximitiden be-
talas löntagares grunddagpenning och in-
komstrelaterade dagpenning till utgången av 
den kalendermånad under vilken den arbets-
sökande fyller 65 år, om han eller hon har 
fyllt 59 år före utgången av maximitiden, och 
när maximitiden går ut i minst fem år under 
de senaste 20 åren har varit i arbete. 
 
Maximitiden för jämkad arbetslöshetsdag-
penning 

Jämkad arbetslöshetsförmån betalas för 
högst 36 månader. Maximitiden för utbetal-
ning av jämkad arbetslöshetsförmån tilläm-
pas inte på en person som före utgången av 
tiden har uppnått den ålder som berättigar till 
tilläggsdagar. Trots att maximitiden gått ut 
kan jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas 
till en person som har tagit emot heltidsarbe-
te för högst två veckor. Maximitiden börjar 
räknas på nytt när någon före maximitidens 
utgång utan avbrott under minst sex månader 
har haft ett heltidsarbete eller när någon efter 
det att maximitiden gått ut har arbetat i den 
omfattning som nytt arbetsvillkor förutsätter. 
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Om maximitiden gått ut, kan en person säga 
upp sig från sitt arbete utan att förlora sin rätt 
till arbetslöshetsförmåner. 

Maximitiden enligt lagen har aldrig tilläm-
pats, utan tillämpningen av bestämmelsen om 
maximitid har framskjutits upprepade gånger 
genom tidsbestämda lagar. Om lagen inte 
ändras, börjar bestämmelsen om maximitid 
tillämpas från ingången av 2010. 
 
Arbetsmarknadsstöd 

Arbetsmarknadsstödet är lika stort som 
grunddagpenningen och det betalas till ar-
betslösa som inte uppfyller arbetsvillkoret el-
ler som har fått arbetslöshetsdagpenning för 
maximitiden. Arbetsmarknadsstöd betalas 
förutom under tiden för arbetssökande även 
under tiden för sysselsättningsfrämjande åt-
gärder. Dessa åtgärder är arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning, arbetspraktik, arbetslivsträ-
ning, arbetsprövning och yrkesväglednings- 
och rehabiliteringsåtgärder enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice, integrationsåt-
gärder för invandrare samt arbetsverksamhet 
i rehabiliteringssyfte. 

Den som är berättigad till arbetsmarknads-
stöd kan på ansökan beviljas arbetsmark-
nadsstöd som ersättning för kostnader för 
mottagande av arbete för att stödja hans eller 
hennes sysselsättning (resebidrag). 

Arbetsmarknadsstöd betalas först efter en 
väntetid på fem månader till en arbetssökan-
de som inte har uppfyllt arbetsvillkoret och 
inte genomgått sådan utbildning efter grund-
skolan eller gymnasiet som leder till examen 
och ger yrkesfärdigheter. Väntetiden uppnås 
när den arbetssökande efter att han eller hon, 
efter att ha anmält sig vid arbets- och när-
ingsbyrån eller under en granskningsperiod 
på två år före anmälan, i sammanlagt fem 
månader har varit i arbete som räknas in i ar-
betsvillkoret, företagare eller arbetslös ar-
betssökande vid arbetskraftsbyrån eller del-
tagit i en arbetskraftspolitisk åtgärd. 

En ung person som är 17 år och saknar yr-
kesutbildning får arbetsmarknadsstöd endast 
om han eller hon deltar i en arbetskraftspoli-
tisk åtgärd. Också andra unga under 25 år 
som saknar yrkesutbildning kan betalas ar-
betsmarknadsstöd, om de aktivt och fortlö-
pande söker in till yrkesutbildning vid ge-

mensam ansökan. 
Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat och 

i det beaktas personens egna inkomster i sin 
helhet och markens eller makans delvis. För 
den som saknar familj minskas arbetsmark-
nadsstödet av hans eller hennes inkomster, 
om de överstiger 253 euro i månaden. Fullt 
arbetsmarknadsstöd minskas med 75 % av de 
inkomster som överskrider inkomstgränsen. 
För den som har familj beaktats vid behovs-
prövningen makens eller makans inkomster 
till den del de överstiger 536 euro i månaden. 
När inkomstgränsen överskrids, minskar stö-
det så att från fullt arbetsmarknadsstöd av-
dras 50 % av den inkomstdel som överskri-
der inkomstgränsen. I praktiken börjar ar-
betsmarknadsstödet krympa om parets sam-
manräknade inkomster överstiger 1 384 euro 
i månaden. För ett par som saknar barn in-
dras arbetsmarknadsstödet när makens eller 
makans inkomster överstiger ungefär 
2 460 euro i månaden. För den som har fa-
milj höjs inkomstgränsen med 106 euro för 
varje barn under 18 år som han eller hon för-
sörjer. 

För en arbetslös som bor i sina föräldrars 
hushåll och som inte har uppfyllt arbetsvill-
koret, är arbetsmarknadsstödet 50 % av det 
arbetsmarknadsstöd som annars skulle beta-
las honom eller henne. Avdraget görs dock 
inte under den tid den arbetssökande deltar i 
utbildning, arbetspraktik, arbetslivsträning 
eller arbetsprövning enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice eller i rehabilitering an-
ordnad av arbetskraftsmyndigheten, eller i 
arbetsverksamhet som avses i lagen om ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Avdra-
get får inte heller göras när föräldrarnas in-
komster uppgår till högst 1 781 euro i måna-
den. Inkomstgränsen höjs med 106 euro för 
varje person som den arbetssökandes föräld-
rar försörjer och som bor i samma hushåll. 
Om sökanden på ett tillförlitligt sätt kan visa 
att föräldrarna faktiskt inte stödjer honom el-
ler henne ekonomiskt, ska arbetsmarknads-
stödet betalas utan avdrag, fast inkomstgrän-
sen överskrids. 

Arbetsmarknadsstöd beviljas utan behovs-
prövning under den tid en person deltar i så-
dan utbildning, arbetspraktik, arbetslivsträ-
ning, arbetsprövning eller av arbetsförvalt-
ningen anordnad rehabilitering som avses i 
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lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 
under arbetsverksamhetsperioder enligt lagen 
om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 

Arbetsmarknadsstöd betalas utan behovs-
prövning också till en person som har fyllt 
55 år och som uppfyller arbetsvillkoret när 
han eller hon blir arbetslös. 

Till den som har fått arbetslöshetsdagpen-
ning under maximitiden betalas arbetsmark-
nadsstöd utan behovsprövning under de 
180 första arbetslöshetsdagarna. 

Till en person betalas arbetsmarknadsstöd 
utan behovsprövning under de 130 första ar-
betslöshetsdagarna, om han eller hon före ar-
betslösheten började har varit försäkrad i en-
lighet med 10 a § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare sammanlagt 24 månader 
under de föregående 48 månaderna (stipendi-
ats försäkringsvillkor). 
 
Förmåner under utbildningstid 

Under tiden för arbetskraftspolitisk utbild-
ning betalas den studerande utbildningsstöd 
eller arbetsmarknadsstöd. För utbildningsti-
den betalas dessutom ersättning för uppehäl-
le. Bestämmelser om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning samt utbildningsstöd och er-
sättning för uppehälle som betalas under ti-
den ingår i lagen om offentlig arbetskrafts-
service (1295/2002). Utbildningsstödet beta-
las som antingen förtjänststöd eller grund-
stöd. Utbildningsstödet är lika stort som den 
arbetslöshetsförmån som den studerande 
skulle ha rätt till om han eller hon vore ar-
betslös. En studerande har rätt till förtjänst-
stöd, om han eller hon enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa är berättigad till 
utkomstskydd för arbetslösa. Rätt till för-
tjänststödets förtjänstdel har dessutom en 
studerande som är arbetslös, permitterad på 
heltid, berättigad till jämkad förmån eller ho-
tas av arbetslöshet. Rätt till förtjänstdel har 
inte en studerande som med stöd av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa ska betraktas 
som företagare på heltid. För utbildningsti-
den betalas grunddagpenningens förhöj-
ningsdel och förhöjd förtjänstdel utan hinder 
av maximitiden på 150 dagar. 

För utbildningstiden betalas utbildnings-
dagpenning till en arbetslös som söker sig till 
frivillig utbildning som främjar hans eller 

hennes yrkesfärdigheter. Närmare bestäm-
melser om utbildning som berättigar till ut-
bildningsdagpenning ingår i 10 kap. 4 § i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa. En för-
utsättning för erhållande av utbildningsdag-
penning är att personen när utbildningen in-
leds är arbetslös arbetssökande vid arbets- 
och näringsbyrån och att utbildningen ingår i 
en jobbsökarplan eller sysselsättningsplan. 
För erhållande av utbildningsdagpenning 
förutsätts dessutom att den sökande när ut-
bildningen inleds har varit minst 10 år i arbe-
te. Till utbildningsdagpenning som betalas 
för utbildningstid betalas inte tillägg för sys-
selsättningsplan. Utbildningsdagpenning kan 
betalas för högst 500 dagar. Utbildningsdag-
penningarna räknas med i maximitiden för 
arbetslöshetsdagpenningen. Antalet utbild-
nings- och arbetslöshetsdagpenningsdagar 
kan vara sammanlagt högst 565. 
 
Finansieringsandelarna för arbetslöshets-
förmåner 

Bestämmelser om finansieringen av arbets-
löshetsförmåner ingår i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, lagen om finansiering 
av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och la-
gen om arbetslöshetskassor (603/1984). 

Grunddagpenningen och arbetsmarknads-
stödet jämte barnförhöjningar finansieras av 
statens medel. Staten finansierar också 
grunddagpenningens andel av den inkomstre-
laterade dagpenningen, utbildningsstödet och 
utbildningsdagpenningen. Dessutom finansi-
eras ersättningarna för uppehälle av statens 
medel. Staten deltar emellertid inte i finansi-
eringen av förmåner som betalas för permit-
teringstid och tilläggsdagar och inte heller i 
finansieringen av förhöjningsdelen och 
tillägget för sysselsättningsplan. 

Löntagarkassorna finansierar 5,5 % av ar-
betslöshetsdagpenningen. Arbetslöshetskas-
sans finansieringsandel beräknas på arbets-
löshetsdagpenningen, utbildningsdagpen-
ningen eller utbildningsstödet utan förhöjd 
förtjänstdel eller tillägg för sysselsättnings-
plan. När arbetslöshetskassans finansierings-
andel beräknas i fråga om utbildningsstödet 
beaktas inte beloppet av grunddelen. Företa-
garkassornas finansiering avviker på så sätt 
att företagarna finansierar förtjänstdelen helt 
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och hållet med arbetslöshetsförsäkringspre-
mierna, medan barnförhöjningarna finansie-
ras av statens medel. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar 
den resterande del med arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som staten eller arbetslöshets-
kassorna inte finansierar. 

Alterneringsersättningens belopp 
Enligt 15 1 mom. i lagen om alternerings-

ledighet (1305/2002) är alterneringsersätt-
ningens fulla belopp 70 procent av den ar-
betslöshetsdagpenning som personen, om 
han eller hon var arbetslös, skulle ha rätt till. 
Ersättningens belopp är 80 procent om den 
alterneringslediga har minst 25 år arbetshi-
storia innan alterneringsledigheten börjar. 
Enligt de tillämpningsanvisningar som ar-
bets- och näringsministeriet utfärdat beaktas 
vid beräkningen av alterneringsersättningens 
belopp den förhöjda inkomstrelaterade delen, 
om den alterneringslediga som arbetslös 
skulle ha rätt till en sådan. Erhållande av för-
höjd inkomstrelaterad förtjänstdel förutsätter 
att personen i fråga har förlorat sitt arbete av 
ekonomiska orsaker eller av produktionsor-
saker enligt arbetsavtalslagen och att han el-
ler hon innan han eller hon förlorade sitt ar-
bete har varit minst 20 år i arbete. 
 
 
 
 
3.  Proposi t ionens mål  och de vikt i -

gaste  förslagen 

Propositionen utgör en del av SATA-
kommitténs linjer, vilkas centrala syfte är att 
förkorta arbetslöshetsperioderna och därige-
nom förbättra sysselsättningen. Man försöker 
förkorta arbetslöshetsperioderna framför allt 
genom aktivare verksamhet än nu från ar-
betskraftsmyndigheternas sida, så att förut-
sättningarna att sysselsätta den arbetslöse och 
behovet av olika former av sysselsättnings-
främjande service bedöms genast när arbets-
lösheten börjar. Kommittén bedömer att bätt-
re arbets- och funktionsförmåga, effektivise-
rad rehabilitering och utvidgad utbildning ger 
resultat redan under de närmaste åren. Sam-
tidigt kan den ekonomiska utvecklingen bli 
långsam. Oberoende av konjunkturväxling-
arna anser kommittén det motiverat att för-

ändra den sociala tryggheten i riktning mot 
nya möjligheter och betona de aktiva åtgär-
dernas roll vid sidan om och i stället för det 
passiva utkomstskyddet för arbetslösa. På så 
sätt är det möjligt att åtminstone på något 
längre sikt nå en situation där de sociala ut-
gifterna utvecklas långsammare. Regeringen 
avlåter en separat proposition om dessa åt-
gärder som främjar arbetssökande och sys-
selsättning vilken har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet. I denna proposition be-
stäms i första hand om de incitament som 
uppmuntrar den arbetssökande att söka sig 
till sysselsättningsfrämjande åtgärder, t.ex. 
utbildning, arbetsprövning, arbetslivsträning, 
arbetspraktik eller arbetsverksamhet i rehabi-
literingssyfte. 

Ett syfte med förslagen är också att fören-
hetliga det nuvarande förmånssystemet. I la-
gen definieras sysselsättningsfrämjande ser-
vice. Regleringen av den har varit splittrad i 
de nuvarande bestämmelserna och bristfällig 
i fråga om de inkomstrelaterade förmånerna. 
Utbildningsstödet som betalas under tiden för 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och ut-
bildningsdagpenningen som betalas under ti-
den för frivillig utbildning slopas. Under alla 
sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas den 
arbetslöshetsförmån som den arbetssökande 
skulle ha rätt till om han eller hon vore ar-
betslös. 

Deltagande i sysselsättningsfrämjande ser-
vice uppmuntras genom att det betalas för-
höjningsdel till grunddagpenningen och ar-
betsmarknadsstödet och i fråga om den in-
komstrelaterade dagpenningen förhöjd för-
tjänstdel för högst 200 dagar under tiden för 
denna service. Om den arbetssökande har rätt 
till omställningsskydd, betalas han eller hon 
grunddagpenningens omställningsskyddstill-
lägg och i fråga om den inkomstrelaterade 
dagpenningen omställningsskyddets för-
tjänstdel. Maximitiden för utbetalning av 
omställningsskyddstillägg och omställnings-
skyddets förtjänstdel förlängs från 185 till 
200 dagar. 

Det föreslås att den sysselsättningsfräm-
jande service för vilken förhöjd arbetslös-
hetsdagpenning betalas definieras på ett vida-
re sätt än det nuvarande omställningsskyddet. 
Enligt den gällande lagen betalas omställ-
ningsskyddstillägg eller omställningsskyd-
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dets förtjänstdel för tiden för i sysselsätt-
ningsplanen antecknat arbetssökande på eget 
initiativ efter att anställningsförhållandet 
upphört, träning i anslutning till arbetssökan-
de, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning en-
ligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts-
service och arbetsprövning enligt 8 kap. i la-
gen om offentlig arbetskraftsservice. I propo-
sitionen föreslås att förhöjd dagpenning ock-
så ska betalas under tiden för frivillig utbild-
ning, arbetsprövning, arbetspraktik, arbets-
livsträning och arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte enligt lagen om arbetsverksam-
het i rehabiliteringssyfte. Dessutom börjar er-
sättning för uppehälle betalas under tiden för 
frivilliga studier. Däremot betalas inte längre 
omställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel under tiden för arbets-
sökande på eget initiativ. 

Utbildningsstödsdagar som betalts under 
tiden för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
har inte räknats in i maximitiden för arbets-
löshetsdagpenning. Övergången till en enda 
förmån betyder att i fortsättningen ingår de 
förmånsdagar som betalts under tiden för ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning i maximi-
tiden på 500 dagar för arbetslöshetsdagpen-
ning. Syftet med denna ändring är att man 
ska söka sig till utbildning redan i början av 
arbetslösheten och inte först när maximitiden 
för arbetslöshetsdagpenning börjar närma sig 
slutet. Samtidigt förenhetligas bestämmelser-
na om utbildningsstöd som betalas under ti-
den för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
och utbildningsdagpenning som betalas un-
der tiden för frivilliga studier. Utbildnings-
dagpenningsdagarna har räknats till maximi-
tiden på 500 dagar. Antalet utbildningspen-
ningsdagar och arbetslöshetsdagpenningsda-
gar har kunnat vara sammanlagt högst 565. 

För att förlänga arbetshistorien föreslås att 
åldern då rätt till tilläggsdagar inträder höjs 
från 59 år till 60 år. Ändringen gäller de ar-
betssökande som är födda 1955 eller därefter. 
På grund av att åldersgränsen höjs utvidgas 
kommunernas skyldighet att sysselsätta äldre 
arbetstagare till att gälla de arbetslösa som på 
grund av lagändringen inte längre skulle ha 
rätt till tilläggsdagar. Samtidigt föreslås att 
bestämmelserna om hur lönen bestäms änd-
ras så att arbete som ordnats på grund av 
skyldigheten inte sänker den arbetslöshets-

dagpenning som betalas efter det att arbetet 
upphört. 

Det föreslås att maximitiden för jämkad ar-
betslöshetsdagpenning slopas. Maximitiden 
har inte tillämpats, eftersom ikraftträdandet 
av bestämmelsen om den har framskjutits 
upprepade gånger. Utan ändring skulle max-
imitiden börja tillämpas vid ingången av 
2010. Ändringen uppmuntrar sysselsättning 
på deltid, om heltidsarbete inte kan erbjudas. 

En del av förslagen förbättrar utkomst-
skyddet för arbetslösa och nivån på det. Det 
föreslås att arbetsvillkoret för löntagare för-
kortas från 43 till 34 veckor och för företaga-
re från 24 till 18 månader. Att löntagares ar-
betsvillkor förkortas hjälper dem som för för-
sta gånger kommer ut på arbetsmarknaden att 
börja omfattas av arbetslöshetsdagpenning i 
stället för det behovsprövade arbetsmark-
nadsstödet. Ändringen förbättrar framför allt 
ungas försörjning. Samtidigt förenklar över-
gången till ett arbetsvillkor i stället för de 
nuvarande två systemet och underlättar verk-
ställigheten av det. 

En ny förmån är att för de 20 första arbets-
löshetsdagarna betalas grunddagpenningens 
förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel. För-
utsättningen för att förhöjningsdel och för-
höjd förtjänstdel ska betalas är att man har 
varit tre år i arbete innan arbetslösheten bör-
jar. Detta förbättrar försörjningen i början av 
arbetslösheten och uppmuntrar till snabbare 
sysselsättning när arbetslöshetsdagpenningen 
sjunker till normal nivå om arbetslösheten 
fortsätter. 

Det föreslås att räknereglerna för inkomst-
relaterad dagpenning ändras på ett sätt som 
höjer nivån på den inkomstrelaterade dag-
penningen. Den inkomstrelaterade dagpen-
ningens förtjänstdel är 45 % av skillnaden 
mellan dagslönen och grunddelen. Då lönen 
per månad är större än 90 gånger grunddelen, 
är förtjänstdelen i fråga om den del av dags-
lönen som överskrider denna gräns 20 %. Det 
föreslås att formeln för beräkning av den in-
komstrelaterade dagpenningen ändras så att 
den gräns varefter den lägre procenten till-
lämpas ska vara 105 gånger grunddelen. Med 
den nuvarande grunddagpenningen flyttas 
gränsen från 2 459 euro till 2 818 euro. Ar-
betslöshetsdagpenningens räkneregel har inte 
ändrats tidigare vad gäller gränsen. Då 
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grunddelen, som är lika stor som grunddag-
penningen, höjs med folkpensionsindex har 
det lett till att gränsen under årens lopp har 
sjunkit realt. Till följd av att gränsen höjs kan 
bestämmelserna om den förhöjda förtjänstdel 
som betalts för tilläggsdagar slopas. Med 
dessa bestämmelser har man kompenserat att 
arbetslöshetspensionen slopades och att det i 
stället började betalas tilläggsdagar. Till följd 
av formeln för beräkning av arbetslöshets-
dagpenningen skulle den arbetslöshetsdag-
penning som betalas för tilläggsdagar ha bli-
vit mindre än pensionen på de högre in-
komstnivåerna. Efter den föreslagna ändring-
en behöver det inte föreskrivas särskilt om 
dagpenning för tilläggsdagar, eftersom nivån 
på dagpenningen blir högre än den nuvarande 
förhöjda dagpenningen. 

Förutom gränsen föreslås att räkneregeln 
för den förhöjda förtjänstdelen ändras. Den 
nuvarande förhöjda förtjänstdelen är 55 % av 
skillnaden mellan dagslönen och grunddelen 
upp till gränsen, och 32,5 % i fråga om den 
överstigande delen. I propositionen föreslås 
att de nya motsvarande procenten ska vara 
57,5 och 35. Denna ändring höjer särskilt den 
förmån som ska betalas under tiden för sys-
selsättningsfrämjande service. 

I regeringens proposition ingår dessutom 
förslag som klarlägger de bestämmelser som 
gäller övergång mellan lönearbete och före-
tagsverksamhet. Målet är att trygga ett oav-
brutet utkomstskydd vid arbetslöshet i dessa 
situationer och således bidra till att uppmunt-
ra folk att bli företagare. 

Det föreslås att uppbyggnaden av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa ändras. Arbets-
förvaltningens sysselsättningsfrämjande ser-
vice, under vilken arbetslöshetsförmåner be-
talas samlas i ett kapitel. Ändringsbehovet 
föranleds framför allt av att de förmåner som 
betalas till arbetslösa under utbildningstid 
ändras. Dessutom föreskrivs det för närva-
rande heltäckande i fråga om arbetsmark-
nadsstödet om de åtgärder under vilka den 
arbetslöse har rätt till arbetsmarknadsstöd. 
För arbetslöshetsdagpenningens del är re-
gleringen däremot bristfällig. Eftersom de 
förmåner som betalas under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service har samlats i ett 
kapitel, har bestämmelserna om arbetsmark-
nadsstöd samtidigt kunnat sammanföras i ett 

kapitel. De lagändringar som gäller arbets-
marknadsstödet är i huvudsak tekniska. 
 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Konsekvenser för hushållen 

Höjningen av den gräns som används för 
att beräkna den inkomstrelaterade dagpen-
ningen inom utkomstskyddet för arbetslösa 
höjer nivån på dagpenningen 2009, om brut-
tolönen är större än 2691 euro i månaden. 
Om månadslönen är 3000 euro, stiger dag-
penningen från 67,57 euro till 72,04 euro. 
När månadslönen är 4000 euro, stiger dag-
penningen från 76,46 euro till 80,92 euro. 
Höjningen av gränsen har störst konsekvens 
för dem vars inkomster överstiger genom-
snittsinkomsterna något. 

Ändringen av formeln för den förhöjda för-
tjänstdelen påverkar också dagpenningarna 
under gränsen, men förhöjningen är desto 
större ju högre lönen är. Vid en månadslön 
på 2 000 euro stiger den inkomstrelaterade 
dagpenningen från 60,40 euro till 62,00 euro. 
Höjningen av gränsen och ändringen av for-
meln bidrar tillsammans till att vid en må-
nadslön på 3 000 euro stiger dagpenningen 
från 79,00 euro med 6,97 euro till 85,70 euro 
och vid en månadslön på 5 000 euro stiger 
dagpenningen från 107,85 euro med 
8,95 euro till 116,80 euro. 

Ovan har inverkan av förhöjningen jäm-
förts för dem som redan tidigare har fått för-
höjd förtjänstdel. Nu ska den förhöjda för-
tjänstdelen betalas till alla som har varit i ar-
bete tre år innan arbetslösheten började. Så-
ledes betyder den dagpenning som ska beta-
las för de 20 första arbetslöshetsdagarna för 
de flesta att den normala dagpenning som be-
talas för närvarande byts ut mot dagpenning 
som innehåller förhöjd förtjänstdel för de 
20 första arbetslöshetsdagarna. Detsamma 
gäller dem som deltar i sysselsättningsfräm-
jande service till vilka betalas förhöjd för-
tjänstdel, om de inte är berättigade till om-
ställningsskyddstillägg. I denna jämförelse 
stiger dagpenningen för dem som haft en 
månadslön på 2 000 euro med 7,90 euro, vid 
en månadslön på 3 000 euro stiger dagpen-
ningen med 18,13 euro, vid en månadslön på 
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4 000 euro med 24,79 euro och vid en må-
nadslön på 5 000 euro med 31,35 euro om 
dagen. 

Formeln för beräkning av det omställnings-
skyddstillägg som betalas inom omställ-
ningsskyddet ändras inte, men till följd av att 
gränsen höjs stiger dagpenningen vid in-
komster som överskrider gränsen. 

Alla inkomstrelaterade dagpenningar 
kommer dessutom att höjas av den minsk-
ning av det avdrag som motsvarar arbetspen-
sionsavgifterna och arbetslöshetsförsäkrings-
premierna som föreslås i en proposition som 
regeringen avlåter separat. 

Ändringen av gränsen inverkar dessutom 
på alterneringsersättningens storlek. År 2008 
översteg den lön som låg till grund för för-
månen 2400 euro hos 40 % av dem som fick 
alterneringsersättning. För dem stiger alter-
neringsersättningen i genomsnitt med 3,10 
euro om dagen, om alterneringsersättningens 
nivå är 70 % av arbetslöshetsdagpenningen 
och med 3,60 euro, om alterneringsersätt-
ningens nivå är 80 % av dagpenningen. Mot-
tagarna fördelar sig nästan hälften och hälf-
ten i fråga om dessa nivåer. Dessutom kom-
mer alterneringsersättningens nivå att höjas 
av den proposition som regeringen kommer 
att avlåta separat om beaktande av försäk-
ringspremierna i den förmånsgrundande lö-
nen. 

Till grunddagpenningen betalas på motsva-
rande sätt som i fråga om den inkomstrelate-
rade dagpenningen förhöjningsdel och om-
ställningsskyddstillägg, vilkas storlek är 4,41 
euro om dagen. Till dem som får grunddag-
penning betalas förhöjningsdelen för de 20 
första arbetslöshetsdagarna och för högst 200 
dagar under sysselsättningsfrämjande åtgär-
der. På månadsnivå innebär ändringen en 
höjning på cirka 95 euro av dagpenningen. 
Det föreslås att en förhöjningsdel betalas på 
motsvarande sätt till arbetsmarknadsstödet 
under tiden för sysselsättningsfrämjande åt-
gärder. Förhöjningsdelen ska betalas till dem 
som har fått arbetsmarknadsstöd för högst 
500 dagar eller som efter att ha fått arbets-
löshetsdagpenning för maximitiden har fått 
arbetsmarknadsstöd för högst 180 dagar. 
Förhöjningsdelen betalas också för högst 200 
dagar. 

Att arbetsvillkorets begynnelsevillkor för-

kortas och granskningsperioden för åter-
komstvillkoret förlängs har inga konsekven-
ser för dem som är etablerade på arbetsmark-
naden. Att begynnelsevillkoret förkortas har 
däremot konsekvenser för dem som just 
kommit ut på arbetsmarknaden och vilkas 
anställningsförhållanden är kortvariga och 
tidsbestämda. När de blir arbetslösa börjar de 
betalas arbetslöshetsdagpenning i stället för 
det tidigare arbetsmarknadsstödet. Att 
granskningsperioden förlängs är av betydelse 
för dem upprepat arbetslösa vilkas anställ-
ningsförhållanden har varit mycket kortvari-
ga. Små arbeten kan beaktas under en längre 
tidsperiod, och i stället för att falla ner på ar-
betsmarknadsstöd hålls de längre kvar inom 
utkomstskyddet för arbetslösa eller så åter-
vänder de dit tidigare. 

Man blir sällan företagare utan någon slags 
erfarenhet av lönearbete. Inom grunddagpen-
ningen har såväl lönearbete som företags-
verksamhet kunnat räknas till företagares ar-
betsvillkor. Så fast företagares arbetsvillkor 
förkortas med sex månader leder det inte till 
att sådana mottagare börjar omfattas av 
grunddagpenning som inte skulle ha uppfyllt 
det tidigare arbetsvillkoret. Eventuellt blir 
tröskeln för att ansluta sig till en företagar-
kassa lägre. Om de blir arbetslösa innan de 
har uppfyllt det tidigare sex månader längre 
arbetsvillkoret, är förändringen jämfört med 
tidigare att nu betalar företagarkassan dem 
inkomstrelaterade dagpenning när de tidigare 
skulle ha fått grunddagpenning.  

Att åldersgränsen för arbetslöshetsdagpen-
ningens tilläggsdagar höjs med ett år har en-
ligt tidigare erfarenheter den inverkan att de 
som omfattas av ändringen sannolikt fortsät-
ter att arbeta längre. Genom utvidgningen av 
den sysselsättningsskyldighet som hänför sig 
till ändringen och skyddsbestämmelsen om 
ny bestämning av arbetslöshetsdagpenningen 
har det setts till att en äldre arbetssökande 
som blivit arbetslös behåller det förtjänst-
skydd han eller hon förvärvat genom sitt ar-
bete. Bestämmelsen om hur lönen bestäms 
förbättrar också deras ställning som redan en-
ligt den gällande lagen börjar omfattas av 
kommunens sysselsättningsskyldighet. 

Maximitiden för jämkad arbetslöshetsdag-
penning har inte tillämpats eftersom dess 
ikraftträdande har framskjutits genom tidsbe-
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stämda lagar av vilka den sista gäller till ut-
gången av 2009. Att maximitiden slopas ga-
ranterar att de som länge arbetat deltid kan 
fortsätta med deltidsarbetet och få jämkad 
arbetslöshetsdagpenning om det inte finns 
heltidsarbete. Den föreslagna ändringen för-
bättrar framför allt ställningen för kvinnor 
med låga inkomster. 
 
 
4.2. Ekonomiska konsekvenser 

Totala konsekvenser 

De ändringar som har de största konse-
kvenserna gäller höjningen av nivån på för-
månerna. De mottagare av inkomstrelaterade 
förmåner för vilka den lön som ligger till 
grund för dagpenningen är större än 90 gång-
er grunddagpenningen är 30 % av alla motta-
gare. Att den gräns som tillämpas när den in-
komstrelaterade dagpenningen räknas ut höjs 
till 105 gånger beloppet av grunddagpen-
ningen ökar bruttoutgifterna för arbetslös-
hetstiden med 27 miljoner euro och de dag-
penningsutgifter som betalas för utbildnings-
tiden med drygt 3 miljoner euro. Betalningen 
av förhöjd förtjänstdel för de 20 första ar-
betslöshetsdagarna till alla som har en ar-
betshistoria på minst tre år ökar kostnaderna 
med 25 miljoner euro. Inom grunddagpen-
ningen ökar betalningen av förhöjningsdelen 
för de 20 första dagarna till dem som har en 
arbetshistoria på tre år kostnaderna med 
2 miljoner euro. Den nuvarande förhöjda för-
tjänstdelen har betalts för 150 arbetslöshets-
dagar till dem som sagts upp av produktions-
orsaker och ekonomiska orsaker. För dem 
begränsas betalningen av förhöjningen till 
100 dagar men samtidigt höjs nivån på för-
höjningen. Den sammantagna inverkan av 
ändringarna är att bruttoutgifterna sjunker 
med 1,4 miljoner euro. 

Under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service betalas alla förhöjd förmån för 200 
dagar. Detta ökar kostnaderna inom förtjänst-
skyddet med 23 miljoner euro. Kostnaderna 
för den förhöjning som betalas inom grund-
skyddet är 11,4 miljoner euro. 

Allt flera antas söka sig till frivillig utbild-
ning som arbetskraftsmyndigheterna godkänt 
i och med att nivån på förmånen förbättras 

och kravet på arbetshistoria slopas. Dessutom 
börjar ersättning för uppehälle betalas även 
för denna utbildning. Bruttokostnaderna för 
att utbildningsförmånerna revideras är 15 
miljoner euro. Deltagandet i utbildning 
minskar dock arbetslöshetsförmånsutgifterna 
med 4,5 miljoner euro inom förtjänstskyddet 
och med 0,8 miljoner euro inom grundskyd-
det. 

Att de förmånsdagar som betalas dem som 
deltar i arbetskraftsutbildning inräknas i 
maximitiden på 500 dagar för arbetslöshets-
dagpenningen minskar utbildningsförmåns-
utgifterna därför att till dem som fått 500 da-
gar betalas i stället för en utbildningsförmån 
på samma nivå som arbetslöshetsdagpen-
ningen en förmån på samma nivå som ar-
betsmarknadsstödet. Detta sänker arbetslös-
hetsdagpenningsutgifterna med 7,5 miljoner 
euro. 

De ändringar som föreslagits i arbetsvillko-
ret beräknas öka utgifterna för förtjänstskyd-
det med 8,5 miljoner euro och grunddagpen-
ningsutgifterna med 0,7 miljoner euro. Då 
arbetslöshetsdagpenning betalas i stället för 
arbetsmarknadsstöd sjunker arbetsmarknads-
stödsutgifterna på motsvarande sätt med 
5 miljoner euro. 

Att maximitiden för jämkad arbetslöshets-
förmån slopas har inga ekonomiska konse-
kvenser jämfört med nuläget, eftersom max-
imitiden enligt den permanenta lagen inte har 
tillämpats. 

Att den undre åldersgränsen för rätten till 
tilläggsdagar inom utkomstskyddet för ar-
betslösa höjs med ett år från 59 år till 60 år 
inverkar så 2012 att arbetslösheten fram-
skjuts för största delen av dem som då är 57 
år. Detta berör ungefär 1000 arbetstagare. Att 
arbetslösheten senareläggs ger upphov till 
besparingar på 17 miljoner euro. Denna be-
sparing blir dock ett tillägg till följande års 
utgifter, om de blir arbetslösa vid 58 års ål-
der. År 2014 börjar en åldersklass inte få 
tilläggsdagar, de som är födda 1955. Detta 
medför besparingar på 17 miljoner euro i de 
totala utgifterna. 
 
 
Konsekvenser för staten 

Höjningarna av nivån på den inkomstrela-
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terade dagpenningen medför de till bruttobe-
loppet största kostnaderna. De har dock ing-
en direkt inverkan på statsandelen, eftersom 
höjningarna finansieras med arbetslöshets-
försäkringspremierna. Indirekta konsekven-
ser kommer via beskattningen, eftersom höj-
ningen av förmånerna höjer de i beskattning-
en avdragbara arbetslöshetsförsäkringspre-
mierna, vilket minskar skatteinkomsterna. 
Denna inverkan minskas dock av att arbets-
löshetsförmånerna stiger, vilket ökar skatte-
inkomsterna. 

Till följd av de ändringar som företagits i 
arbetsvillkoret får de arbetslösa oftare än ti-
digare arbetslöshetsdagpenning i stället för 
arbetsmarknadsstöd. Detta har dock inte nå-
gon inverkan på statsandelen. Statens andel 
ökar med 4,3 miljoner euro i fråga om för-
tjänstskyddet och med 0,7 miljoner euro i 
fråga om grunddagpenningen, men i stället 
uppkommer en besparing på 5 miljoner euro 
i arbetsmarknadsstödsutgifterna. 

Staten finansierar den förhöjningsdel som 
ska betalas dem som får arbetsmarknadsstöd 
under tiden för sysselsättningsfrämjande ser-
vice. Dess inverkan är 8,4 miljoner euro. 
Höjningarna av grunddagpenningen under 
arbetslöshetstiden finansieras av Arbetslös-
hetsförsäkringsfonden. 

Den största utgiftsposten för staten är re-
formen av utbildningen för arbetslösa. Om 
antalet som använder sig av frivillig utbild-
ning stannar på nuvarande nivå, kostar det 
4,5 miljoner euro att foga de ersättningar för 
uppehälle som staten betalar till den. I och 
med reformen antas antalet deltagare öka 
med 25 % det första året, vilket innebär en 
kostnadsökning på 4 miljoner euro för staten. 
Under det första året ökar statens utgifter 
med sammanlagt 8,5 miljoner euro. Nästa år 
antas ökningen av antalet användare bli dub-
belt större, varvid utgiftsökningen för staten 
skulle bli sammanlagt 12,5 miljoner euro. 

De ovan nämnda siffrorna är bruttobelopp. 
Då de som deltar i utbildningen antas vara 
arbetslösa om de inte skulle delta i utbild-
ningen så sparas arbetslöshetsdagpenningar-
na för motsvarande tid. 

Utgiftsminskningen är dock mindre efter-
som ersättningar för uppehälle betalas för ut-
bildningstiden. Dessutom betalas förhöjd för-
tjänstdel och grunddagpenningens förhöj-

ningsdel för betydligt kortare tid under ar-
betslöshetstiden. Inverkan av besparingen 
under arbetslöshetstiden är 2 miljoner euro i 
fråga om förtjänstskyddet och 0,8 miljoner 
euro i fråga om grundskyddet det första året. 
Följande år fördubblas inverkan. Besparing-
en beräknas bli 4,2 miljoner euro i de in-
komstrelaterade dagpenningarna och 1,6 mil-
joner euro i grunddagpenningarna. 

Nettoinverkan för staten av reformen av 
utbildningsförmånerna för arbetslösa beräk-
nas således till 5,7 miljoner euro det första 
året och 6,7 miljoner euro under senare år. 

På grund av att åldersgränsen för rätt till 
tilläggsdagar höjs uppkommer 2012 en be 
 
 
Konsekvenser för arbetslöshetsförsäkrings-
premien 

På grund av propositionen växer den andel 
som ska finansieras med arbetslöshetsförsäk-
ringspremier med 75,3 miljoner euro 2010, 
vilket påverkar såväl arbetsgivarens som lön-
tagarens premie med 0,06 procentenheter. 
Följande år stiger fondens andel till 78 mil-
joner euro på grund av att utbildningen ut-
ökas. Att åldersgränsen för rätt till tilläggs-
dagar höjs medför en faktisk besparing på 16 
miljoner euro för fonden 2014. 

Eftersom en stor del av de arbetslösa 
kommer att betalas den förhöjda förmån som 
finansieras med arbetslöshetsförsäkringspre-
mier i början av arbetslösheten, kommer just 
denna utgiftspost att växa när fler blir arbets-
lösa under lågkonjunkturen. Av denna anled-
ning kommer det att vara svårare än förr att 
hålla arbetslöshetsförsäkringspremierna sta-
bila. 
 
 
Konsekvenser för arbetslöshetskassorna 

Arbetslöshetsdagpenningarnas förhöjda 
förtjänstdelar påverkar inte arbetslöshetskas-
sornas andel, eftersom kassornas finansie-
ringsandelar bestäms på grund av den norma-
la arbetslöshetsdagpenningen. Av höjningar-
na har endast höjningen av gränsen en inver-
kan på sammanlagt 1,8 miljoner euro för ar-
betslöshetskassorna. Hur denna summa för-
delas på de olika arbetslöshetskassorna beror 
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på hur mycket av deras dagpenningar som 
överskrider gränsen. 

De ändringar som gäller arbetsvillkoret 
ökar arbetslöshetskassornas andel med 
0,2 miljoner euro. Förmånsdagarna för dem 
som deltar i arbetskraftsutbildning räknas in i 
de maximala 500 dagarna varför en del av 
dem som får inkomstrelaterad dagpenning 
börjar få arbetsmarknadsstöd. Detta minskar 
arbetslöshetskassornas andel med 0,5 miljo-
ner euro. 

De reformer som gäller arbetslösas frivilli-
ga utbildning påverkar inte arbetslöshetskas-
sornas utgifter, eftersom staten finansierar de 
ersättningar för uppehälle som fogas till den 
frivilliga utbildningen och arbetslöshetsför-
säkringsfonden finansierar de förhöjda för-
tjänstdelarnas andelar. Om antalet arbetslös-
hetsdagar minskar lika mycket som vad ut-
bildningsdagarna ökar, har reformen inga 
konsekvenser för arbetslöshetskassorna. 

Sammanlagt ökar ovan nämnda ändringar 
arbetslöshetskassornas utgifter med 1,5 mil-
joner euro. 

Finansieringen av det utbildningsstöd som 
betalas under tiden för arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning har avvikit från finansie-
ringen av arbetslöshetsförmåner. Av för-
tjänststödet till den som deltagit i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning har arbetslös-
hetskassorna finansierat 5,5 % av förtjänst-
stödets förtjänstdel och inte av hela förtjänst-
stödet. År 2008 finansierade arbetslöshets-
kassorna 4,6 miljoner euro av löntagarnas 
förtjänststöd, vilket var 3,4 % av hela för-
tjänststödsutgiften utan ersättningar för up-
pehälle. Om finansieringen skulle ha skett 
enligt propositionen skulle arbetslöshetskas-
sornas finansieringsandel har stigit med 
2,9 miljoner euro. Arbetslöshetskassorna fi-
nansierade förmåner med inalles 71 miljoner 
euro. 

Arbetslöshetskassornas procentuella andel 
av bruttoutgifterna för utkomstskyddet för 
arbetslösa sjunker dock, eftersom de dagpen-
ningar som betalas till förhöjt belopp ökar. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar 
de förhöjda förtjänstdelarna och omställ-
ningsskyddets förtjänstdelar, arbetslöshets-
kassans finansieringsandel beräknas på en 
persons normala arbetslöshetsdagpenning. 

Företagarkassornas utgifter ökar något av 

att arbetsvillkoret förkortas från 24 till 18 
månader. En ny förmån är att också företa-
garkassorna börjar betala förhöjd förtjänstdel 
till sina medlemmar under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service. Företagarkassor-
na finansierar själva de förhöjda förtjänstde-
larna. Företagarna har tidigare deltagit rätt li-
tet i utbildning. Då 1200 företagare betalades 
inkomstrelaterade företagarförmåner 2008, så 
hade av dem 120 företagare deltagit i arbets-
kraftsutbildning och 20 företagare i frivillig 
utbildning. Med detta antal användare skulle 
kostnaderna för de förhöjda förtjänstdelarna 
vara cirka 100 000 euro. Finansieringen av 
förhöjningsdelarna medför inget tryck på att 
höja medlemsavgiften för företagartagarkas-
sorna. 
 
 
 
4.3. Konsekvenser för myndigheterna 

Verkställigheten av arbetslöshetsförmåner-
na sköts av Folkpensionsanstalten och arbets-
löshetskassorna. I börjar ökar propositionen 
arbetsmängden och förvaltningskostnaderna 
för dem, eftersom man blir tvungen att företa 
stora ändringar i datasystemen. 

Efter övergångsfasen bedöms verkställig-
heten av lagen vara något arbetsammare än 
den nuvarande lagstiftningen. Verkställighe-
ten underlättas i någon mån av att utbild-
ningsdagpenningen och utbildningsstödet 
slopas och i stället betalas arbetslöshetsför-
mån. Arbetsmängden minskas också i någon 
mån av att arbetsvillkoret förkortas, eftersom 
man behöver utreda arbetsförhållandena bara 
under 34 veckor i stället för 43 veckor. Ar-
betsmängden vid verkställigheten ökas åter 
av de nya förmånerna, den förhöjningsdel 
och förhöjda förtjänstdel som betalas för de 
första 20 arbetslöshetsdagarna och för högst 
200 dagar under sysselsättningsfrämjande åt-
gärder. Villkoret för den förhöjda förtjänstdel 
som betalas i början av arbetslösheten är tre 
års arbete. Trots att det räcker för arbetskra-
vet att man haft ett gällande anställningsför-
hållande och anställningsförhållandena inte 
behöver utredas i detalj, ökar det antalet sa-
ker som ska utredas. Också de olika dagpen-
ningsnivåerna ökar det administrativa arbe-
tet. 
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4.4. Samhälleliga konsekvenser 

Propositionen är en del av en större helhet, 
där man strävar efter att arbetssökandet ska 
vara effektivare än förr och således efter att 
förkorta arbetslöshetsperioderna. Regeringen 
avlåter en proposition om åtgärderna för att 
effektivisera arbetssökandet vilken beretts 
vid arbets- och näringsministeriet. Effektivt 
arbetssökande stöds av service som främjar 
arbetssökandet. För att uppmuntra till delta-
gande i denna service betalas den arbetslöse 
förhöjd arbetslöshetsförmån under servicen. 
När det gäller den sysselsättningsfrämjande 
servicen har särskilt den frivilliga utbildning-
ens ställning förbättrats kännbart. Deltagan-
det i frivillig utbildning under arbetslöshets-
tiden har underlättats genom att kravet på 
10 år i arbete har undanröjts. Förmånerna 
under tiden för frivillig utbildning har höjts 
kännbart. För utbildningstiden kan man efter 
reformen få förhöjd förtjänstdel eller förhöj-
ningsdel eller omställningsskyddets för-
tjänstdel eller omställningsskyddstillägg. För 
utbildningstiden betalas dessutom ersättning 
för uppehälle, som inte har betalts tidigare. 

Strävan med effektiviserat arbetssökande 
och den sysselsättningsfrämjande servicen i 
anslutning därtill är att arbetsgivarna snabba-
re än förr ska hitta den arbetskraft de behö-
ver. Detta förbättrar också företagens verk-
samhetsförutsättningar. Om arbetslöshetspe-
rioderna på detta sätt kan förkortas, förbättrar 
det framför allt de sysselsattas ekonomiska 
situation, men samtidigt minskar det också 
förmånsutgifterna och ökar skatteinkomster-
na. 
 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

5.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial 

De grundläggande linjerna för reformen 
baserar sig på det förslag som SATA-
kommittén lade fram den 27 januari 2009 om 
grundläggande linjer för totalreformen samt 
det förslag om klarläggande av stödsystemen 
och reform av vuxenstuderandes studiesocia-
la förmåner som AKKU-ledningsgruppen 
lade fram för SATA-kommittén. Arbets-

marknadsorganisationerna kom den 21 janua-
ri 2009 överens om förslag som gäller pen-
sionspolitiken och utkomstskyddet för arbets-
lösa för åren 2009—2014. Dessa förslag in-
går i Satakommitténs förslag. SATA-
kommitténs förslag om centrala linjer för to-
talreformen av den sociala tryggheten finns 
på social- och hälsovårdsministeriets webb-
plats, adress www.stm.fi/julkaisut. Förslaget 
har publicerats den 23 februari 2009. 

Denna regeringsproposition har beretts vid 
social- och hälsovårdsministeriet i samarbete 
med arbets- och näringsministeriet samt de 
centrala arbetsmarknadsorganisationerna. I 
samband med beredningen har Folkpensions-
anstalten och Arbetslöshetskassornas Samor-
ganisation rf hörts. I fråga om de förslag som 
gäller utkomstskyddet för arbetslösa företa-
gare har den arbetsgrupp vid social- och häl-
sovårdsministeriet som utreder behoven av 
att utveckla företagarnas sociala trygghet 
ordnat ett informationsmöte. I mötet deltog 
Företagarna i Finland, Centralförbundet för 
lant- och skogsbruksproducenter (MTK) rf, 
Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslös-
hetskassa samt Företagarnas arbetslöshets-
kassa i Finland. 
 
 
 
5.2. Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Utlåtanden om utkastet till proposition be-
gärdes av undervisningsministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, inrikesministeriet, Fi-
nansinspektionen, Finlands Kommunför-
bund, Folkpensionsanstalten, Arbetslöshets-
kassornas Samorganisation rf, arbetslöshets-
försäkringsfonden, Finlands Fackförbunds 
Centralorganisation FFC rf, Tjänstemanna-
centralorganisationen FTFC rf, Akava ry, 
Finlands näringsliv EK, Företagarna i Fin-
land, Finlands Arbetslösas Samarbetsorgani-
sation TVY rf. 

Remissinstanserna förhöll sig huvudsakli-
gen positivt till de föreslagna ändringarna. 
Arbetsmarknadsorganisationerna ger ändå ut-
tryck för sin oro över om arbetskraftsförvalt-
ningens personalresurser och ekonomiska re-
surser räcker till för att ordna den service 
som de arbetslösa behöver. 
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Även om det i reformen ingår förslag som 
förenklar verkställandet av lagen, anses de 
olika förhöjningsandelarna till arbetslöshets-
förmånen försvåra utbetalningen av arbets-
löshetsförmåner. Folkpensionsanstalten kon-
staterar i sitt utlåtande att förhållandet mellan 
förhöjningsdelarna och omställningsskydds-
tillägget fördunklas i och med ändringen, och 
att förhöjningsdelarna som betalas på flera 
olika grunder orsakar svårigheter och oklar-
heter vid genomförandet. Även Finansin-
spektionen fäster i sitt utlåtande uppmärk-
samhet vid det extra arbete som de olika 
förmånerna medför för arbetslöshetskassor-
na. 

Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisa-
tion TVY rf anser att lagförslaget alltför 
mycket fokuserar på utkomsten i början av 
arbetslösheten och att man inte har föresla-
gits tillräckliga förbättringar för de långtids-
arbetslösas situation. Föreningen föreslår en 
höjning av arbetsmarknadsstödet. 

Med utgångspunkt i utlåtandena har man 
preciserat bestämmelserna i 9 kap. i proposi-
tionen, som gäller utbetalningen av förmåner 
under tiden för sysselsättningsfrämjande ser-
vice. De frågor som gäller arbetsmarknads-
stödet är under behandling i SATA-
kommittén, och man har inte haft för avsikt 
att ändra grunderna för arbetsmarknadsstödet 
i samband med denna proposition. Bestäm-
melserna om arbetsmarknadsstöd har tagits 
med i propositionen med anledning av änd-
ringarna i lagens struktur. 

6.  Samband med andra proposi t io-
ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition till Riksdagen med förslag till la-
gar om ändring av lagen om offentlig arbets-
kraftsservice och lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa, som beretts vid arbets- och när-
ingsministeriet och som avlåts till Riksdagen 
i samband med budgetpropositionen för 
2010. De förslag som ingår i den proposition 
som beretts vid arbets- och näringsministeriet 
har beaktats i denna proposition och dessa 
två propositioner utgör tillsammans en helhet 
genom vilken genomförs Satakommitténs 
förslag till reform av arbetslöshetsförmåner-
na och arbetskraftsförvaltningens åtgärder i 
anslutning till dem. 

Regeringen avlåter separat till Riksdagen 
en proposition där det genom lagstiftning 
som gäller tills vidare föreslås bestämmelser 
om hur arbetstagares arbetspensionsförsäk-
ringsavgift, löntagares arbetslöhetsförsäk-
ringspremie och sjukförsäkringens dagpen-
ningsavgift beaktas när dagpenningsförmå-
nerna räknas ut. Tidigare har det föreskrivits 
om saken varje år genom tidsbestämda lagar. 
Det förslag som ingår i propositionen mins-
kar avdraget och har således en förhöjande 
inverkan på de inkomstrelaterade dagpen-
ningarna. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om utkomstskydd för arbetslösa 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

2 §. Förmåner. Det föreslås att 3 mom. 
upphävs, eftersom 10 kap., som gäller ut-
bildningsdagpenning, föreslås bli upphävt. 
Efter detta finns det inte längre någon förmån 
som kallas utbildningsdagpenning, utan för 
utbildningstid betalas en arbetslöshetsför-
mån, antingen arbetslöshetsdagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd. 
 
3 kap. Allmänna begränsningar för 

erhållande av förmåner 

1 §. Ålder. 1 mom. motsvarar den gällande 
lagen. 

I 2 mom. slopas hänvisningen till utbild-
ningsdagpenning på de grunder som nämns i 
samband med 1 kap. 2 §. I övrigt motsvarar 
bestämmelsen den gällande lagen. 

3 §. Arbetsoförmåga. Hänvisningarna till 
folkpensionslagen (347/1956) i 1 och 2 mom. 
ändras så att de börjar avse den nya folkpen-
sionslagen (568/2007) och dess 12 § 4 mom. 
om sjukpension. 

4 §. Hindrande sociala förmåner. Det före-
slås att 1 mom. ändras så att där inte längre 
föreskrivs att omställningsskyddstillägget, 
dvs. det tidigare tillägget för sysselsättnings-
plan, har företräde i förhållande till förhöj-
ningsdelen och den förhöjda förtjänstdelen. 
Eftersom det föreslås att förhöjningsdel och 
förhöjd förtjänstdel ska betalas på tre olika 
grunder, föreslås det att till 6 kap. fogas en 
ny 3 e §, där det föreskrivs i vilken ordning 
de olika förmånerna ska betalas. 

5 §. Begränsningar som följer av anställ-
nings- eller tjänsteförhållande. Det föreslås 
att 2 punkten ändras så att en person inte ska 
ha rätt till arbetslöshetsförmåner för den tid 
som han eller hon har rätt att få semesterlön 
som baserar sig på lön av heltidsarbete. I 
rättspraxis har den gällande lagens bestäm-
melse tolkat så att om rätt till semester har 
uppkommit i heltidsarbete, har man inte rätt 

till arbetslöshetsförmåner för semestertiden. 
Inom den offentliga sektorn bestäms semes-
terlönen på grundval av lönen i det anställ-
nings- eller tjänsteförhållande, som den an-
ställde har när han eller hon får semester. Om 
en anställd har deltidsarbete när han eller hon 
får semester, betalas han eller hon lönen av 
deltidsarbetet för semestertiden oberoende av 
vilket arbete han eller hon har haft under 
kvalifikationsåret. Semesterlönen påverkas 
alltså inte på något sätt av i vilket arbete se-
mestern har intjänats. Målet med ändringen 
är att alla som har deltidsarbete och får lön 
av deltidsarbete ska ha samma rätt till arbets-
löshetsförmåner för semestertiden. 
 
4 kap. Jämkade och minskade arbets-

löshetsförmåner 

5 §. Förmånsbelopp. Det föreslås att hän-
visningarna i 3 mom. ändras. Ändringarna är 
tekniska och beror på de ändringar som före-
slås i 6 kap. I övrigt motsvarar bestämmelsen 
den gällande lagen. 

6 §. Maximitid. Det föreslås att bestämmel-
serna om maximitiden för jämkad arbetslös-
hetsförmån upphävs. Den räkneregel som in-
går i 3 mom. och som gäller beräkningen av 
de jämkade arbetslöshetsdagpenningarna för 
arbetslöshetsdagpenningens maximitid före-
slås ingå i 6 kap 7 §. 

7 §. Sociala förmåners inverkan på arbets-
löshetsförmånerna. Det föreslås att 1 mom. 
ändras så att hänvisningarna till folkpen-
sionslagen (347/1956) ändras så att de hänvi-
sar till den nya folkpensionslagen (568/2007) 
och i fråga om handikappbidrag till lagen om 
handikappförmåner (570/2007) samt i fråga 
om bostadsbidrag för pensionstagare till la-
gen om bostadsbidrag för pensionstagare 
(571/2007). I övrigt motsvarar bestämmelsen 
den gällande lagen. 
 
5 kap. Förutsättningar för erhållande 

av arbetslöshetsdagpenning 

2 §. Löntagares rätt till arbetslöshetsdag-
penning. I 1 mom. finns bestämmelser om 
löntagares rätt till inkomstrelaterad dagpen-
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ning. Enligt det ska en medlem av en lönta-
garkassa uppfylla arbetsvillkoret medan han 
eller hon är medlem av en arbetslöshetskassa 
för att få rätt till inkomstrelaterad arbetslös-
hetsdagpenning. I den gällande lagen finns 
två arbetsvillkor, av vilka det längre är 43 
veckor, dvs. ungefär tio månader. Eftersom 
arbetsvillkoret enligt 3 § föreslås bli förkortat 
till 34 veckor, föreslås att den tid en löntaga-
re ska vara medlem av en arbetslöshetskassa 
förkortas i motsvarande mån. 

2 mom. motsvarar den gällande lagen. 
3 §. Löntagares arbetsvillkor. I 1 mom. fö-

reskrivs om löntagares arbetsvillkor, som fö-
reslås bli förkortat från nuvarande 43 kalen-
derveckor till 34 kalenderveckor. Det nya ar-
betsvillkoret motsvarar det s.k. återkomst-
villkoret enligt 2 mom. i den gällande lagen, 
med stöd av vilket maximitiden för arbets-
löshetsdagpenning för den som fått dagpen-
ning redan tidigare börjar från början. Den 
granskningsperiod under vilken arbetsvillko-
ret ska uppfyllas förlängs samtidigt med fyra 
månader till 28 månader. Till följd av det 
förkortade arbetsvillkoret och den förlängda 
granskningsperioden blir det lättare än nu för 
en löntagare att få rätt till arbetslöshetsdag-
penning. Övergången till ett arbetsvillkor för-
tydligar lagen och underlättar verkställighe-
ten av den. 

I 2—4 mom. föreskrivs om förlängning av 
granskningsperioden. Bestämmelserna mot-
svarar i sak 3 § 3 mom. i den gällande lagen. 
Genom ändringarna har man försökt förtyd-
liga lagens ordalydelse. 

I 2 mom. föreskrivs om de situationer där 
en person är förhindrad att vara på arbets-
marknaden och det finns en i lagen nämnd el-
ler någon godtagbar orsak till detta. Avsikten 
med ändringen är inte att ändra nuvarande 
etablerade tillämpningspraxis. 

I 3 mom. föreskrivs om de situationer där 
en person är på arbetsmarknaden men som 
ändå förlänger granskningsperioden. Be-
stämmelsen motsvarar i övrigt den gällande 
lagen, men till de orsaker som förlänger 
granskningsperioden har lagts den tid då per-
sonen i fråga omfattas av sysselsättnings-
främjande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. 
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och fri-
villig utbildning enligt lagen om offentlig ar-
betskraftsservice förlänger granskningsperio-

den redan nu. Med ändringen utökas de god-
tagbara orsakerna så att granskningsperioden 
även förlängs med den tid då personen i fråga 
deltar i arbetsprövning, arbetslivsträning, ar-
betspraktik, arbets- eller utbildningsprövning 
eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice. 
Syftet med tillägget är att uppmuntra arbets-
lösa att delta i åtgärderna i fråga. När åt-
gärdstiden förlänger granskningsperioden 
blir det inte svårare att uppfylla arbetsvillko-
ret fast man deltar i åtgärderna. 

Enligt 4 kan granskningsperioden förlängas 
med högst sju år. Bestämmelsen motsvarar 
den gällande lagen. 

4 §. Arbete som ska räknas in i löntagares 
arbetsvillkor. Det föreslås att 4 mom. ändras 
så att i arbetsvillkoret inräknas inte heller den 
tid för vilken en person har betalts sänkt lön 
för sjukdomstid med stöd av arbets- eller 
tjänstekollektivavtal. När tiden inte räknas in 
i arbetsvillkoret beaktas inte heller lön som 
betalts för den tiden när lönen bestäms. 

Lönen för sjukdomstid har i huvudsak 
överenskommits genom arbets- och tjänste-
kollektivavtal. Exempelvis enligt det allmän-
na kommunala tjänste- och arbetskollektivav-
talet har en anställd rätt att för sjukdomstid få 
sin ordinarie lön för 60 kalenderdagar och 
därefter två tredjedelar av sin ordinarie lön 
för 120 kalenderdagar. Ytterligare kan enligt 
prövning betalas högst två tredjedelar av den 
ordinarie lönen för högst 185 kalenderdagar. 
Om sjukdomen leder till att anställnings- el-
ler tjänsteförhållandet upphör, bestäms den 
lön som ligger till grund för arbetslöshets-
dagpenningen för den tid som föregått arbets-
lösheten, då personen i fråga har uppfyllt ar-
betsvillkoret. När bestämmelsen ändras så att 
sjukdomstid med sänkt lön inte räknas in i 
arbetsvillkoret, ska arbetslöshetsdagpenning-
en bestämmas för den tid då den anställde har 
betalts normal lön. 

5 §. Försäkringsperioder som räknas lön-
tagare till godo. Det föreslås att 2 mom. änd-
ras så att en medlem av en företagarkassa får 
räkna sig till godo högst 10 veckors tid i ar-
bete och som försäkrad i en situation där han 
eller hon blir löntagare och medlem av en 
löntagarkassa. Tiden förkortas med en vecka 
eftersom arbetsvillkoret för löntagare förkor-
tas från 43 veckor till 34 veckor. 
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6 §. Företagares rätt till arbetslöshetsdag-
penning. I 1 mom. föreskrivs om företagares 
rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Det fö-
reslås att företagares arbetsvillkor förkortas 
från 24 månader till 18 månader. Av denna 
anledning föreslås att tiden som försäkrad på 
motsvarande sätt förkortas till 18 månader 
från 24 månader. 

2 mom. motsvarar den gällande lagen. 
7 §. Företagares arbetsvillkor. I 1 mom. 

föreskrivs om uppfyllande av företagares ar-
betsvillkor. Det föreslås att den tid i arbete 
som krävs för att uppfylla arbetsvillkoret för-
kortas från 24 månader till 18 månader. Detta 
motsvarar den ändring som föreslås i lönta-
gares arbetsvillkor. Villkoren för uppfyllande 
av företagares arbetsvillkor är olika beroende 
på om arbetsvillkoret uppfylls för första 
gången eller om arbetsvillkoret uppfylls på 
nytt under dagpenningsperioden. När man 
första gången granskar om arbetsvillkoret är 
uppfyllt inräknas alla arbetsperioder i arbets-
villkoret. När det är fråga om att uppfylla ar-
betsvillkoret på nytt under dagpenningsperi-
oden inräknas endast minst 12 månader långa 
arbetsperioder i detta arbetsvillkor. Eftersom 
det föreslås att arbetsvillkoret förkortas till 
18 månader, måste den arbetsperiod som in-
räknas i arbetsvillkoret förkortas för att be-
stämmelsen ska ha praktisk betydelse.  För 
att förtydliga bestämmelsen föreslås att före-
tagares arbetsvillkor uppfylls på samma sätt 
oberoende av om företagaren redan har be-
talts arbetslöshetsdagpenning eller inte. För 
företagares arbetsvillkor duger i regel endast 
sådant arbete som är försäkrat i enlighet med 
lagen om pension för företagare (1272/2006) 
eller lagen om pension för lantbruksföretaga-
re (1280/2006). Lagarna om pension för före-
tagare omfattar endast företagsverksamhet 
som pågått minst fyra månader. Utkomst-
skyddet för arbetslösa företagare omfattar 
också delägare i företag som är försäkrade i 
enlighet med lagen om pension för arbetsta-
gare (395/2006). De kan därför ha arbetspe-
rioder som är kortare än fyra månader. I en-
lighet med lagarna om pension för företagare 
föreslås att i arbetsvillkoret för företagare in-
räknas minst fyra månader långa arbetsperio-
der. I övrigt motsvarar bestämmelsen den 
gällande lagen. 

I bestämmelserna om förlängning av 

granskningsperioden i 2—4 mom. har företa-
gits en motsvarande strukturell ändring som i 
bestämmelserna om förlängning av löntaga-
res arbetsvillkor. Bestämmelserna motsvarar 
den gällande lagen med den skillnaden att 
granskningsperioden även förlängs med den 
tid då personen i fråga deltar i arbetspröv-
ning, arbetslivsträning, arbetspraktik, arbets- 
eller utbildningsprövning eller arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice. 

10 §. Arbetsvillkorets giltighet. I 1 mom. 
bestäms hur frånvaro från arbetsmarknaden 
inverkar på rätten till arbetslöshetsdagpen-
ning. Om en person har varit borta från ar-
betsmarknaden utan godtagbart skäl längre 
tid än sex månader, beviljas han eller hon 
inte arbetslöshetsdagpenning förrän han eller 
hon på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret. Be-
stämmelsen motsvarar 5 kap. 10 § 1 mom. i 
den gällande lagen. Nytt i bestämmelsen är 
att den ska gälla inte bara medlemmar av lön-
tagarkassor utan också medlemmar av före-
tagarkassor samt dem som inte är medlem-
mar av någon kassa.  

Syftet med hotet att gå miste om utkomst-
skyddet för arbetslösa är att de som blivit ar-
betslösa så snabbt som möjligt ska söka sig 
till nytt arbete eller i brist på sådant till sys-
selsättningsfrämjande service. För det andra 
försvårar lång frånvaro från arbetsmarknaden 
den arbetslöses sysselsättningsmöjligheter. 
Av denna orsak finns det inga grunder för att 
maximitiden för godtagbar frånvaro ska vari-
era enligt om personen i fråga är företagare 
eller löntagare eller om han eller hon hör till 
en arbetslöshetskassa. Den föreslagna änd-
ringen gör samtidigt lagen klarare. 

I 2 mom. bestäms när en person anses ha 
varit på arbetsmarknaden och när han eller 
hon anses ha haft en godtagbar orsak till 
frånvaro. Bestämmelsen motsvarar den gäl-
lande lagen. 

I 3 mom. föreskrivs om hur länge en med-
lem av en arbetslöshetskassa kan arbeta som 
företagare och behålla sin rätt till löntagar-
kassans arbetslöshetsdagpenning. Bestäm-
melsen motsvarar 3 § 4 mom. i den gällande 
lagen, enligt vilken en löntagare kan arbeta 
som företagare högst 18 månader utan att 
förlora sin rätt till löntagares arbetslöshets-
dagpenning. Eftersom företagares arbetsvill-
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kor föreslås bli förkortat till 18 månader, är 
det möjligt att en person uppfyller företaga-
res arbetsvillkor redan innan han eller hon 
har varit företagare i 18 månader. Då kunde 
han eller hon samtidigt uppfylla såväl företa-
gares arbetsvillkor som löntagares arbetsvill-
kor. Av denna orsak föreslås att en person 
som har uppfyllt företagares arbetsvillkor 
medan han eller hon varit medlem av en före-
tagarkassa förlorar sin rätt till löntagares ar-
betslöshetsdagpenning. Granskningsperioden 
för arbetsvillkoret för den som förlorat lönta-
gares arbetsvillkor börjar vid den tidpunkt då 
han eller hon börjar arbeta efter företagsverk-
samheten. 

I 4 mom. föreskrivs på motsvarande sätt 
som i fråga om löntagare om hur ett arbets-
villkor som uppfyllts som medlem av en fö-
retagarkassa och därigenom rätt till företaga-
res arbetslöshetsdagpenning upphör. Arbets-
villkor som en företagare intjänat som med-
lem av en företagarkassa upphör senast när 
han eller hon uppfyller löntagares arbetsvill-
kor som medlem av en löntagarkassa. 
Granskningsperioden för företagares arbets-
villkor börjar vid den tidpunkt då han eller 
hon på nytt ansluter sig till en företagarkassa. 
Tid som företagare innan löntagares arbets-
villkor uppfylldes kan således inte inräknas i 
företagares arbetsvillkor. 

10 a §. Efterskydd för löntagare och före-
tagare. Det föreslås att till lagen fogas en ny 
10 a §, där det föreskrivs om hur rätten till 
arbetslöshetsdagpenning bestäms när en 
medlem av en löntagarkassa övergår till en 
företagarkassa och en medlem av en företa-
garkassa blir medlem av en löntagarkassa. 
Den föreslagna ändringen förtydligar be-
stämmelserna om efterskydd och underlättar 
övergången från löntagare till företagare eller 
från företagare till löntagare. 

I 1 mom. bestäms om löntagares efterskydd 
och i 2 mom. om företagares efterskydd. 
Principen i bestämmelserna är den att en per-
son behåller den rätt till arbetslöshetsförmå-
ner som han eller hon skulle ha haft om han 
eller hon inte hade bytt arbetslöshetskassa. 
Dessa rättigheter upphör först när han eller 
hon förvärvar rätt till arbetslöshetsdagpen-
ning i den nya kassan genom att uppfylla ar-
betsvillkoret. Om t.ex. en person som över-
gått från en löntagarkassa till en företagar-

kassa blir arbetslös innan han eller hon upp-
fyllt företagares arbetsvillkor, ska han eller 
hon ha rätt till den arbetslöshetsdagpenning 
som skulle ha betalts till honom eller henne 
om han eller hon hade blivit arbetslös medan 
han eller hon var medlem av löntagarkassan. 
Om han eller hon uppfyller löntagares ar-
betsvillkor och inte har varit företagare 18 
månader, har han eller hon rätt till löntagar-
kassans arbetslöshetsdagpenning. Denna rätt 
har han eller hon även i det fallet att han eller 
hon övergår från löntagarkassan till företa-
garkassan och tillbaka till löntagarkassan. 
Om han eller hon har betalts arbetslöshets-
dagpenning från löntagarkassan, betalas han 
eller hon de dagar som återstår av maximiti-
den för arbetslöshetsdagpenning. Eftersom 
det är fråga om löntagares arbetslöshetsdag-
penning betalas den med de förhöjningar som 
hör till löntagares dagpenning. På motsva-
rande sätt behåller den som övergått från en 
företagarkassa till en löntagarkassa den rätt 
som han eller hon skulle ha haft om han eller 
hon kvarstått som medlem av företagarkas-
san. Han eller hon behåller alltså det arbets-
villkor han eller hon uppfyllt tills han eller 
hon uppfyller löntagares arbetsvillkor. 

I 3 mom. föreslås att bestämmelserna om 
efterskydd endast ska tillämpas om över-
gången från en arbetslöshetskassa till en an-
nan sker inom en månad efter det att med-
lemskapet i den tidigare arbetslöshetskassan 
har avslutats. Den föreslagna bestämmelsen 
ska gälla när en medlem i en löntagarkassa 
övergår till en företagarkassa och när en 
medlem i en företagarkassa övergår till en 
löntagarkassa. Bestämmelsen motsvarar 
5 kap. 5 § 1 mom. och 8 § 1 mom., där det 
föreskrivs om godkännande av försäkrings-
perioder när en medlem i en löntagarkassa 
övergår till en annan löntagarkassa och när 
en medlem i en företagarkassa övergår till en 
annan företagarkassa. Enligt den nuvarande 
lagen upphör rätten till företagarkassans dag-
penning när en person har varit medlem av 
en löntagarkassa 32 veckor. För att förtydliga 
lagen slopas detta. En företagare har ekono-
miska incitament att blir medlem av en lön-
tagarkassa när han eller hon tar emot en läng-
re tids lönearbete. Av denna anledning be-
hövs det inte någon särskild tid då företaga-
res arbetsvillkor är i kraft. 
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I 4 mom. föreslås att arbetslöshetsdagpen-
ningen ska beviljas och betalas av den arbets-
löshetskassa där personen i fråga är medlem. 
Detta motsvarar den gällande lagen men det 
finns inte någon uttrycklig bestämmelse om 
det i lagen. Bestämmelsen gäller den konkre-
ta betalningen, som kan ses som en anvisning 
för den som ansöker om arbetslöshetsdag-
penning. Det föreskrivs särskilt om hur ar-
betslöshetsdagpenningar som betalas på 
grundval av efterskyddet finansieras. 

13 §. Självrisktid. I 1 mom. ingår huvudre-
geln för självrisktid, enligt vilken till själv-
risktiden hör den tid en person är arbetslös 
arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. 
Ett syfte med självrisktiden är att minska det 
administrativa arbete som ersättningar för 
korta arbetslöshetsperioder skulle ge upphov 
till. Först när arbetslöshetstiden motsvarar sju 
fulla arbetsdagar under åtta på varandra föl-
jande kalenderveckor börjar rätten till arbets-
löshetsdagpenning. Självrisktiden åläggs en 
gång per maximal utbetalningstid för arbets-
löshetsdagpenningen. Bestämmelsen motsva-
rar till denna del den gällande lagen. Det fö-
reslås att hänvisningarna till utbildningsdag-
penning slopas i bestämmelsen på de grunder 
som anges i 1 kap. 2 §. 

Det föreslås att till 2 mom. tillfogas att till 
självrisktiden räknas också de dagar för vilka 
en person har betalts arbetslöshetsförmåner 
med stöd av 10 kap. Förslaget hänför sig till 
definitionen av sysselsättningsfrämjande ser-
vice och förenhetligande av de förmåner som 
betalas under tiden för den. För närvarande 
ingår inte någon självrisktid i det utbild-
ningsstöd som betalas för tiden i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning, i den utbild-
ningsdagpenning som betalas under tiden för 
frivillig utbildning ingår självrisktid, men 
den förlöper under utbildningstiden. Arbets-
marknadsstöd kan betalas under tiden för 
sysselsättningsfrämjande service utan hinder 
av självrisktiden. Dessa olika förfaranden 
förenhetligas alltså på föreslaget sätt. 

I 10 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa föreslås att arbetslöshetsförmåner 
ska betalas under tiden för sysselsättnings-
främjande service utan hinder av självriskti-
den. Det rimmar illa med självriskprincipen 
att självrisktid ska åläggas t.ex. efter en lång 
utbildning. Om självrisktid förlöper även un-

der den tid då en person omfattas av syssel-
sättningsfrämjande service, främjar det del-
tagandet. Man kommer i allmänhet överens 
om sysselsättningsfrämjande service i den 
sysselsättningsplan som den arbetssökande 
och arbetskrafts- och näringsbyrån gör upp 
tillsammans, vilket förhindrar spekulations-
försök i anslutning till självrisken. Det före-
slås att hänvisningarna till utbildningsdag-
penning i bestämmelsen slopas på de grunder 
som anges i 1 kap. 2 §. I övrigt motsvarar be-
stämmelsen den gällande lagen. 
 
 
6 kap. Arbetslöshetsdagpenningens 

belopp och varaktighet 

1 §. Arbetslöshetsdagpenningens belopp. I 
1 mom. ska föreskrivas om grunddagpen-
ningens belopp. Det föreslås att 1 mom. i den 
gällande lagen ska delas upp i två moment, 
eftersom det hänvisas till grunddagpenning-
ens belopp annanstans i lagstiftningen. Då 
grunddagpenningens belopp utan förhöj-
ningsdel och omställningsskyddstillägg ingår 
i ett eget moment blir tolkningen av hänvis-
ningsbestämmelserna tydligare. 

I 2 mom. föreslås att förmånen som kallas 
tillägg för sysselsättningsplan ändras till om-
ställningsskyddstillägg. Den föreslagna änd-
ringen beror på att inom utkomstskyddet är 
tillägg för sysselsättningsplan en vilseledan-
de benämning, eftersom det inte är fråga om 
ett tillägg som skulle betalas utöver grund-
förmånen, utan i tillägget för sysselsättnings-
plan är förtjänstdelen större än i den normala 
dagpenningen eller den förhöjda förtjänstde-
len. Eftersom den inkomstrelaterade dagpen-
ningen ändras bör för konsekvensens skull 
också grunddagpenningen ändras. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar 2 mom. i 
den gällande lagen och där har endast företa-
gits en teknisk ändring. 

4 mom. motsvarar 3 mom. i den gällande 
lagen. 

2 §. Den inkomstrelaterade dagpenningens 
förtjänstdel, förhöjda förtjänstdel och om-
ställningsskyddets förtjänstdel. I formeln för 
beräkning av arbetslöshetsdagpenningens 
förtjänstdel finns en gräns, och av den del 
som överskrider den är förtjänstdelen mindre 
än av den lön som stannar under gränsen. Det 
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föreslås att gränsen i 1—3 mom. höjs från 
90 gånger grunddelen till 105 gånger grund-
delen. 

Det föreslås att beloppet av den förhöjda 
förtjänstdelen enligt 2 mom. ändras så att för-
tjänstdelen blir 57,5 % av skillnaden mellan 
dagslönen och grunddelen. Då lönen per må-
nad är större än 105 gånger grunddelen, är 
grunddelen i fråga om den del som överskri-
der denna gräns 35 %. 

I övrigt motsvarar 1—4 mom. den gällande 
lagen. 

3 §. Betalning av förhöjningsdel och för-
höjd förtjänstdel då arbetslösheten börjar. I 
lagförslaget föreslås att förhöjd förtjänstdel 
ska betalas i tre olika situationer: när arbets-
lösheten börjar, när en lång arbetshistoria av-
slutats och under tiden för aktiva åtgärder. 
Det bestäms om var och en av dessa olika si-
tuationer i en egen paragraf. 

Enligt 1 mom. ska förhöjningsdel och för-
höjd förtjänstdel betalas för sammanlagt 
högst 20 dagar under den maximala arbets-
löshetspenningsperioden på 500 dagar till en 
arbetssökande som ha varit i arbete samman-
lagt minst tre år innan rätten till arbetslös-
hetsdagpenning började. Arbetshistorien un-
der tre år beräknas i huvudsak på samma sätt 
som den beräknas för närvarande när man 
undersöker en persons rätt till sysselsätt-
ningsplan. Arbetsvillkoret uppfylls när man 
har haft anställningsförhållande i sammanlagt 
minst tre år hos en eller flera arbetsgivaren. 
Några krav har inte uppställts på anställ-
ningsförhållandets varaktighet eller arbetsti-
den under anställningsförhållandet. I arbets-
villkoret kan inräknas endast arbete som ut-
förts i anställnings- eller tjänsteförhållande, 
däremot inte arbete som försäkrats enligt 
FöPL eller LFöPL. 

Eftersom det är fråga om en kortvarig för-
mån, bör man sträva efter att utredningen av 
tiden i arbete inte i onödan fördröjer behand-
lingen av ansökan. Tiden i arbete kan utredas 
med arbetsintyg eller någon annan tillförlitlig 
utredning av arbetsgivaren. I stället för dem 
kan också använda t.ex. pensionsskyddscen-
tralens registeruppgifter för att utreda tiden i 
arbete. I de kassor som tillämpar en procent-
baserad medlemsavgift kan man också an-
vända medlemsavgiftsregistret för att reda ut 
tiden i arbete. Om tiden i arbete kan bestäm-

mas på ett tillförlitligt sätt utifrån avgiftsupp-
gifterna, är detta tillräckligt för att betala för-
höjd förtjänstdel. Perioder som jämställs med 
arbete kan inte beaktas när rätten till förhöjd 
förtjänstdel beräknas. Å andra sidan räknas 
olika slags ledigheter, t.ex. frånvaro från ar-
betet p.g.a. familjeledigheter, in i arbetsvill-
koret, om personen i fråga har ett gällande 
anställningsförhållande under den tiden. 

Tre års arbetshistoria ska föreligga när 
maximiperioden på 500 dagar börjar. Om 
kravet på tre års arbetshistoria uppfylls sena-
re under dagpenningsperioden, börjar inte 
rätten till förhöjningsdel eller förhöjd för-
tjänstdel innan arbetsvillkoret uppfylls och 
maximiperioden på 500 dagar börjar från 
början. 

I 3 e § föreskrivs om den inbördes priori-
tetsordningen för förhöjningsdelar som beta-
las på olika grunder. 

Trots att den förhöjningsdel och förhöjda 
förtjänstdel som betalas för 20 dagar i princip 
är avsedda att betalas i början av arbetslöshe-
ten, kan de betalas även senare, om den ar-
betssökande omfattas av sysselsättningsfräm-
jande service enligt sysselsättningsplanen 
och på denna grund får förhöjningsdel eller 
förhöjd förtjänstdel. Syftet med detta är att 
beloppet av arbetslöshetsförmånerna inte ska 
minskas av att den arbetssökande under de 
20 första arbetslöshetsdagarna söker sig till 
aktiva åtgärder. 

Om en arbetssökande uppfyller kraven för 
betalning av förhöjningsdel eller förhöjd för-
tjänstdel på grundval av lång arbetshistoria i 
3 a § när han eller hon blir arbetslös, har han 
eller hon inte rätt till förhöjningsdel eller för-
höjd förtjänstdel enligt denna paragraf när 
han eller hon blir arbetslös. Denna bestäm-
melse gäller början på den arbetslöshetsperi-
od i början av vilken den arbetssökande upp-
fyller villkoren för erhållande av förhöj-
ningsdel och förhöjd förtjänstdel enligt 3 a §, 
dvs. han eller hon har blivit utan arbete till 
följd av ekonomiska orsaker eller av produk-
tionsorsaker och har arbetat i åtminstone 20 
år. 

I 2 mom. föreskrivs om när den som har 
rätt till förtjänstdel med stöd av 3 a § får rätt 
till förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel 
enligt 3 §. Denna rätt uppkommer efter det 
att den arbetslöse har betalts förhöjningsdel 
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eller förhöjd förtjänstdel för minst en dag 
med stöd av 3 a § och därefter på nytt har 
uppfyllt löntagares arbetsvillkor. 

I 3 mom. föreskrivs om när en person på 
nytt får rätt till förhöjningsdel eller förhöjd 
förtjänstdel för 20 dagar. Enligt bestämmel-
sen börjar förhöjningsdelen och den förhöjda 
förtjänstdelen alltid från början när personen 
i fråga uppfyller löntagares arbetsvillkor. 

3 a §. Betalning av förhöjningsdel och för-
höjd förtjänstdel sedan en lång arbetshisto-
ria avslutats. Paragrafen motsvarar 3 § i den 
gällande lagen och i den har företagits i hu-
vudsak tekniska ändringar. I 4 mom. före-
skrivs om den maximitid för vilken förhöj-
ningsdel och förhöjd förtjänstdel betalas med 
stöd av denna paragraf. Det föreslås att denna 
maximitid förkortas från 150 till 100 dagar. 

3 b §. Betalning av förhöjningsdel och för-
höjd förtjänstdel under tiden för sysselsätt-
ningsfrämjande service. Betalning av förhöj-
ningsdel och förhöjd förtjänstdel under tiden 
för sysselsättningsfrämjande service motsva-
rar omställningsskyddets omställnings-
skyddstillägg. Förhöjningsdelen och den för-
höjda förtjänstdelen betalas under tiden för 
samma åtgärder och i enlighet med samma 
principer. Den enda skillnaden är att nivån på 
förmånen är något lägre. Å andra sidan ska 
erhållande av förhöjningsdelen eller den för-
höjda förtjänstdelen inte förutsätta arbetshi-
storia av en viss längd och det ska inte ha nå-
gon betydelse varför anställningsförhållandet 
avslutats. Syftet med förmånen är att upp-
muntra och belöna den arbetssökande för del-
tagande i sysselsättningsfrämjande service. 

I 2 mom. föreskrivs om maximitiden för 
förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel som 
betalas under tiden för sysselsättningsfräm-
jande service. Den ska vara 200 dagar under 
den maximala arbetslöshetsdagpenningsperi-
oden på 500 dagar. Maximitiden avser max-
imitiden för förhöjningsdel och förhöjd för-
tjänstdel som betalas med stöd av 3 b §. Den 
arbetssökande kan t.ex. under en utbildning 
som pågår två år få förhöjningsdel eller för-
höjd förtjänstdel för sammanlagt högst 319 
dagar. Så går det i det fallet att han eller hon 
på grund av lång arbetshistoria har rätt till 
förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel för 
100 dagar, varav han eller hon hinner utnyttja 
en dag. När han eller hon därefter uppfyller 

arbetsvillkoret, uppkommer rätt till 20 dagar 
när arbetslösheten börjar, till 200 dagar för 
tiden för sysselsättningsfrämjande service 
och av de 100 dagarna återstår 99 dagar. 

Maximitiden börjar räknas från början när 
en person uppfyller arbetsvillkoret på nytt. 
Eftersom förhöjningsdelen eller den förhöjda 
förtjänstdelen för tiden för sysselsättnings-
främjande åtgärder också betalas till företa-
gare, medför också uppfyllt arbetsvillkor för 
företagare rätt att på nytt få förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel under tiden för akti-
va åtgärder. 

3 c §. Förutsättningar för omställnings-
skyddstillägg och omställningsskyddets för-
tjänstdel. Det föreslås att en ny 3 c § fogas 
till lagen. Paragrafens innehåll motsvarar i 
huvudsak den gällande lagen. I paragrafen 
har företagits ändringar som beror på att 
tillägget för sysselsättningsplan ändras till 
omställningsskyddstillägg och omställnings-
skyddets förtjänstdel samt på de ändringar 
som föreslagits i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice. 

I 1 mom. bestäms vem som har rätt till om-
ställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel. Bestämmelsen motsva-
rar i sak den gällande lagen. I bestämmelsen 
har beaktats de ändringar som föreslagits i 
lagen om offentlig arbetskraftsservice. 

I 2 mom. föreskrivs om för vilken syssel-
sättningsfrämjande service en arbetssökande 
har rätt till omställningsskyddstillägg eller 
omställningsskyddets förtjänstdel. De syssel-
sättningsfrämjande åtgärder under vilka om-
ställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel betalas utvidgas jämfört 
med nuläget. Omställningsskyddstillägg och 
omställningsskyddets förtjänstdel betalas un-
der tiden för sysselsättningsfrämjande service 
som överenskommits i en sysselsättningsplan 
eller en plan som ersätter en sysselsättnings-
plan. Den service som ingår i omställnings-
skyddet är densamma som den sysselsätt-
ningsfrämjande service som definieras i 
10 kap. i lagen. Omställningsskyddstillägg 
eller omställningsskyddets förtjänstdel ska i 
praktiken inte betalas under alla dessa åtgär-
der, eftersom till en del av denna service en-
dast styrs sådana som får arbetsmarknads-
stöd. Service som berättigar till omställnings-
skyddstillägg och omställningsskyddets för-



 RP 179/2009 rd 
  

 

27

tjänstdel ska i praktiken utgöras av utbildning 
enligt 6 och 9 kap. i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice, arbetsprövning och arbets-
livsträning som avses i 8 kap. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice samt arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Om-
ställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel har inte tidigare betalts 
under tiden för frivillig utbildning, och inte 
heller under tiden för arbetsverksamhet i re-
habiliteringssyfte eller arbetslivsträning och 
arbetsprövning enligt 8 kap. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. Liksom tidigare 
ska omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas även för 
tiden mellan service som hör till omställ-
ningsskyddet, om tiden mellan denna service 
är högst sju kalenderdagar. Däremot ska 
förmånen inte längre betalas förhöjd under 
tiden för träning i anslutning till arbetssökan-
de. Omställningsskyddstillägg eller omställ-
ningsskyddets förtjänstdel ska inte heller be-
talas under tiden för arbetssökande på eget 
initiativ. Enligt den gällande lagen har för-
månen kunnat betalas förhöjd för högst 20 
dagar som använts för arbetssökande på eget 
initiativ enligt sysselsättningsplanen. Änd-
ringen poängterar vederlagsnaturen hos ut-
komstskyddet för arbetslösa. 

3 mom. motsvarar 6 kap. 3 a § 3 mom. i 
den gällande lagen. 

3 d §. Maximitiden för betalning av om-
ställningsskyddstillägg och omställnings-
skyddets förtjänstdel. Det föreslås att till la-
gen fogas en ny 3 d §. I 1 mom. föreslås att 
omställningsskyddstillägg och omställnings-
skyddets förtjänstdel betalas för sammanlagt 
högst 200 dagar. Maximitiden förlängs såle-
des med 15 dagar. 

2 mom. motsvarar den gällande lagen och i 
det har företagits endast tekniska ändringar 
som beror på de ändringar som föreslagits ti-
digare. 

3 e §. Betalningsordningen för förhöj-
ningsdelarna och de förhöjda förtjänstdelar-
na samt omställningsskyddstillägget och om-
ställningsskyddets förtjänstdel. Det föreslås 
att till lagen fogas en ny 3 e §, där det före-
skrivs om de olika förhöjningsdelarnas för-
hållande till varandra och i vilken ordning de 
betalas. Det centrala målet är att det inte 

uppkommer sådana situationer i förmånssy-
stemet som gör att arbetslösheten drar ut på 
tiden. Sysselsättning eller deltagande i sys-
selsättningsfrämjande service får inte leda till 
att förmånen minskar jämfört med om perso-
nen i fråga skulle vara enbart arbetssökande. 

Enligt 1 mom. betalas inte förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel till en arbetssökande 
som har rätt till omställningsskyddstillägg el-
ler omställningsskyddets förtjänstdel. Detta 
avser de situationer där en sökande betalas 
omställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel med stöd av 3 c §. För 
de tider då den sökande inte omfattas av ak-
tiva åtgärder kan han eller hon betalas för-
höjningsdel eller förhöjd förtjänstdel med 
stöd av 3 § (när arbetslösheten börjar) eller 
3 a § (sedan en lång arbetshistoria avslutats). 

I 2 mom. föreskrivs att den som fått om-
ställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel för maximitiden inte 
heller efter detta har rätt till förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel under tiden för akti-
va åtgärder under samma maximitid för ar-
betslöshetsdagpenningen på 500 dagar. Det 
är således inte möjligt för en arbetssökande 
att under samma maximitid få omställnings-
skyddets förtjänstdel för 200 dagar och däref-
ter förhöjd förtjänstdel för 200 dagar under 
tiden för aktiva åtgärder. Omställnings-
skyddstillägget och omställningsskyddets 
förtjänstdel är således alternativa förmåner i 
förhållande till förhöjningsdelen och den för-
höjda förtjänstdelen som betalas under tiden 
för sysselsättningsfrämjande service. 

I 3 mom. föreskrivs om prioritetsordningen 
för förhöjningsdelar och förhöjda förtjänstde-
lar som betalas på olika grunder. I första 
hand betalas förhöjningsdel och förhöjd för-
tjänstdel som ska betalas under tiden för ak-
tiva åtgärder. Om en arbetssökande inte om-
fattas av aktiva åtgärder, betalas till honom 
eller henne förhöjningsdel eller förhöjd för-
tjänstdel som ska betalas när arbetslösheten 
börjar. Om en arbetssökande har rätt till för-
höjningsdel och förhöjd förtjänstdel som ska 
betalas på grund av lång arbetshistoria, beta-
las denna först när han eller hon inte har rätt 
att få omställningsskyddstillägg eller om-
ställningsskyddet förtjänstdel eller förhöjning 
eller förhöjd förtjänstdel på någon annan 
grund. 
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5 §. Arbetsinkomst som utgörgrund för fö-
retagares inkomstrelaterade dagpenning. I 
1 mom. bestäms hur den arbetsinkomst som 
ligger till grund för företagares dagpenning 
fastställs. Det föreslås att den tid för vilken 
arbetsinkomsten bestäms förkortas från 24 
månader till 18 månader. Ändringen beror på 
att det föreslås att även företagares arbets-
villkor förkortas från 24 månader till 18 må-
nader. 

Det föreslås att hänvisningarna i 2 mom. 
ändras så att i företagares arbetslöshetsdag-
penning kan ingå även förhöjd förtjänstdel 
enligt 6 kap. 2 § 2 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. Den förhöjda förtjänst-
delen ska i enlighet med 3 b § betalas under 
tiden för aktiva åtgärder. 

5 a §. Företagares rätt till förhöjd för-
tjänstdel. Det föreslås att till lagen fogas en 
ny 5 a §, där det föreskrivs om rätt till för-
höjd förtjänstdel för den som är medlem av 
en företagarkassa. Till en företagare som är 
berättigad till företagares inkomstrelaterade 
dagpenning betalas förtjänstdelen under tiden 
för aktiva åtgärder på det sätt som föreskrivs 
i 3 b §. Detta är den enda situationen när för-
höjd förtjänstdel betalas till medlemmar av 
en företagarkassa. Förhöjd förtjänstdel beta-
las således inte för högst 20 dagar när arbets-
lösheten börjar på det sätt som föreskrivs i 
3 §. Den som är berättigad till företagares in-
komstrelaterade dagpenning har inte heller 
rätt till förhöjningsdel, om ingen förhöjd för-
tjänstdel finns att betala ut därför att arbets-
inkomsten varit för låg. Detta motsvarar de 
bestämmelser som tillämpas på löntagare. 

7 §. Dagpenningsperiodens maximitid. I 
1 mom. har företagits en teknisk ändring som 
beror på att förmånen vid namn utbildnings-
dagpenning slopas. I övrigt motsvarar be-
stämmelsen den gällande lagen. 

I 2 mom. bestäms hur det belopp som be-
talts i jämkad dagpenning beaktas då maxi-
mitiden beräknas. Bestämmelsen har samma 
innehåll som 4 kap. 6 § 3 mom. i den gällan-
de lagen. 

8 §. När dagpenningsperioden börjar från 
början. I 1 mom. bestäms under vilka förut-
sättningar arbetslöshetsdagpenningsperioden 
börjar från början. I företagares arbetsvillkor 
inräknas endast minst 12 månader långa pe-
rioder med arbete under dagpenningsperio-

den. På de grunder som angetts i samband 
med 5 kap. 7 § föreslås att kravet på minst 12 
månader långa perioder med arbete slopas. 
Detta betyder i praktiken att det nuvarande 
kravet på 12 månader långa perioder med ar-
bete förkortas till fyra månader. 

2 mom. motsvarar den gällande lagen. 
I 3 mom. föreskrivs om hur lönen bestäms 

för de personer som är sysselsatta med stöd 
av skyldigheten enligt 7 kap. 7 § 4 mom. i 
lagen om offentlig arbetskraftsservice. Enligt 
bestämmelsen bestäms inte den lön som lig-
ger till grund för arbetslöshetsdagpenningen 
på nytt, om inte den lön som bestäms på 
grundval av de nya inkomstuppgifterna är 
större än den lön som bestämts tidigare. Syf-
tet med bestämmelsen är att förhindra att ut-
komsten försämras för de personer som inte 
blir berättigade till tilläggsdagar därför att ål-
dersgränsen för rätten till tilläggsdagar har 
höjts. När kommunen sysselsätter dem blir 
lönen ofta lägre än arbetstagarnas tidigare lö-
nenivå och därmed sjunker också nivån på 
arbetslöshetsdagpenningen. 

9 §. Rätt till tilläggsdagar. I paragrafen be-
stäms vem som har rätt till arbetslöshetsdag-
penningens tilläggsdagar. 1 mom. motsvarar 
den gällande lagen. 

I 2 mom. bestäms om rätt till tilläggsdagar 
för dem som är födda 1950—1954. Enligt 
den gällande lagen tillkommer rätt till 
tilläggsdagar en arbetssökande som är född 
1950 eller därefter, om han eller hon har fyllt 
59 år före utgången av maximitiden. Efter-
som den undre gränsen för denna s.k. pen-
sionssluss höjs för dem som är födda 1955 
eller därefter, måste motsvarande avgräns-
ning göras i bestämmelsen. I bestämmelsen 
har dessutom företagits tekniska ändringar. I 
övrigt motsvarar bestämmelsen den gällande 
lagen. 

I 3 mom. bestäms om rätt till tilläggsdagar 
för dem som är födda 1955 och därefter. För 
deras del uppkommer rätt till tilläggsdagar 
om de fyller 60 år före utgången av maximi-
tiden. Detta betyder att för deras del stiger 
den s.k. pensionsslussen från cirka 57 år och 
en månad till 58 år och en månad. 

10 §. Förhöjt belopp av den inkomstrelate-
rade dagpenningen. Det föreslås att paragra-
fen upphävs för efter den höjning av gränsen 
som föreslås i 2 § är arbetslöshetsdagpen-



 RP 179/2009 rd 
  

 

29

ningens nya nivå högre än den inkomstrelate-
rade dagpenningens nuvarande förhöjda be-
lopp för tilläggsdagar enligt 10 §. Av denna 
orsak är bestämmelsen onödig. 
 
 
7 kap. Allmänna bestämmelser om 

arbetsmarknadsstöd 

Det föreslås att bestämmelserna om villko-
ren för erhållande av arbetsmarknadsstöd och 
arbetsmarknadsstödets belopp samlas i 7 kap. 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ef-
tersom det föreskrivs om sysselsättnings-
främjande service i 10 kap., blir nästan hälf-
ten av de bestämmelser som för närvarande 
gäller endast arbetsmarknadsstöd allmänna 
bestämmelser som tillämpas på samtliga ar-
betslöshetsförmåner. För närvarande ingår 
bestämmelser om arbetsmarknadsstöd i 7—9 
kap. I den gällande lagen finns allmänna be-
stämmelser om arbetsmarknadsstöd i 7 kap., i 
8 kap. föreskrivs om särskilda arbetskraftspo-
litiska begränsningar för arbetsmarknadsstöd 
och i 9 kap. om arbetsmarknadsstödets be-
lopp och varaktighet. Med tanke på lagens 
klarhet är det motiverat att de allmänna be-
stämmelserna om arbetsmarknadsstöd i 
7 kap. och bestämmelserna om arbetsmark-
nadsstödets varaktighet och belopp i 9 kap. 
samlas i ett kapitel. 

1 §. Rätt till arbetsmarknadsstöd. I para-
grafen föreskrivs om de allmänna förutsätt-
ningar som ska föreligga för att arbetsmark-
nadsstöd ska kunna betalas. 

Innehållet i 1 mom. motsvarar 7 kap. 1 § 
1 mom. i den gällande lagen och 2 mom. 
motsvarar 7 kap. 1 § 4 mom. i den gällande 
lagen. 

Bestämmelserna om arbetskraftspolitiska 
åtgärder i 1 § 2 mom. i den gällande lagen 
ingår i föreslaget till 10 kap. och bestämmel-
serna om resebidrag i 1 § 3 mom. har slagits 
samman med bestämmelserna i 7 kap. 3 §. 

2 §. Rätt till arbetsmarknadsstöd i form av 
integrationsstöd. Innehållet i bestämmelsen 
motsvarar 7 kap. 4 § i den gällande lagen. 

Enligt 1 mom. har en invandrare rätt till ar-
betsmarknadsstöd endast i form av integra-
tionsstöd under de följande tre åren efter det 
att invandraren infördes i befolkningsdatasy-
stemet i den första hemkommunen. Detta 

motsvarar i sak den gällande lagen och base-
rar sig på 12 § 3 mom. i lagen om främjande 
av invandrares integration samt mottagande 
av asylsökande (493/1999). 

Förutsättningen för betalning av integra-
tionsstöd är att personen i fråga har en gäl-
lande integrationsplan enligt 10 § i lagen om 
främjande av invandrares integration samt 
mottagande av asylsökande. I lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice och i 2 kap. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs 
om hur integrationsplanen ska iakttas. I 
10 kap. föreskrivs om de förmåner som beta-
las under tiden för service som överenskom-
mits i integrationsplanen. 

3 §. Rätt till arbetsmarknadsstöd i form av 
resebidrag. I paragrafen föreskrivs om betal-
ning av arbetsmarknadsstöd i form av resebi-
drag till den som är berättigad till arbets-
marknadsstöd. Arbetsmarknadsstöd ska kun-
na beviljas en person som tar emot heltidsar-
bete som varar i minst två månader utanför 
sin pendlingsregion och för vilken mottagan-
det av arbetet medför betydande kostnader. 
Som berättigad till arbetsmarknadsstöd be-
traktas en person som får arbetsmarknadsstöd 
eller till vilken inte betalas arbetsmarknads-
stöd av orsaker som nämns i 10 kap. 2 §. Ar-
betsmarknadsstöd betalas i form av resebi-
drag även om en person inte är arbetssökande 
vid arbets- och näringsbyrån. 

Resebidrag kan dock inte betalas för ett an-
ställningsförhållande där arbetsgivaren får 
lönesubvention enligt 7 § i lagen om offent-
lig arbetskraftsservice för lönekostnaderna. 
Ett undantag från detta utgör lönesubvention 
som finansieras av anslag för arbetsmark-
nadsstöd i enlighet med 7 kap. 12 a § 2 mom. 
i lagen om offentlig arbetskraftsservice. 

I 7 kap. 5 § 2 mom. 2 punkten i den gällan-
de lagen föreskrivs att resebidrag inte bevil-
jas på grundval av ett anställningsförhållande 
som har börjat innan arbetskraftsmyndighe-
ten har gett ett arbetskraftspolitiskt utlåtande 
om beviljande av bidraget. Bestämmelsen 
kan anses oskälig i en situation där en arbets-
sökande har ansökt om resebidrag i tid, men 
arbets- och näringsministeriet inte har gett ett 
arbetskraftspolitiskt utlåtande innan anställ-
ningsförhållandet har börjat. För att säker-
ställa den arbetssökandes rättsskydd föreslås 
det att i 1 mom. ska föreskrivas att resebidrag 



 RP 179/2009 rd 
  

 

30 

kan beviljas om ansökan har lämnats in innan 
anställningsförhållandet har börjat. I övrigt 
motsvarar bestämmelsen till sitt innehåll gäl-
lande lag. 

4 §. Arbetsmarknadsstödets belopp. Inne-
hållet i paragrafen motsvarar 9 kap. 1 § i den 
gällande lagen. Den enda ändringen i para-
grafen är att i 1 mom. bestäms om förhöj-
ningsdelens storlek. På motsvarande sätt som 
i fråga om arbetslöshetsdagpenning föreslås 
att till den som får arbetsmarknadsstöd beta-
las förhöjningsdel under tiden för samma 
sysselsättningsfrämjande service för vilken 
den som får arbetslöshetsdagpenning betalas 
förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel eller 
omställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel. 

5 §. Rätt till arbetsmarknadsstödets förhöj-
ningsdel under tiden för sysselsättningsfräm-
jande service. I paragrafen bestäms om be-
talning av arbetsmarknadsstödets förhöj-
ningsdel under tiden för sysselsättningsfräm-
jande service. 

I 1 mom. sägs att rätt till arbetsmarknads-
stödets förhöjningsdel har en person som när 
han eller hon påbörjar sysselsättningsfräm-
jande service har fått arbetsmarknadsstöd för 
högst 500 dagar eller för högst 180 dagar ef-
ter det att rätten till arbetslöshetsdagpenning 
har upphört därför att maximitiden enligt 
6 kap. 7 eller 9 § har gått ut. Det avgörande 
är, om den sysselsättningsfrämjande service 
som specificeras närmare i 5 § 2 mom. har 
börjat innan ovan nämnda arbetsmarknads-
stödsdagar har gått ut. Om den arbetssökande 
påbörjar servicen innan 500 dagar eller 180 
dagar gått ut, betalas han eller hon förhöj-
ningsdel för hela den tid servicen pågår, trots 
att nämnda dagsgränser överskrids medan 
servicen pågår, dock högst den maximitid på 
200 dagar som föreskrivs i 3 mom. 

I 2 mom. föreskrivs vilken sysselsättnings-
främjande service som berättigar till förhöj-
ningsdel. Bestämmelsen är densamma som i 
fråga om arbetslöshetsdagpenning. 

I 3 mom. föreslås att förhöjningsdel betalas 
för sammanlagt högst 200 dagar. Förhöj-
ningsdelen börjar betalas från början när per-
sonen i fråga på nytt har blivit berättigad till 
arbetsmarknadsstöd efter att ha uppfyllt ar-
betsvillkoret och maximitiden för arbetslös-
hetsdagpenning gått ut. 

6 §. Inkomster som ska beaktas vid behovs-
prövning. 7 §. Behovsprövning. 8 § Arbets-
marknadsstöd utan behovsprövning. 9 §. Par-
tiellt arbetsmarknadsstöd. 

6—9 § i lagförslaget motsvarar i sak 9 kap. 
3—6 § i den gällande lagen. 

10 §. Självrisktid. Innehållet i 10 § om 
självrisktid motsvarar 7 kap. 9 § i den gäl-
lande lagen. Endast i 3 mom. föreslås i mot-
svarighet till arbetslöshetsdagpenningen att i 
självrisktiden inräknas också de dagar för 
vilka personen har betalts arbetsmarknads-
stöd med stöd av 9 kap. Motiveringen till den 
föreslagna ändringen är densamma som i 
samband med arbetslöshetsdagpenningens 
självrisk enligt 5 kap. 13 §. 

11 §. Arbetsmarknadsstödets varaktighet. 
Paragrafen motsvarar 9 kap. 7 § i den gällan-
de lagen. 
 
9 kap. Arbetsmarknadsstödets belopp 

och varaktighet 

Det föreslås att 9 kap. upphävs. Det före-
slås att bestämmelserna om arbetsmarknads-
stödets belopp och varaktighet i 9 kap. i den 
gällande lagen flyttas till 7 kap. I det före-
slagna 9 kap. föreskrivs om de allmänna för-
utsättningarna för arbetslöshetsförmåner som 
betalas under tiden för sysselsättningsfräm-
jande service. Bestämmelserna i kapitlet 
gäller såväl arbetslöshetsdagpenning som ar-
betsmarknadsstöd. 

1 §. Rätt till förmåner under tiden för sys-
selsättningsfrämjande service. I 1 mom. fö-
reslås en bestämmelse om den allmänna prin-
cipen, enligt vilken försörjningen för en ar-
betssökande som deltar i sysselsättningsfräm-
jande service tryggas genom arbetslöshets-
dagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Mo-
mentet är informativt och med stöd av det 
avgörs inte om den arbetssökande har rätt till 
arbetslöshetsförmåner under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service. 

I 2 mom. föreslås en definition av syssel-
sättningsfrämjande service. Enligt 1 och 
2 punkten ska sådan service vara arbets-
kraftspolitisk utbildning enligt 6 kap. i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice och frivillig 
utbildning enligt 9 kap. i nämnda lag. Att fri-
villig utbildning betraktas som sysselsätt-
ningsfrämjande service baserar sig på målet 
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att en person som genomgår frivillig utbild-
ning så långt det är möjligt ska ha samma 
ställning som den som genomgår arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning med avseende 
på erhållandet av arbetslöshetsförmåner. 

Annan sysselsättningsfrämjande service 
vore arbetsprövning, arbetslivsträning och 
arbetspraktik enligt 8 kap. 1 § i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice, arbets- och ut-
bildningsprövning enligt 6 kap. i nämnda lag, 
s.k. jämställda åtgärder för invandrare samt 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 

2 §. Berättigade till arbetslöshetsförmåner. 
I 1 mom. föreslås att under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service betalas den ar-
betslöshetsförmån som den arbetssökande 
har rätt till medan han eller hon är arbetslös. 
Härmed avses om den arbetssökande betalas 
inkomstrelaterad eller grunddagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd. Om förmånsbeloppet 
föreskrivs däremot på annat ställe i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. Samtidigt bety-
der förslaget till 1 mom. att den arbetssökan-
de inte har rätt till arbetslöshetsförmåner un-
der tiden för sysselsättningsfrämjande servi-
ce, om han eller hon inte har rätt till förmån 
under arbetslöshetstiden. I 2 och 5 mom. fö-
reskrivs om avvikelser. 

Arbetslöshetsförmåner ska när övriga vill-
kor uppfylls betalas under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service för alla dagar, 
även för de dagar då service inte ordnas un-
der tidsperioden i fråga. Till exempel arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas på 
basis av lagen om arbetsverksamhet i rehabi-
literingssyfte så att den berörda personen ska 
delta i arbetsverksamheten i rehabiliterings-
syfte under minst en och högst fem dagar per 
kalendervecka. Under en dag ska arbetsverk-
samheten i rehabiliteringssyfte pågå minst 
4 timmar. Arbetsverksamheten i rehabiliter-
ingssyfte ska anpassas till personens arbets- 
och funktionsförmåga samt kunnande så att 
den är meningsfull och tillräckligt krävande 
med tanke på ett inträde på arbetsmarknaden. 
Förslaget förtydligar nuvarande oenhetliga 
lagstiftning och tolkningspraxis. 

Om den arbetssökande är frånvarande från 
servicen av andra orsaker än till exempel en 
helgdag som infaller på en vardag eller för att 
service inte ordnas en viss dag, ska arbets-
löshetsförmånen på basis av sysselsättnings-

främjande service i princip inte betalas för 
denna dag. Om detta ska föreskrivas i 3 §. 
Den arbetssökande ska för sådana frånvaro-
dagar inte heller ha rätt till arbetslöshetsför-
mån t.ex. på grund av arbetslöshet. 

Arbetssökande som deltar i arbetspraktik är 
alltid berättigade till arbetsmarknadsstöd, och 
förslaget till 1 mom. motsvarar till denna del 
tillsammans med förslaget till 1 § 2 mom. 
den gällande lagstiftningen. Till arbetspröv-
ning kan däremot hänvisas både arbetssö-
kande som är berättigade till arbetsmark-
nadsstöd och sådana som är berättigade till 
arbetslöshetsdagpenning. I fråga om arbets-
sökande med arbetsmarknadsstöd som deltar 
i arbetsprövning motsvarar de föreslagna be-
stämmelserna den gällande lagstiftningen, 
men i fråga om arbetssökande med arbetslös-
hetsdagpenning som deltar i arbetsprövning 
är bestämmelserna nya. De motsvarar dock 
etablerad praxis, enligt vilken arbetslöshets-
dagpenning har kunnat betalas under tiden 
för arbetsprövning, om den arbetssökande 
har haft rätt till en förmån som betalas för ar-
betslöshetstiden. Den enda bestämmelsen om 
arbetslöshetsdagpenning som betalas under 
tiden för arbetsprövning i den gällande lagen 
har rört tillägg för sysselsättningsplan som 
betalas till personer som omfattas av om-
ställningsskydd. 

Enligt lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce kan såväl arbetssökande med arbetsmark-
nadsstöd som sådana som får arbetslöshets-
dagpenning hänvisas till arbetslivsträning. 
Till den som får arbetslöshetsdagpenningen 
har dock betalts sysselsättningsstöd och inte 
arbetslöshetsdagpenning under tiden för ar-
betslivsträningen. Då det i 1 § 2 mom. 
3 punkten definieras att arbetslivsträning är 
en sysselsättningsfrämjande service, betyder 
detta tillsammans med det som anges i 2 § 
1 mom. att under tiden för arbetslivsträning 
betalas arbetslöshetsdagpenning i stället för 
sysselsättningsstöd. För den arbetssökande 
leder detta till att han eller hon inte behöver 
ansöka om sysselsättningsstöd hos arbets- 
och näringsbyrån när han eller hon påbörjar 
arbetslivsträning, utan han eller hon får fort-
farande dagpenning från antingen arbetslös-
hetskassan eller Folkpensionsanstalten. 

Som sysselsättningsfrämjande service ska 
betraktas även arbets- eller utbildningspröv-
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ning enligt 6 kap. i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice. Arbets- och utbildnings-
prövning som ordnas för handikappade har 
liknande mål som t.ex. arbetspraktik, och av 
denna orsak vore det motiverat att under ti-
den för arbets- och utbildningsprövning kan 
betalas arbetslöshetsförmåner uttryckligen på 
grundval av deltagande i sysselsättningsfräm-
jande service och inte på grundval av arbets-
löshet. 

En person som fått utbildningsdagpenning 
enligt 10 kap. i den gällande lagen eller ut-
bildningsstöd enligt lagen om offentlig ar-
betskraftsservice har inte behövt vara arbets-
sökande för att få förmånen. Förslaget till 
2 mom. innehåller dock ett sådant villkor i 
anslutning till all sysselsättningsfrämjande 
service att arbetssökandet ska vara i kraft för 
att arbetslöshetsförmåner ska kunna betalas 
under tiden för servicen. 

I 3 mom. föreslås att en arbetssökande ska 
ha rätt till arbetslöshetsförmåner under tiden 
för sysselsättningsfrämjande service, trots att 
han eller hon inte kan betalas arbetslöshets-
förmån för arbetslöshetstiden, om detta beror 
på tid utan ersättning, skyldighet att vara i 
arbete, självrisktid, en begränsning enligt 
8 kap. 2 §, som gäller unga utan yrkesutbild-
ning, väntetid eller behovsprövning. Samtliga 
punkter i momentet gäller arbetssökande som 
ansöker om arbetsmarknadsstöd och momen-
tet motsvarar till denna del 7 kap. 2 § 2—6 
och 8 punkten i den gällande lagen. Med av-
vikelse från den gällande lagen kan arbets-
marknadsstöd däremot inte betalas under ti-
den för servicen, om betalning av arbets-
marknadsstöd under arbetslöshetstiden för-
hindras av att ansökan om arbetsmarknads-
stöd är försenad eller jämkning eller minsk-
ning av förmånen enligt 4 kap. 

Förslaget till 3 mom. 1—3 punkten kan bli 
tillämpligt även på arbetslöshetsdagpenning. 
För närvarande har man kunnat få förmån 
(utbildningsstöd) endast under tiden för ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning utan hin-
der av tid utan förmån, skyldighet att vara i 
arbete och självrisktid. För att uppmuntra de 
arbetssökande att delta i sysselsättningsfräm-
jande service vore det dock motiverat att ar-
betslöshetsförmåner kunde betalas under ti-
den för servicen oberoende av dessa hinder. 

För självrisktiden betyder förslaget till 

3 mom. 3 punkten i praktiken att tillsammans 
med de ändringar som föreslås i 5 kap. 13 § 
och 7 kap. 9 § kunde självrisktid förlöpa re-
dan under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service och den sökande betalas arbetslös-
hetsförmån för samma tid, om den arbetssö-
kande bara annars har rätt till en förmån som 
betalas under tiden för servicen. Förslaget 
uppmuntrar de arbetssökande att delta i sys-
selsättningsfrämjande service i ett så tidigt 
skede som möjligt. 

4 mom. motsvarar i sak 7 kap. 7 § 2 mom. i 
den gällande lagen. 

Till dem som är berättigade till arbets-
marknadsstöd har för närvarande betalats ar-
betsmarknadsstöd under tiden för arbets-
prövning, arbetslivsträning, arbetspraktik och 
arbets- och utbildningsprövning trots be-
gränsningarna gällande utlandsvistelse i 
2 kap. 3 §. Det föreslås att motsvarande be-
stämmelse ska införas i paragrafens 5 mom. 
Bestämmelsen ska även gälla dem som är be-
rättigade till arbetslöshetsdagpenning. 

I 6 mom. föreslås en hänvisning enligt vil-
ken i 4 § bestäms om rätt till arbetslöshets-
förmån under tiden för arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning för en person som inte kan 
betraktas som en arbetslös enligt 2 kap. 1 § 
2 mom. I det gällande 6 kap. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice har föreskrivits att 
utbildningsstöd i vissa situationer har kunnat 
betalas även till personer som inte är arbets-
lösa. Eftersom även andra specialbestämmel-
ser tillämpas på förmåner som betalas under 
tiden för arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning, är det motiverat att föreskriva separat 
om dem. 

3 och 4 mom. i den föreslagna lagen samt 
4 § tillämpas när man ska bedöma en arbets-
sökandes rätt till förmåner under den syssel-
sättningsfrämjande servicen när servicen bör-
jar, medan det i 3 § föreskrivs hur omstän-
digheter som inträffar medan servicen pågår 
inverkar. I praktiken betyder detta t.ex. att 
skyldighet att vara i arbete som ålagts innan 
den sysselsättningsfrämjande servicen börjar 
inte hindrar att arbetslöshetsförmån betalas 
med stöd av 2 § 3 och 4 mom. utom under ti-
den för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyf-
te, medan en skyldighet som ålagts att börja 
mitt under servicen förhindrar att förmån ut-
betalas under tiden för all annan service än 
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arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och fri-
villig utbildning. 

3 §. Frånvaro från sysselsättningsfrämjan-
de service. Det föreslås att i denna paragraf 
ska föreskrivas om utbetalning av arbetslös-
hetsförmån för den tid då den arbetssökande 
är frånvarande från annan sysselsättnings-
främjande service än arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning eller arbetssökandens frivil-
liga studier som stöds med arbetslöshetsför-
mån, om vilket det föreslås bestämmelser i 
9 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce. 

På basis av förslaget ska den arbetssökande 
i princip ha rätt till arbetslöshetsförmån som 
utbetalas på grund av sysselsättningsfräm-
jande service för de dagar då han eller hon 
deltar i servicen. För de dagar som den ar-
betssökande inte deltar i servicen utbetalas 
ingen arbetslöshetsförmån på basis av servi-
cen eller arbetslösheten, om den arbetssö-
kande inte har en orsak som anges i 1 mom. 
för sin frånvaro. Förteckningen i 1 mom. är 
uttömmande. Om den arbetssökande har en i 
1 mom. angiven orsak för sin frånvaro utbe-
talas arbetslöshetsförmån på basis av delta-
gande i sysselsättningsfrämjande service. 

I 1 mom. föreslås att arbetslöshetsförmån 
ska kunna utbetalas på grund av deltagande i 
sysselsättningsfrämjande service om frånva-
ron beror på den arbetssökandes arbetsoför-
måga. Arbetsoförmågan ska tolkas på det sätt 
som föreskrivs i 3 kap. 3 §, med andra ord 
ska den arbetssökandes arbetsoförmåga av-
göras i enlighet med besluten om förmåner 
som utbetalas på grund av arbetsoförmåga. 
Bestämmelsen medför inte en bättre rätt än 
vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § för den ar-
betssökande att få arbetslöshetsförmån under 
arbetslöshetstiden. 

I 2 mom. föreskrivs om rätten för en ar-
betssökande som deltar i sysselsättningsfräm-
jande service till en arbetslöshetsförmån på 
grund av deltagande i servicen i en situation 
där den arbetssökandes under 10-åriga barn 
plötsligt har insjuknat. En arbetslöshetsför-
mån ska i detta fall kunna betalas för högst 
fyra vardagar. Åldersgränsen på 10 år för den 
arbetssökandes barn samt begränsningen av 
utbetalningen av förmånen till högst fyra 
vardagar motsvarar bestämmelserna om ar-
betstagares rätt till tillfällig vårdledighet i 

4 kap. 6 § i arbetsavtalslagen (55/2001). 
En förutsättning för att få arbetslöshets-

förmån är att den arbetssökande ska kunna ta 
emot heltidsarbete och delta i sysselsätt-
ningsfrämjande service. Genom att föreskri-
va om den arbetssökandes rätt till en arbets-
löshetsförmån på grund av sysselsättnings-
främjande service försätts den arbetssökande 
i samma ställning som en person som arbetar. 
Om barnets sjukdom fortsätter längre än fyra 
dagar bör man överväga om den sysselsätt-
ningsfrämjande servicen ska avslutas för den 
berörda arbetssökanden. Den arbetssökandes 
rätt till en arbetslöshetsförmån efter det att 
den sysselsättningsfrämjande servicen avslu-
tats ska avgöras på basis av bestämmelserna i 
2 och 8 kap. 

Den arbetssökande ska då den sysselsätt-
ningsfrämjande servicen pågår ha möjlighet 
att delta till exempel i arbetsintervjuer, i 
lämplighetstest i anslutning till arbetssökande 
och studier liksom i antagnings- och urvals-
prov till läroanstalter utan att förlora rätten 
till en arbetslöshetsförmån. Det föreslås att 
om detta ska föreskrivas i 1 mom. 3 punkten. 

I 2 mom. föreslås att bestämmelserna i pa-
ragrafen inte ska tillämpas på integrationsåt-
gärder för invandrare som jämställs med ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning. Till in-
vandrare betalas under tiden för en sådan 
jämförbar åtgärd en arbetslöshetsförmån på 
samma sätt som till en person som deltar i 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. 

4 §. Avvikande tillämpning av lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa under tiden för 
sysselsättningsfrämjande service. I 1 mom. 
föreslås att det som bestäms i 2 och 8 kap. 
och 6 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa inte ska tillämpas under arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning och frivillig 
utbildning enligt 9 kap. i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice. Förslaget motsvarar den 
gällande lagstiftningen med det undantaget 
att den som ska anses som företagare på hel-
tid inte har rätt till utbildningsdagpenning en-
ligt den gällande lagen. 

I praktiken betyder detta att en person ska 
vara arbetssökande för att få arbetslöshets-
förmåner för utbildningstiden, men till följd 
av den arbetssökandes arbetskraftspolitiskt 
klandervärda förfarande under denna tid 
åläggs inte t.ex. tid utan ersättning eller skyl-
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dighet att vara i arbete och han eller hon för-
lorar inte sin rätt till förmån för att han eller 
hon börjat med företagsverksamhet eller and-
ra studier. Exempelvis bestämmelserna i 
4 kap. om jämkad arbetslöshetsförmån till-
lämpas ändå under utbildningstiden, så den 
arbetssökande förlorar sin rätt till förmån 
bl.a. sedan han eller hon tagit emot heltidsar-
bete som varar längre än två veckor. 

2 mom. motsvarar 7 kap. 3 § 1 mom. andra 
meningen i den gällande lagen. 

5 §. Särskilda bestämmelser om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. Enligt lagen 
om offentlig arbetskraftsservice har man 
kunnat få utbildningsstöd under tiden för ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning även när 
man inte varit arbetslös i enligt med nämnda 
lag. I 1 och 2 mom. föreslås bestämmelser 
om rätt till arbetslöshetsförmån under arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning för andra än 
sådana som ska betraktas som arbetslösa med 
stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa och om förmånens storlek. 

I 1 mom. föreslås att den som är företagare 
på heltid ska ha rätt till arbetslöshetsförmån 
under tiden för arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning. För dem som får arbetslöshetsdag-
penning motsvarar förslaget till denna del 
gällande lagstiftning. Med stöd av den gäl-
lande lagstiftningen har däremot arbetsmark-
nadsstöd inte kunnat betalas till den som är 
företagare på heltid. Förslaget förenhetligar 
de arbetssökandes möjligheter att delta i ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning när även 
företagare på heltid som ansöker om arbets-
marknadsstöd har möjlighet att få förmånen 
för utbildningstiden. Företagare på heltid har 
dock inte, liksom inte heller någon annan, 
någon subjektiv rätt till arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning. 

Det föreslås att den som hotas av arbets-
löshet ska ha rätt till arbetslöshetsförmån un-
der tiden för arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning på samma sätt som i fråga om före-
tagare på heltid. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om förmå-
ner som betalas till företagare på heltid och 
sådana som hotas av arbetslöshet. Till den 
som är företagare på heltid betalas endast 
grunddagpenning eller den inkomstrelaterade 
dagpenningens grunddel eller arbetsmark-
nadsstöd samt barnförhöjning. Till en person 

som hotas av arbetslöshet kan också betalas 
den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel. Bestämmelsen motsvarar den gäl-
lande lagen. 

Både den som är företagare på heltid och 
den som hotas av arbetslöshet ska också upp-
fylla de villkor som föreslås i 2 § för att er-
hålla förmånen, med andra ord ha rätt till ar-
betslöshetsförmån i fråga om andra hinder än 
de som följer av definitionen av arbetslös. De 
ska bl.a. vara arbetssökande vid arbets- och 
näringsbyrån. För det andra tillämpas på dem 
det som föreslås i 2 § 3 mom. om vissa hin-
der för erhållande av arbetslöshetsförmån. 

Till skillnad från den gällande lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice ska en person med 
heldagsarbete som inte hotas av arbetslöshet 
inte ha rätt till förmån under tiden för arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. I 3 mom. fö-
reslås att i en situation där den arbetskrafts-
politiska vuxenutbildningen ordnas som fri-
stående helheter så att utbildningsperioderna 
inte direkt följer på varandra, kan arbetslös-
hetsförmån inte betalas för tiden mellan peri-
oderna på grundval av deltagande i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. I praktiken 
betyder detta att en arbetssökande som har 
rätt till en arbetslöshetsförmån som betalas 
på grund av arbetslöshet får arbetsmarknads-
stöd eller arbetslöshetsdagpenning för tiden 
mellan utbildningsperioderna medan en ar-
betssökande som inte har rätt till förmån un-
der arbetslöshetstiden, t.ex. på grund av 
skyldighet att vara i arbete, inte får någon ar-
betslöshetsförmån. Till denna del motsvarar 
den föreslagna bestämmelsen den gällande 
lagstiftningen. 

6 §. Ersättning för uppehälle. I 1 mom. fö-
reslås en hänvisning som gäller resekostna-
der och andra kostnader för uppehälle. Be-
stämmelser om ersättning för nämnda kost-
nader ingår på samma sätt som i den gällande 
lagstiftningen i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om ersätt-
ning för uppehälle under tiden för arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte. Bestäm-
melsen motsvarar i övrigt 7 kap. 8 § 2 mom. i 
den gällande lagen, men nivån på ersättning-
en för uppehälle höjs med 1 euro. Med dag 
då den arbetslöse deltar i verksamhet enligt 
aktiveringsplanen avses en dag då personen i 
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fråga, förutom att dagen ingår i aktiverings-
planen, också faktiskt har deltagit i arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte. 
 
 
10 kap. Bestämmelser om utbildnings-

dagpenning 

I det förslagna 10 kap. föreskrivs om de 
allmänna förutsättningarna för arbetslöshets-
förmåner som betalas under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service. Bestämmelserna 
i kapitlet gäller såväl arbetslöshetsdagpen-
ning som arbetsmarknadsstöd. Det föreslås 
att 10 kap. upphävs. I den gällande lagen har 
föreskrivits om frivillig utbildning, men des-
sa bestämmelser föreslås nu ingå i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice. Bestämmelser 
om betalning av arbetslöshetsförmåner under 
tiden för frivilliga studier föreskrivs i detta 
kapitel. Syftet med ändringen är att förtydli-
ga och förenhetliga de förmåner som betalas 
arbetslösa under utbildningstid. Samtidigt 
förbättras förmånerna under tiden för frivillig 
utbildning. 
 
 
11 kap. Bestämmelser om verkställig-

het 

1 §. Ansökan om arbetslöshetsförmåner. Det 
föreslås att omnämnandena av utbildnings-
dagpenning slopas i 1 mom. I övrigt motsva-
rar bestämmelsen den gällande lagen. 
 
 
14 kap. Särskilda bestämmelser 

2 §. Justering av den lön som ligger till 
grund för dagpenningen. Det föreslås att 
hänvisningarna i 1 mom. ändras till följd av 
de ändringar som föreslås i 5 kap. 3 §. I öv-
rigt motsvarar bestämmelsen den gällande 
lagen. 

2 a §. Hur stipendieperioden räknas ut. Det 
föreslås att hänvisningarna i paragrafen änd-
ras till följd av de ändringar som föreslås i 
5 kap. I övrigt motsvarar bestämmelsen den 
gällande lagen. 

3 §. Finansieringen av den inkomstrelate-
rade dagpenningen och av grunddagpen-
ningen. I 1 mom. bestäms allmänt om finan-

sieringen av inkomstrelaterade dagpenningar. 
Bestämmelsen motsvarar den gällande lagen. 

I 2 mom. bestäms om finansieringen av 
grunddagpenning. Grunddagpenningen och 
den därtill anslutna barnförhöjningen finansi-
eras av statens medel och intäkter av löntaga-
res arbetslöshetsförsäkringspremie liksom för 
närvarande. Enligt 23 § i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner redovisar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden intäkten av lön-
tagares influtna arbetslöshetsförsäkringspre-
mie till folkpensionsanstalten för finansiering 
av grunddagpenningen enligt utkomstskyddet 
för arbetslösa och grundstöden enligt den ar-
betskraftspolitiska vuxenutbildningen ett be-
lopp, som i genomsnitt motsvarar beloppet 
av arbetstagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie för arbetstagare som inte hör till ar-
betslöshetskassorna. I bestämmelsen föreslås 
att förhöjningsdelar som betalas med stöd av 
6 kap. 3 b § under tiden för sysselsättnings-
främjande service på motsvarande sätt finan-
sieras av statens medel och intäkten av lönta-
gares arbetslöshetsförsäkringspremie. 

Enligt den gällande lagen finansieras 
grunddagpenningens nuvarande förhöjnings-
delar och tillägget för sysselsättningsplan 
med arbetslöshetsförsäkringspremien. I be-
stämmelsen föreslås att förutom dessa ska de 
förhöjningsdelar enligt 6 kap. 3 § som betalas 
när arbetslösheten börjar finansieras med ar-
betslöshetsförsäkringspremierna. 

3 a §. Finansieringen av arbetsmarknads-
stödet. Det föreslås att hänvisningarna i 
2 mom. ändras så att de börjar motsvara de 
ändringar som föreslagits i lagen. Bestäm-
melsens innehåll förblir oförändrat. Förmå-
ner som betalts under tiden för sysselsätt-
ningsfrämjande service samt resebidrag ska 
fortfarande finansieras av statens medel, och 
arbetsmarknadsstöd som betalts under tiden 
för dem räknas inte in i de 500 betalningsda-
gar som avses i 1 mom. Bestämmelsen i den 
sista meningen i 2 mom. i den gällande la-
gen, som gäller finansiering av ersättningar 
för uppehälle föreslås ingå i 14 kap. 3 d § 
1 mom. Detta är motiverat därför att finansie-
ringen av ersättningar för uppehälle gäller 
alla ersättningar för uppehälle och inte bara 
ersättningar för uppehälle som betalts motta-
gare av arbetsmarknadsstöd. 

3 b §. Förskott som ska betalas för täckan-
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de av förmånerna. Det föreslås att tillägget 
för sysselsättningsplan i 1 mom. ändras till 
omställningsskyddstillägg. I övrigt motsvarar 
bestämmelsen den gällande lagen. 

3 d §. Övriga bestämmelser om finansie-
ringen. I 1 mom. föreskrivs om finansiering-
en av ersättningar för uppehälle. Saken har 
motiverats i samband med 3 a §. Bestämmel-
serna om finansiering av utbildningsdagpen-
ningen i 1 mom. i den gällande lagen blir 
onödiga till följd av de föreslagna ändringar-
na. 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2010. 

Det föreslås att arbetsvillkoret förkortas 
från 43 till 34 kalenderveckor för de arbets-
sökande som inte har fått arbetslöshetsdag-
penning för den 1 januari 1997 eller för tiden 
efter det. Det bestäms om tidsgränsen i den 
gällande lagens ikraftträdandebestämmelse. 
För att förenkla verkställigheten föreslås att 
det nya kortare arbetsvillkoret tillämpas efter 
det att en person har varit i arbete där arbets-
villkoret uppfylls minst en kalendervecka 
meden den nya lagen varit i kraft. I regel be-
tyder detta 18 timmars arbete under en ka-
lendervecka. Då undviker man att utreda ar-
betsvillkoret retroaktivt för de arbetssökande 
som under tiden före lagens ikraftträdande 
har varit i arbete mer än 34 veckor men 
mindre än 43 veckor. 

För dem som fått arbetslöshetsdagpenning 
tidigare föreslås att arbetsvillkoret ändras så 
att granskningsperioden förlängs från 24 till 
28 månader. Den som betalar ut arbetslös-
hetsdagpenningen följer med att arbetsvillko-
ret uppfylls för dem som har fått arbetslös-
hetsdagpenning. Eftersom granskningsperio-
den för arbetsvillkoret numera är 24 måna-
der, är uppföljningsperioden på motsvarande 
sätt 24 månader. För att de som betalar ut ar-
betslöshetsdagpenning inte ska bli tvungna 
att retroaktivt utreda arbetsperioder som in-
faller utanför den 24 månader långa gransk-
ningsperioden, föreslås att när den nya 
granskningsperioden tillämpas på dem som 
redan tidigare fått dagpenning sträcker sig 
granskningsperioden som längst till den 1 ja-
nuari 2008, om det inte finns orsak enligt 
5 kap. 3 § 2 eller 3 mom. att förlänga gransk-
ningsperioden. 

I 5 kap. 3 § 3 mom. föreskrivs om förläng-

ning av granskningsperioden. I 5 kap. 4 § 
4 mom. föreskrivs hur betalningen av sänkt 
lön för sjukdomstid inverkar på beräkningen 
av arbetsvillkoret. Det förslås att som en or-
sak som förlänger granskningsperioden läggs 
till tid då en person omfattas av en arbets-
marknadsåtgärd enligt 8 kap. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. För att man inte 
ska behöva granska retroaktivt om arbetsvill-
koret uppfylls, föreslås att 5 kap. 3 § 3 mom. 
och 4 § 4 mom. tillämpas från och med la-
gens ikraftträdande. 

Det föreslås att företagares arbetsvillkor 
förkortas från 24 månader till 18 månader 
under en granskningsperiod på 48 månader. 
För att förenkla verkställigheten föreslås att 
det kortare arbetsvillkoret tillämpas på de ar-
betssökande vars företagsverksamhet upphör 
och arbetslöshet börjar medan den nya lagen 
är i kraft. 

Grunddagpenningen och dess förhöjnings-
delar följer för närvarande 2001 års indexni-
vå, och det är inte motiverat att ändra på det-
ta. Av denna anledning föreslås i ikraftträ-
dandebestämmelsen att beloppen av grund-
dagpenning enligt 6 kap. 1 § 1 mom. och be-
loppen av grunddagpenningens förhöjnings-
del och tillägget för sysselsättningsplan en-
ligt 6 kap. 1 § 2 mom. motsvarar det poängtal 
för folkpensionsindex enligt vilket beloppet 
av de folkpensioner som betalts ut i januari 
2001 har beräknats. 

I 6 kap. 2 § föreskrivs om beloppet av den 
inkomstrelaterade dagpenningens förtjänst-
del, den förhöjda förtjänstdelen och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel. De nya räknereg-
lerna tillämpas på arbetslöshetsdagpenningar 
som hänför sig till tiden från och med lagens 
ikraftträdande. Ett undantag från detta utgör 
de arbetslösa som har rätt till förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel enligt 6 kap. 3 § i 
den gällande lagen på grund av arbetslöshet 
som har börjat före 2010. De behåller sin rätt 
att få förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel 
för sammanlagt högst 150 dagar, medan rät-
ten till förhöjningsdel och förhöjd förtjänst-
del förkortas till 100 dagar för dem som blir 
arbetslösa efter lagens ikraftträdande. Efter-
som de behåller sin rätt att få förhöjd för-
tjänstdel för en längre tid, tillämpas inte 
6 kap. 2 kap. 2 mom. till alla delar på dem 
när lagen träder i kraft. När lagen träder i 
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kraft tillämpas på förhöjd förtjänstdel den 
nya högre gränsen på 105 gånger grunddelen, 
men förtjänstdelen förblir 55 och 32,5 pro-
cent när förhöjd förtjänstdel betalas med stöd 
av 6 kap. 3 a §. Detta förfarande tillämpas 
när förhöjd förtjänstdel betalas för 2010. När 
förhöjd förtjänstdel betalas under tiden för 
aktiva åtgärder eller när arbetslösheten bör-
jar, tillämpas då de nya räknereglerna till alla 
delar genast när lagen träder i kraft. I 6 kap. 
3 b och 5 a § samt i 7 kap. 5 § föreskrivs om 
betalning av förhöjningsdel och förhöjd för-
tjänstdel under tiden för sysselsättningsfräm-
jande service. Om en person omfattas av sys-
selsättningsfrämjande service enligt ovan 
nämnda bestämmelser när lagen träder i 
kraft, betalas till honom eller henne förhöj-
ningsdel eller förhöjd förtjänstdel till arbets-
löshetsförmånen från och med lagens ikraft-
trädande. Likaså blir de som redan omfattas 
av omställningsskydd enligt 6 kap. 3 e och 
3 d § berättigade till omställningsskyddstill-
lägg och omställningsskyddets förtjänstdel, 
om de t.ex. bedriver frivilliga studier med ut-
bildningsdagpenning när lagen träder i kraft. 

Maximitiden för omställningsskyddstillägg 
och omställningsskyddets förtjänstdel stiger 
från 185 dagar till 200 dagar. Den nya max-
imitiden tillämpas på alla de arbetssökande 
vilkas rätt till tillägg för sysselsättningsplan 
inte har upphört före denna lags ikraftträdan-
de. I fortsättningen ska omställningsskydds-
tillägg eller omställningsskyddets förtjänstdel 
inte längre betalas under tiden för arbetssö-
kande på eget initiativ. Eftersom sysselsätt-
ningsplaner som gjorts upp före 2010 kan in-
nehålla arbetssökande på eget initiativ, beta-
las ändå omställningsskyddstillägg och om-
ställningsskyddets förtjänstdel under tiden 
för arbetssökande på eget initiativ efter la-
gens ikraftträdande för de jobbsökardagar 
som infaller före den 1 april 2010. Under ti-
den för arbetssökande på eget initiativ kan 
omställningsskyddstillägg eller omställnings-
skyddets förtjänstdel betalas för sammanlagt 
högst 20 dagar. 

Bestämmelserna i 6 kap. 3 § tillämpas på 
en person vars maximala dagpenningsperiod 
börjar medan denna lag är i kraft. Arbetslös-
hetsdagpenning betalas för högst 500 dagar. 
Om den första dagen av denna maximitid på 
500 dagar infaller efter lagens ikraftträdande, 

får den arbetssökande rätt till förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel för högst 20 arbets-
löshetsdagar som betalas när arbetslösheten 
börjar. Fast den sökande har blivit arbetslös 
redan före lagens ikraftträdande, men den 
första arbetslöshetsdagen betalas medan la-
gen är i kraft, ska de nya bestämmelserna till-
lämpas. Orsaken till att dagpenning inte har 
betalts genast när arbetslösheten började sak-
nar betydelse. 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel 
som betalas sedan en lång arbetshistoria av-
slutats enligt 6 kap. 3 a § 4 mom. betalas för 
sammanlagt högst 100 dagar. Enligt den gäl-
lande lagen betalas de för sammanlagt högst 
150 dagar. För att lagändringen inte ska för-
sämra ställningen för dem som har rätt till 
förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel när 
lagen träder i kraft, tillämpas den nya kortare 
maximitiden på dem vilkas anställningsför-
hållande upphör medan denna lag är i kraft. 

Det föreslås att 10 kap., som gäller utbild-
ningsdagpenning, upphävs och att frivilliga 
studier definieras som sysselsättningsfräm-
jande service så att den studerande har rätt 
till arbetslöshetsförmån under tiden för dem. 
Av denna orsak ändras utbildningsdagpen-
ningen för dem som påbörjat sina studier 
med utbildningsdagpenning före lagens 
ikraftträdande till en arbetslöshetsförmån. 
Detta betyder i praktiken att nivån på förmå-
nerna stiger och att de som bedriver frivilliga 
studier får rätt till ersättning för uppehälle. 

Enligt 10 kap. 6 § 2 mom. i den gällande 
lagen kan det sammanräknade antalet i ut-
bildningsdagpenning och arbetslöshetsdag-
penning betalda ersättningsdagar vara högst 
565 dagar. Om sökanden innan han eller hon 
har fått arbetslöshetsdagpenning eller ar-
betsmarknadsstöd för minst 65 arbetslöshets-
dagar har inlett utbildning eller studier, beta-
las utbildningsdagpenning och arbetslöshets-
dagpenning för sammanlagt högst 500 dagar 
ökat med antalet betalda arbetslöshetsdagar 
innan utbildningen eller studierna inleddes. 
Enligt lagförslaget ska maximitiden för ar-
betslöshetsförmåner alltid vara 500 dagar 
med undantag för dem som är berättigade till 
tilläggsdagar. För att stödperioden för den 
som påbörjat en utbildning före lagens ikraft-
trädande inte ska förkortas till följd av lag-
ändringen, föreslås att en motsvarande be-
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stämmelse intas bland ikraftträdandebes-
tämmelserna. Bestämmelsen gäller de stude-
rande med utbildningsdagpenning som har 
börjat studera före den 1 januari 2010. 
 
1.2. Lag om finansiering av arbetslöshets-

förmåner 

1 §. Lagens syfte. I 1 mom. ingår en allmän 
bestämmelse om de förmåner om vilkas fi-
nansiering det föreskrivs i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner. Det föreslås 
att lagstiftningen om utbildningsstöd enligt 
lagen om offentlig arbetskraftsservice som 
betalas under tiden för arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning upphävs. I överensstämmel-
se med denna ändring föreslås att omnäm-
nandet av finansiering av vuxenutbildnings-
stöd slopas i 1 mom. 

2 mom. motsvarar den gällande lagen. 
5 §. Finansiering av förtjänststöd. I para-

grafen föreskrivs om hur det utbildningsstöd 
som betalas under tiden för arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning finansieras. Det föreslås 
att bestämmelsen upphävs på de grunder som 
nämns ovan i samband med 1 §. 

8 §. Finansieringen av grunddagpenning-
en, förhöjningsdelen och omställningsskydds-
tillägget. I 1 mom. föreskrivs om hur arbets-
löshetsförsäkringsfonden deltar i finansie-
ringen av grunddagpenningen och de därtill 
hörande förhöjningarna. I den första mening-
en i 1 mom. anges för finansieringen av vilka 
förmåner den i paragrafen nämnda andelen 
enligt 23 § är avsedd. I andra meningen an-
ges vilka av de förmåner som Folkpensions-
anstalten betalar som i sin helhet finansieras 
av arbetslöshetsförsäkringsfondens medel. 
De ändringar som föreslås i bestämmelsen 
beror på de ändringar som föreslås i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice och lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. 

Det föreslås att 1 mom. ändras så att hän-
visningarna till grundstöd enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice slopas och så att 
det i stället tillfogas ett omnämnande av för-
månerna enligt 6 kap. 3 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Det är fråga om 
den förhöjningsdel som betalas under tiden 
för sysselsättningsfrämjande service och som 
staten föreslås finansiera i 14 kap. 3 § i det 
lagförslag som gäller ändring av lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom före-
slås det att till bestämmelsen tillfogas att ar-
betslöshetsfonden ska finansiera den förhöj-
ningsdel som betalas med stöd av 6 kap. 3 § i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 
som betalas för högst 20 dagar när arbetslös-
heten börjar till en arbetslös som har varit i 
arbete minst tre år. Enligt den gällande lagen 
finansierar arbetslöshetsförsäkringsfonden 
redan den förhöjningsdel som betalas med 
stöd av 6 kap. 3 § i den gällande lagen till en 
arbetslös vars anställningsförhållande har 
upphört av produktionsorsaker eller ekono-
miska orsaker och som har varit minst 20 år i 
arbete. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fi-
nansierar också tillägget för sysselsättnings-
plan, vars namn föreslås bli ändrat till om-
ställningsskyddstillägg. I det lagförslag som 
gäller lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
föreslås bestämmelser om den förhöjningsdel 
som betalas när arbetslösheten börjar i 6 kap. 
3 §, om den förhöjningsdel som betalas när 
en lång arbetshistoria avslutats och som mot-
svarar den gällande lagens förhöjningsdel i 
6 kap. 3 a § och om tillägget för sysselsätt-
ningsplan, vars namn föreslås bli ändrat till 
omställningsskyddstillägg, i 6 kap. 3 c §. 

2 mom. motsvarar den gällande lagen. 
Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft 

den 1 januari 2010. I det lagförslag som gäll-
er ändring av lagen om offentlig arbetskrafts-
service föreslås en ikraftträdandebestämmel-
se enligt vilken till dem som omfattas av ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning när lagen 
om ändring av lagen om offentlig arbets-
kraftsservice träder i kraft betalas utbild-
ningsstöd enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice tills studierna avslutats. Av 
denna anledning betalas utbildningsstöd med 
stöd av denna övergångsbestämmelse för ti-
den efter denna lags ikraftträdande. Av denna 
anledning föreslås att på grundstöd och för-
tjänststöd enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002) som betalts för ti-
den efter lagens ikraftträdande tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 
1.3. Lag om arbetslöshetskassor 

1 §. Arbetslöshetskassas uppgift och verk-
samhetsområde. De ändringar som föreslås i 
1 mom. beror på de ändringar som föreslås i 
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lagen om offentlig arbetskraftsservice och 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Efter 
det att ändringarna trätt i kraft finns inte 
längre förtjänststöd enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice eller studiesociala förmå-
ner, varmed avses ersättning för uppehälle. 
Ersättning för uppehälle betalas förutom för 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning dessut-
om under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service. I övrigt motsvarar bestämmelsen den 
gällande lagen. 

25 §. Finansiering av förmåner som beta-
las av en företagarkassa. Det föreslås att 1—
3 mom. ändras så att hänvisningarna till för-
tjänststöd slopas på de grunder som anges i 
samband med 1 §. Dessutom föreslås att 
hänvisningen i 3 mom. till 5 kap. 3 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att 
den avser 5 kap. 10 a § 1 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, där det före-
skrivs om löntagares efterskydd. I övrigt 
motsvarar bestämmelsen den gällande lagen. 

25 a §. Finansiering av företagarförmåner 
som betalas av en löntagarkassa. Det före-
slås att 1—3 mom. ändras så att hänvisning-
arna till förtjänststöd slopas på de grunder 
som anges i samband med 1 §. Dessutom fö-
reslås att hänvisningen i 1 mom. till 5 kap. 
7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
ändras så att den avser 5 kap. 10 a § 2 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa, där 
det föreskrivs om företagares efterskydd. I 
övrigt motsvarar bestämmelsen den gällande 
lagen. 

26 §. Andelarna av förvaltningskostnader-
na. Det föreslås att 1 mom. ändras så att som 
grund för statens andel och arbetslöshetsför-
säkringskassans andel av förvaltningskostna-
derna enligt 2 punkten används i stället för de 
studiesociala förmånerna vid arbetskraftspo-
litisk utbildning ersättningarna för uppehälle 
enligt 10 kap. 3 § i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice. Motiveringen till förslagen an-
ges ovan i samband med 1 §. I övrigt motsva-
rar bestämmelsen den gällande lagen. 

I 2 mom. bestäms om den andel som ar-
betslöshetsförsäkringsfonden betalar till ar-
betslöshetskassorna och som bestäms utgå-
ende från antalet beslut och som är 2 euro för 
varje beslut om inkomstrelaterad dagpen-
ning, utbildningsdagpenning och förtjänst-
stöd. Det föreslås att omnämnandena av be-

slut om utbildningsdagpenning och förtjänst-
stöd slopas i paragrafen, eftersom det har fö-
reslagits att nämnda förmåner indras. 

3 mom. motsvarar den gällande lagen. 
Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft 

den 1 januari 2010. 
I det lagförslag som gäller ändring av lagen 

om offentlig arbetskraftsservice föreslås en 
ikraftträdande bestämmelse enligt vilken till 
dem som omfattas av arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning när lagen om ändring av la-
gen om offentlig arbetskraftsservice träder i 
kraft betalas utbildningsstöd enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice tills studierna 
avslutats. Av denna anledning betalas utbild-
ningsstöd med stöd av denna övergångsbe-
stämmelse för tiden efter denna lags ikraft-
trädande. Därför föreslås att på grundstöd 
och förtjänststöd enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice (1295/2002) som betalts 
för tiden efter lagens ikraftträdande tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. Till arbetslöshetskassan betalas arbets-
löshetsförsäkringsfondens andel även av be-
slut om förtjänststöd. 
 
1.4. Lag om alterneringsledighet 

15 §. Alterneringsersättningens storlek. 
Det föreslås att paragrafens 1 mom. ska änd-
ras så att hänvisningsbestämmelserna om al-
terneringsersättningens storlek preciseras till 
att gälla arbetslöshetsdagpenning utan några 
förhöjningsdelar. I den gällande lagen hänvi-
sas till 6 kap. 1 och 2 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, där det utöver om nor-
mal dagpenning även föreskrivs om grund-
dagpenningens förhöjningsdel och omställ-
ningsskyddstillägg och om förhöjd förtjänst-
del och omställningsskyddets förtjänstdel. 
Den gällande lagen har tolkats så att den al-
terneringslediga på basis av hänvisningen 
kan betalas alterneringsersättning grundad på 
arbetslöshetsdagpenning inklusive förhöj-
ningsdel eller förhöjd förtjänstdel som perso-
nen, om han eller hon var arbetslös skulle ha 
rätt till. I praktiken har sådana fall varit säll-
synta, eftersom det för förhöjningsdel eller 
förhöjd förtjänstdel krävs 20 års arbetshisto-
ria och att personen i fråga har förlorat sitt 
arbete till följd av produktionsorsaker eller 
av ekonomiska orsaker. Efter detta ska per-
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sonen i fråga ännu sysselsättas på nytt innan 
han eller hon har fått förhöjningsdelen under 
maximitiden 150 dagar och efter det bli al-
terneringsledig. Förhöjningsdelen och den 
förhöjda förtjänstdelen är inte avsedda att ut-
göra en del av alterneringsersättningen. Ef-
tersom det i propositionen föreslås att grun-
derna för utbetalning av förhöjningsdelarna 
och de förhöjda förtjänstdelarna ska utvidgas 
är det för att undvika tolkningsproblem nöd-
vändigt att lagen preciseras till dessa delar. 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2010. 

På alterneringsavtal som ingåtts före denna 
lags ikraftträdande ska tillämpas de bestäm-
melser som gällde vid ikraftträdandet. Om en 
person som är berättigad till förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel blir alterneringsle-
dig ska alterneringsersättningens fulla belopp 
beräknas från arbetslöshetsdagpenningen in-
klusive förhöjningsdelen eller den förhöjda 
förtjänstdelen. På grund av ikraftträdande-
bestämmelsen i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa ska den förhöjda förtjänstdelen be-
räknas enligt den gällande lagens förtjänst-
delsprocenter. 
 
 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2010. 
 
 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

och lagst i f tningsordning 

I förhållande till den gällande lagstiftning-
en innehåller propositionen inga sådana för-
slag om ändringar i förutsättningarna för er-
hållande av arbetslöshetsförmåner som skulle 
vara av betydelse när propositionen bedöms 
med avseende på grundlagen. 

Förslagen hänför sig med avseende på be-
dömningen av lagstiftningsordningen särskilt 
till 6 § 2 mom., 18 § 2 mom. och 19 § 
2 mom. i grundlagen, vilka lagrum har beak-
tats i propositionen. 

Propositionens centrala mål är att förkorta 
arbetslöshetsperioderna, och därför föreslås 
att systemet med utkomstskydd för arbetslösa 
ändras så att det bättre än nu uppmuntrar ar-

betslösa att söka arbete och söka sig till akti-
veringsåtgärder. Avsikten med förslagen i 
propositionen är att systemet med utkomst-
skydd för arbetslösa ska bli en effektivare, 
mer uppmuntrande och balanserad helhet av 
utkomstförmåner och aktiva åtgärder under 
arbetslöshetstiden. Dessutom är ett syfte med 
propositionen att stabilisera arbetslöshetsför-
säkringspremiernas utveckling. I propositio-
nen föreslås också ändringar vilkas syfte är 
att göra lagstiftningen klarare än för närva-
rande. Propositionens mål överensstämmer 
med bestämmelsen om främjande av syssel-
sättningen i 18 § 2 mom. i grundlagen. 

Enligt 19 § 2 mom. i grundlagen har var 
och en rätt få sin grundläggande försörjning 
tryggad vid bl.a. arbetslöshet. Grundlagsut-
skottet har i praktiken ansett att grundlagen 
inte förhindrar att villkoren för en tryggad 
grundläggande försörjning kräver motpresta-
tioner av den arbetslöse. Vid arbetslöshet kan 
detta mycket väl bygga på att den behöriga 
personen själv aktivt medverkar till åtgärder 
som i sista hand bidrar till att uppehålla ar-
betsförmågan och främja sysselsättningen. 
Förutsättningen är att de åtgärder som er-
bjuds bidrar till att uppehålla arbetsförmågan 
och främja sysselsättningen eller att de åt-
minstone har ett saksamband med ambitio-
nen att röja hindren för sysselsättning på den 
enskilda människans nivå. Dessutom har 
grundlagsutskottet i sin praxis förutsatt att 
skyddssystemet är så heltäckande att inga 
grupper blir utanför det (GrUU 17/1995 rd, 
GrUU 17/1996 rd och GrUU 44/2000 rd). 
Det har ansetts möjligt att se över villkoren 
för erhållande av en förmån som anses ingå i 
skyddet enligt 19 § 2 mom. i grundlagen och 
förmånens storlek under förutsättning att 
förmånen fortfarande är tillräckligt stor för 
dem för vilka förmånen som helhet bedömd 
är nödvändig för att trygga försörjningen. 

Förslagen i propositionen betyder att de 
nuvarande villkoren för erhållande av arbets-
löshetsförmåner ses över och att förmånerna 
blir större. Förslagen är inte problematiska 
med avseende på 19 § 2 mom. i grundlagen. 
Att åldern då rätt till tilläggsdagar inträder 
höjs från 59 år till 60 år är inte problematiskt 
med avseende på 6 § 2 mom. i grundlagen, 
eftersom förslaget baserar sig på att folk ar-
betar längre och för att säkerställa utkomst-
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skyddet utvidgas kommunernas sysselsätt-
ningsskyldighet till att omfatta de arbetslösa 
som på grund av lagändringen inte längre har 
rätt till tilläggsdagar. 

På ovan anförda grunder anser regeringen 

att propositionen kan behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. 
 

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

 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

1 kap. 2 § 3 mom., 4 kap. 6 §, 6 kap. 10 § och 9 kap., av dem 4 kap. 6 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 970/2003 och 9 kap. jämte ändringar, 

ändras 3 kap. 1 §, 3 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom. och 5 § 2 punkten, 4 kap. 5 § 3 mom. och 
7 § 1 mom., 5 kap. 2 och 3 §, 4 § 4 mom., 5 § 2 mom., 6, 7 och 10 § samt 13 § 1 och 2 mom., 
6 kap. 1—3 §, 3 a och 3 b §, 5 § 1 och 2 mom. samt 7—9 §, 7 kap., IV avdelningen, 11 kap. 
1 § 1 mom. samt 14 kap. 2 § 1 mom., 2 a och 3 §, 3 a § 2 mom., 3 b § 1 mom. och 
3 d § 1 mom., 

av dem 3 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 344/2009, 3 § 1 mom. och 5 kap. 
4 § 4 mom. sådana de lyder i lag 462/2006, 3 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
1354/2007, 4 kap. 5 § 3 mom. och 6 kap. 2 § sådana de lyder i lag 459/2005, 5 kap. 3 § sådan 
den lyder delvis ändrad i lagarna 1047/2004 och 997/2008, 5 kap. 7 § sådan den lyder i nämn-
da lagar 1047/2004, 462/2006 och 997/2008, 5 kap. 10 § sådan den lyder delvis ändrad i sist-
nämnda lag, 5 kap. 13 § 1 mom. och 6 kap. 3 a och 3 b § sådana de lyder i lag 472/2009, 
5 kap. 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1180/2005, 6 kap. 1 och 3 § sådana de lyder delvis 
ändrade i nämnda lag 459/2005, 6 kap. 7 § sådan den lyder i lag 636/2004, 6 kap. 8 § sådan 
den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1047/2004, 6 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
1252/2006, 7 kap. och IV avdelningen jämte ändringar, 11 kap. 1 § 1 mom. samt 14 kap. 3 §, 
3 a § 2 mom., 3 b § 1 mom. och 3 d § 1 mom. sådana de lyder i lag 1217/2005, 14 kap. 
2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 608/2004 och 14 kap. 2 a § sådan den lyder i nämnda lag 
997/2008, samt 

fogas till 5 kap. en ny 10 a § samt till 6 kap. nya 3 c—3 e § och en ny 5 a § som följer: 
 

3 kap. 

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

1 § 

Ålder 

Arbetslöshetsförmåner beviljas inte en ar-
betssökande som inte har fyllt 17 år. Arbets-
löshetsförmåner beviljas högst till utgången 
av den kalendermånad då den arbetssökande 
fyller 65 år. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
och i 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice beviljas en person arbets-

löshetsförmåner efter den kalendermånad då 
han eller hon fyller 65 år, om han eller hon är 
förhindrad att arbeta av de orsaker som 
nämns i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten, 
4 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten eller 2 mom. i 
denna lag eller om han eller hon är permitte-
rad på heltid. Arbetslöshetsförmåner beviljas 
högst till utgången av den kalendermånad då 
personen fyller 68 år. 
 

3 § 

Arbetsoförmåga 

Den som är arbetsoförmögen är inte berät-
tigad till arbetslöshetsförmåner. Som arbets-
oförmögen anses den som får sjukdagpen-
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ning eller partiell sjukdagpenning enligt sjuk-
försäkringslagen (1224/2004) eller sjukpen-
sion eller rehabiliteringsstöd enligt folkpen-
sionslagen (568/2007) eller en förmån som 
med stöd av någon annan lag betalas på 
grundval av full arbetsoförmåga. Som ar-
betsoförmögen betraktas även den som kon-
staterats vara arbetsoförmögen i enlighet med 
sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen, 
trots att ingen förmån beviljats honom eller 
henne. 

En arbetssökande som får sjukpension med 
stöd av 12 § 4 mom. i folkpensionslagen eller 
pension på grundval av arbetsoförmåga en-
dast enligt någon annan stats lagstiftning, har 
rätt till arbetslöshetsförmåner under förut-
sättning att han eller hon i övrigt uppfyller 
villkoren i denna lag för erhållande av arbets-
löshetsförmåner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

4 § 

Hindrande sociala förmåner 

För en och samma tid kan det betalas en-
dast en arbetslöshetsförmån enligt denna lag. 
Grunddagpenning betalas inte för den tid för 
vilken till den arbetssökande betalas in-
komstrelaterad dagpenning. 
 
 
 
 
 

5 § 

Begränsningar som följer av anställnings- el-
ler tjänsteförhållande 

Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte 
en arbetssökande 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) för den tid som han eller hon har rätt till 
semesterlön som baserar sig på lön av hel-
tidsarbete, 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmå-
ner 

5 § 

Förmånsbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en person har rätt till förhöjd förtjänst-

del eller omställningsskyddets förtjänstdel 
enligt 6 kap. 2 §, kan summan av den jämka-
de inkomstrelaterade dagpenningen jämte 
eventuella barnförhöjningar tillsammans med 
arbetsinkomsten vara högst lika stor som den 
lön som ligger till grund för dagpenningen, 
dock minst lika mycket som personen skulle 
ha rätt att få i grunddagpenning utan den för-
höjningsdel eller det omställningsskyddstill-
lägg som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. 
 
 

7 § 

Sociala förmåners inverkan på arbetslöshets-
förmånerna 

Om någon får någon annan än en i 3 kap. 4 
§ nämnd lagstadgad förmån eller sjukpension 
enligt lagstiftningen i någon annan stat eller 
folkpension med stöd av 12 § 4 mom. i folk-
pensionslagen, minskas hans eller hennes ful-
la arbetslöshetsförmån med den sociala för-
månen. Då beaktas dock inte följande pen-
sioner och sociala förmåner (prioriterade in-
komster): 

1) familjepensioner, 
2) vårdbidrag för pensionstagare enligt la-

gen om handikappförmåner (570/2007), 
3) menersättning enligt lagen om olycks-

fallsförsäkring (608/1948), 
4) livränta och tilläggsränta enligt lagen om 

skada, ådragen i militärtjänst, 
5) handikappbidrag enligt lagen om handi-

kappförmåner, 
6) bostadsbidrag enligt lagen om bostads-

bidrag för pensionstagare (571/2007), 
7) bostadsbidrag enligt lagen om bostads-

bidrag (408/1975), 
8) barnbidrag enligt barnbidragslagen 

(796/1992), 
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9) utkomststöd enligt lagen om utkomst-
stöd (1412/1997), 

10) militärunderstöd enligt militärunder-
stödslagen (781/1993), 

11) ersättningar för särskilda kostnader en-
ligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen 
om skada, ådragen i militärtjänst. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 kap. 

Förutsättningar för erhållande av arbetslös-
hetsdagpenning 

2 §  

Löntagares rätt till arbetslöshetsdagpenning 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har 
en medlem av en löntagarkassa (försäkrad) 
som har varit försäkrad åtminstone de 34 
närmast föregående veckorna och som me-
dan han eller hon varit försäkrad har uppfyllt 
arbetsvillkoret. 

Rätt till grunddagpenning har en arbetssö-
kande som uppfyller arbetsvillkoret. 
 

3 § 

Löntagares arbetsvillkor 

En löntagares arbetsvillkor blir uppfyllt då 
han eller hon under de närmast föregående 
28 månaderna (granskningsperiod) i minst 
34 kalenderveckor har varit i sådant arbete 
som avses i 4 §. 

Granskningsperioden förlängs med den tid 
som en person är förhindrad att vara på ar-
betsmarknaden och orsaken till detta är 

1) sjukdom, institutionsvård eller rehabili-
tering, 

2) värnplikt eller civiltjänstgöring, 
3) heltidsstudier, 
4) barnafödsel eller vård av barn som är 

högst 3 år, 
5) stipendieperiod, 
6) någon annan godtagbar orsak som kan 

jämföras med dessa. 
Granskningsperioden förlängs också med 

den tid som med stöd av 4 § 4 mom. inte 
räknas in i arbetsvillkoret eller under vilken 

personen i fråga omfattas av sysselsättnings-
främjande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. 

Granskningsperioden förlängs med högst 
sju år. 
 
 

4 § 

Arbete som ska räknas in i löntagares ar-
betsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av om arbetsvillkoret en-

ligt 3 § har uppfyllts beaktas hälften av anta-
let kalenderveckor under vilka sådant arbete 
utförts i fråga om vilket arbetsgivaren för lö-
nekostnaderna har fått högsta förhöjda löne-
subvention eller arbetsmarknadsstöd och sys-
selsättningsstöd enligt lagen om offentlig ar-
betskraftsservice för samma tid. I arbetsvill-
koret inräknas inte arbete som en person ut-
fört medan han eller hon fått partiell sjuk-
dagpenning. I arbetsvillkoret inräknas inte 
heller den tid för vilken en person har betalts 
sänkt lön för sjukdomstid med stöd av arbets- 
eller tjänstekollektivavtal. 
 

5 § 

Försäkringsperioder som räknas löntagare 
till godo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en medlem av en företagarkassa efter 

att ha blivit löntagare och utträtt ur kassan 
inom en månad ansluter sig till en löntagar-
kassa, ska av den tid som han eller hon varit i 
arbete som kassamedlem och försäkrad i fö-
retagarkassan högst 10 veckor räknas honom 
eller henne till godo i arbetsvillkoret för in-
komstrelaterad dagpenning. 
 

6 § 

Företagares rätt till arbetslöshetsdagpenning 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har 
en medlem av en företagarkassa som har va-
rit försäkrad åtminstone de 18 föregående 
månaderna och som medan han eller hon va-
rit försäkrad uppfyllt arbetsvillkoret för före-
tagare. 
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Rätt till grunddagpenning har en företagare 
som har uppfyllt arbetsvillkoret för företaga-
re. 
 

7 § 

Företagares arbetsvillkor 

En företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då 
han eller hon under de närmast föregående 
48 månaderna (granskningsperiod) i minst 
18 månader har arbetat som företagare i före-
tagsverksamhet som till sin omfattning har 
varit väsentlig. I arbetsvillkoret inräknas en-
dast minst fyra månader långa arbetsperioder 
och varje period som personen har arbetat 
som företagare inräknas endast en gång i ar-
betsvillkoret. I arbetsvillkoret inräknas inte 
arbete som en person utfört medan han eller 
hon fått partiell sjukdagpenning. Genom för-
ordning av statsrådet bestäms om den arbets-
inkomst för försäkring enligt lagen om pen-
sion för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt den arbetsförtjänst 
enligt lagen om pension för arbetstagare som 
visar att företagsverksamheten är av väsent-
lig omfattning. 

Granskningsperioden förlängs med den tid 
som en person är förhindrad att vara på ar-
betsmarknaden och orsaken till detta är 

1) sjukdom, institutionsvård eller rehabili-
tering, 

2) värnplikt eller civiltjänstgöring, 
3) heltidsstudier, 
4) barnafödsel eller vård av barn som är 

högst 3 år, 
5) stipendieperiod, 
6) någon annan godtagbar orsak som kan 

jämföras med dessa. 
Om en person har arbetat medan han eller 

hon fått partiell sjukdagpenning eller omfat-
tats av sysselsättningsfrämjande service en-
ligt 10 kap. 1 § 2 mom., förlängs gransk-
ningsperioden i motsvarande mån. 

Granskningsperioden förlängs med högst 
sju år. 
 

10 § 

Arbetsvillkorets giltighet 

Om en person har varit borta från arbets-

marknaden utan godtagbart skäl längre tid än 
sex månader, beviljas han eller hon inte ar-
betslöshetsdagpenning förrän han eller hon 
på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret. Gransk-
ningsperioden för arbetsvillkoret börjar då 
vid den tidpunkt han eller hon har börjat ar-
beta eller inlett företagsverksamhet efter sin 
frånvaro. 

En person anses ha varit på arbetsmarkna-
den om han eller hon har varit i arbete som 
inräknas i arbetsvillkoret eller sysselsatt i fö-
retagsverksamhet eller eget arbete eller har 
deltagit i en arbetskraftspolitisk åtgärd eller 
varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och 
näringsbyrån. En person anses ha haft god-
tagbart skäl till frånvaro från arbetsmarkna-
den på grund av sjukdom, institutionsvård, 
rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, 
heltidsstudier, stipendieperiod, barnafödsel, 
vård av barn som är högst 3 år eller någon 
annan orsak som kan jämföras med dessa. 

Om en person har arbetat som företagare 
mer än 18 månader eller uppfyllt företagares 
arbetsvillkor för företagare som medlem av 
en företagarkassa, beviljas han eller hon inte 
arbetslöshetsdagpenning ur en löntagarkassa 
förrän han eller hon uppfyllt arbetsvillkoret 
för löntagare efter företagsverksamheten. 
Granskningsperioden för arbetsvillkoret bör-
jar då vid den tidpunkt då han eller hon har 
börjat arbeta efter företagsverksamheten. 

Om en person som uppfyllt företagares ar-
betsvillkor som medlem om en företagarkas-
sa blir medlem av en löntagarkassa, upphör 
rätten till företagares arbetslöshetsdagpen-
ning när han eller hon uppfyller löntagares 
arbetsvillkor som medlem av löntagarkassan. 
Granskningsperioden för företagares arbets-
villkor börjar i detta fall när personen i fråga 
på nytt har anslutit sig till en företagarkassa. 
 
 
 
 
 

10 a § 

Efterskydd för löntagare och företagare 

Om den som övergått från en löntagarkassa 
till en företagarkassa blir arbetslös innan fö-
retagares arbetsvillkor uppfylls har han eller 
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hon rätt till den arbetslöshetsdagpenning som 
skulle betalas om han eller hon vore medlem 
av löntagarkassan. 

Om den som övergått från en företagarkas-
sa till en löntagarkassa blir arbetslös innan 
löntagares arbetsvillkor uppfylls har han eller 
hon rätt till den arbetslöshetsdagpenning som 
skulle betalas om han eller hon vore medlem 
av företagarkassan. 

Det efterskydd som avses i 1 och 2 mom. 
tillämpas, om en person inom en månad efter 
det att han eller hon utträtt ur en arbetslös-
hetskassa anslutit sig till en ny arbetslöshets-
kassa. 

Arbetslöshetsdagpenningen beviljas och 
betalas av den arbetslöshetskassa där perso-
nen i fråga är medlem. 
 
 
 
 
 
 

13 § 

Självrisktid 

Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det 
att en person har varit arbetslös arbetssökan-
de vid arbets- och näringsbyrån en tid som 
motsvarar sammanlagt sju fulla arbetsdagar 
under högst åtta på varandra följande kalen-
derveckor. Självrisktiden åläggs en gång per 
maximal utbetalningstid för arbetslöshets-
dagpenning enligt 6 kap. 7 §. 

Som självriskdagar räknas inte de dagar då 
personen i fråga inte uppfyller villkoren i 
2 kap. för erhållande av inkomstrelaterad 
dagpenning eller grunddagpenning eller för 
vilka personen inte är berättigad till arbets-
löshetsdagpenning på grund av begränsning-
arna enligt 3 kap. eller berättigad till jämkad 
arbetslöshetsdagpenning på grund av att ar-
betstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § 
överskrids. Till självrisktiden räknas dock 
den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självriskti-
den för dagpenning och rehabiliteringspen-
ning enligt sjukförsäkringen. Till självrisk-
dagarna räknas också de dagar för vilka en 
person har betalts arbetslöshetsförmåner med 
stöd av 10 kap. 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

1 § 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp 

Grunddagpenningen är 22,22 euro per dag. 
Grundagpenningens förhöjningsdel och 

omställningsskyddstillägg är 3,82 euro per 
dag. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp beräk-
nas med beaktande av vad som föreskrivs i 
4 kap. 
 

2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel, förhöjda förtjänstdel och omställ-

ningsskyddets förtjänstdel 

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillna-
den mellan dagslönen och grunddelen. När 
lönen per månad är större än 105 gånger 
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 20 procent. Beloppet av den inkomstre-
laterade dagpenningen jämte barnförhöjning 
är högst 90 procent av den dagslön som lig-
ger till grund för den inkomstrelaterade dag-
penningen, dock minst lika stort som grund-
delen jämte eventuell barnförhöjning. 

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 57,5 pro-
cent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
105 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i 
fråga om den del av dagslönen som överskri-
der denna gräns 35 procent. Beloppet av den 
inkomstrelaterade dagpenningen jämte barn-
förhöjning är då högst lika stort som den 
dagslön som ligger till grund för den in-
komstrelaterade dagpenningen, dock minst 
lika stort som grunddelen jämte eventuell 
barnförhöjning. 

Omställningsskyddets förtjänstdel utgör 65 
procent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
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105 gånger grunddelen, är omställningsskyd-
dets förtjänstdel i fråga om den del av dags-
lönen som överskrider denna gräns 37,5 pro-
cent. Beloppet av den inkomstrelaterade dag-
penningen jämte barnförhöjning är då högst 
lika stort som den dagslön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en, dock minst lika stort som grunddelen 
jämte eventuell barnförhöjning. 

Vid omvandling av den per månad beräk-
nade lönen till dagslön eller tvärtom anses 
månaden omfatta 21,5 arbetsdagar. 
 

3 § 

Betalning av förhöjningsdel och förhöjd för-
tjänstdel då arbetslösheten börjar 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel be-
talas för sammanlagt högst 20 dagar till en 
arbetssökande som har varit i arbete sam-
manlagt minst tre år innan rätten till arbets-
löshetsdagpenning började. Om den arbets-
sökande då han eller hon blir arbetslös upp-
fyller villkoren enligt 3 a § för betalning av 
förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel på 
grundval av lång arbetshistoria, har han eller 
hon inte rätt till förhöjningsdel eller förhöjd 
förtjänstdel enligt denna paragraf då han eller 
hon blir arbetslös. 

En arbetssökande som har fått förhöjnings-
del eller förhöjd förtjänstdel med stöd av 
3 a § har rätt till förhöjningsdel eller förhöjd 
förtjänstdel med stöd av denna paragraf, om 
han eller hon på nytt har uppfyllt arbetsvill-
koret för löntagare sedan förhöjningsdelen 
eller den förhöjda förtjänstdelen enligt 3 a § 
började betalas ut. 

Förhöjningsdelen och den förhöjda för-
tjänstdelen börjar betalas från början när ar-
betssökanden på nytt har uppfyllt arbetsvill-
koret för löntagare. 
 

3 a § 

Betalning av förhöjningsdel och förhöjd för-
tjänstdel sedan en lång arbetshistoria avslu-

tats 

Förhöjningsdelen betalas till en arbetssö-
kande som har förlorat sitt arbete av ekono-
miska orsaker eller av produktionsorsaker 

enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § i arbetsavtalsla-
gen, av motsvarande orsaker enligt sjömans-
lagen eller av motsvarande orsaker i anslut-
ning till en offentlig sammanslutnings verk-
samhet och som innan han eller hon förlora-
de sitt arbete har varit minst 20 år i arbete på 
det sätt som avses i 11 §. 

En person anses ha förlorat sitt arbete av 
produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker 
på det sätt som avses i 1 mom. även när han 
eller hon har sagt upp sitt arbetsavtal i enlig-
het med 5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen sedan 
en permittering utan avbrott har varat minst 
200 dagar. 

Förhöjd förtjänstdel betalas till en arbets-
sökande som uppfyller villkoren enligt 
1 mom. och som innan han eller hon förlora-
de sitt arbete har varit medlem av en lönta-
garkassa minst fem år. 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel be-
talas för sammanlagt högst 100 dagar. Om 
uppsägningsgrunden har bestridits, får eller 
betalas inte beviljas inkomstrelaterad dag-
penning och grunddagpenning eller betalas 
förhöjd förrän ett slutligt avgörande i ärendet 
har fattats. 
 
 

3 b § 

Betalning av förhöjningsdel och förhöjd för-
tjänstdel under tiden för sysselsättningsfräm-

jade service 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel be-
talas under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. som över-
enskommits i en sysselsättningsplan eller en 
plan som ersätter en sysselsättningsplan. 
Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel beta-
las också för tiden mellan sådana serviceåt-
gärder som överenskommits i en sysselsätt-
ningsplan eller en plan som ersätter en sys-
selsättningsplan, om denna tid är högst sju 
kalenderdagar. 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel be-
talas för sammanlagt högst 200 dagar [under 
den maximala arbetslöshetspenningsperio-
den]. Förhöjningsdelen och den förhöjda för-
tjänstdelen börjar betalas från början när ar-
betssökanden på nytt har uppfyllt arbetsvill-
koret för löntagare. 
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3 c § 

Förutsättningar för omställningsskyddstill-
lägg och omställningsskyddets förtjänstdel 

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas till en ar-
betssökande 

1) som omfattas av omställningsskydd en-
ligt 5 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts-
service, 

2) som har en gällande sysselsättningsplan 
eller en plan som ersätter en sysselsättnings-
plan, och 

3) som har rätt till arbetslöshetsdagpenning 
sedan han eller hon uppfyllt arbetsvillkoret 
för löntagare. 

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas under tiden 
för sysselsättningsfrämjande service enligt 
10 kap. 1 § 2 mom. som överenskommits i en 
sysselsättningsplan eller en plan som ersätter 
en sysselsättningsplan. Omställningskyddstil-
lägg och omställningsskyddets förtjänstdel 
betalas också för tiden mellan service som 
överenskommits i en sysselsättningsplan eller 
en plan som ersätter en sysselsättningsplan, 
om denna tid är högst sju kalenderdagar. 

Om uppsägningsgrunden har bestridits, får 
eller betalas inte beviljas inkomstrelaterad 
dagpenning och grunddagpenning förhöjd 
med omställningsskyddstillägg eller omställ-
ningsskyddets förtjänstdel förrän ett slutligt 
avgörande i ärendet har fattats. 

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas inte, om 
den arbetssökande har rätt till tilläggsdagar 
enligt 6 kap. 9 §. 
 
 
 

3 d § 

Maximitiden för betalning av omställnings-
skyddstillägg och omställningsskyddets för-

tjänstdel 

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas för sam-
manlagt högst 200 dagar. 

Maximitiden för betalning av omställnings-
skyddstillägg och omställningsskyddets 

tilläggsdel börjar räknas på nytt när arbetssö-
kanden har uppfyllt arbetsvillkoret för lönta-
gare. 
 

3 e § 

Befalningsordningen för förhöjningsdelarna 
och de förhöjda förtjänstdelarna samt om-
ställningsskyddstillägget och omställnings-

skyddets förtjänstdel 

Förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel 
betalas inte till en arbetssökande som har rätt 
till omställningsskyddstillägg eller omställ-
ningsskyddets förtjänstdel. 

Om omställningsskyddstillägg eller om-
ställningsskyddets förtjänstdel har betalts för 
maximitiden, har den arbetssökande inte för 
tiden efter detta rätt till förhöjningsdel eller 
förhöjd förtjänstdel enligt 3 b § under samma 
maximala dagpenningsperiod. 

Om en arbetssökande har rätt att få förhöj-
ningsdel eller förhöjd förtjänstdel på flera 
grunder, betalas till honom eller henne i för-
sta hand förhöjningsdel eller förhöjd för-
tjänstdel enligt 3 b §, därefter förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel enligt 3 § som ska 
betalas när arbetslösheten börjar och i sista 
hand förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel 
enligt 3 a § som betalas sedan en lång arbets-
historia avslutats. 
 

5 § 

Arbetsinkomst som utgör grund för företaga-
res inkomstrelaterade dagpenning 

Företagares inkomstrelaterade dagpenning 
bestäms på grundval av den arbetsinkomst 
enligt vilken företagaren under sammanlagt 
högst 18 månader innan han eller hon blev 
arbetslös har varit försäkrad i en företagar-
kassa. Den arbetsinkomst som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en får dock inte bestämmas till ett högre be-
lopp än vad den fastställda arbetsinkomsten 
enligt lagen om pension för företagare eller 
lagen om pension för lantbruksföretagare ut-
gör för nämnda tid eller lönen enligt lagen 
om pension för arbetstagare i genomsnitt har 
varit under nämnda tid. Har arbetsinkomsten 
under ovan nämnda tid ändrats, räknas den 
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dagpenningsgrundande arbetsinkomsten så 
att det sammanlagda beloppet av de fastställ-
da arbetsinkomsterna divideras med motsva-
rande tid. En ökning av arbetsinkomsten med 
mera än 20 procent beaktas dock inte. 

När förtjänstdelen av företagares inkomst-
relaterade dagpenning bestäms tillämpas på 
arbetsinkomsten vad som i 2 § 1, 2 och 4 
mom. föreskrivs om dagslönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a § 

Företagares rätt till förhöjd förtjänstdel 

Till en företagare som är berättigad till in-
komstrelaterad dagpenning betalas förtjänst-
delen under tiden för sysselsättningsfrämjan-
de service på det sätt som föreskrivs i 3 b §. 
 

7 § 

Dagpenningsperiodens maximitid 

Grunddagpenning och inkomstrelaterad 
dagpenning betalas för högst 500 arbetslös-
hetsdagar. I maximitiden inräknas också så-
dana arbetslöshetsdagar för vilka en person 
har fått en arbetslöshetsförmån i en sådan stat 
som tillämpar förordningen om social trygg-
het eller med vilken Finland har ingått en 
överenskommelse om utkomstskydd för ar-
betslösa. 

När maximitiden enligt 1 mom. beräknas 
ska det belopp som har betalts i jämkad ar-
betslöshetsdagpenning beaktas omvandlat till 
fulla arbetslöshetsdagpenningsdagar. 
 

8 § 

När dagpenningsperioden börjar från början 

När en löntagare efter att ha blivit berätti-
gad till arbetslöshetsdagpenning har uppfyllt 
arbetsvillkoret för lötagare, börjar den maxi-
mitid för dagpenningsperioden som avses i 
7 § räknas från början, och den lön som lig-
ger till grund för den inkomstrelaterade dag-
penningen bestäms på nytt. Förfarandet är 
detsamma om en företagare har uppfyllt före-
tagares arbetsvillkor. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen för 

löntagare som bestäms utgående från de nya 
inkomstuppgifterna är minst lika stor som 
grunddagpenningen och, om löntagaren har 
uppfyllt arbetsvillkoret innan maximitiden 
gått ut, minst 80 procent av den inkomstrela-
terade dagpenning som tidigare betalades till 
löntagaren. Jämförelsen görs med en sådan 
full dagpenning som bestäms i enlighet med 
2 § 1 mom. Barnförhöjningar ingår inte i de 
dagpenningar som används vid jämförelsen. 

Om den arbetssökandes arbetsvillkor har 
uppfyllts i arbete där han eller hon sysselsatts 
på grundval av skyldigheten enligt 7 kap. 7 § 
4 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice, bestäms inte den lön som ligger till 
grund för arbetslöshetsdagpenningen på nytt, 
om inte den lön som bestäms på grundval av 
de nya inkomstuppgifterna är större än den 
lön som bestämts tidigare. 
 

9 § 

Rätt till tilläggsdagar 

Till en arbetssökande som är född före 
1950 och som har fyllt 57 år innan maximiti-
den enligt 7 § gått ut kan utan hinder av max-
imitiden betalas löntagares grunddagpenning 
och inkomstrelaterade dagpenning till ut-
gången av den kalendermånad under vilken 
han eller hon fyller 60 år. Till en person som 
är född före 1950 och som har fyllt 60 år in-
nan maximitiden enligt 7 § gått ut betalas 
dagpenning dock till utgången av den kalen-
dermånad under vilken maximitiden om 500 
dagar går ut. 

Till en arbetssökande som är född 1950—
1954 kan utan hinder av maximitiden enligt 
7 § betalas löntagares grunddagpenning och 
inkomstrelaterade dagpenning till utgången 
av den kalendermånad under vilken den ar-
betssökande fyller 65 år, om han eller hon 
har fyllt 59 år före utgången av maximitiden 
och när maximitiden går ut i minst fem år 
under de senaste 20 åren har varit i sådant 
arbete som avses i 11 §. 

Till en arbetssökande som är född 1955 el-
ler därefter kan utan hinder av maximitiden 
enligt 7 § betalas löntagares grunddagpen-
ning och inkomstrelaterade dagpenning till 
utgången av den kalendermånad under vilken 
den arbetssökande fyller 65 år, om han eller 
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hon har fyllt 60 år före utgången av maximi-
tiden och när maximitiden går ut i minst fem 
år under de senaste 20 åren har varit i sådant 
arbete som avses i 11 §. 
 
 
 
 

7 kap. 

Allmänna bestämmelser om arbetsmark-
nadsstöd 

1 § 

Rätt till arbetsmarknadsstöd 

Rätt till arbetsmarknadsstöd enligt denna 
lag har en arbetslös 

1) som inte uppfyller arbetsvillkoret, eller 
2) vars rätt till arbetslöshetsdagpenning har 

upphört på grund av att maximitiden enligt 6 
kap. 7 eller 9 § har gått ut, och 

3) som är i behov av ekonomiskt stöd (be-
hovsprövning). 

Den som anställts med stödet har inte rätt 
till arbetslöshetsförmåner för den tid för vil-
ken till arbetsgivaren betalas högsta förhöjda 
lönesubvention eller någon annan lönesub-
vention som avses i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice och som finansieras av an-
slag för arbetsmarknadsstöd i enlighet med 
7 kap. 12 a § 2 mom. i den nämnda lagen. 
 
 
 
 

2 § 

Rätt till arbetsmarknadsstöd i form av integ-
rationsstöd 

En invandrare har rätt till arbetsmarknads-
stöd endast i form av integrationsstöd under 
de följande tre åren efter det att han eller hon 
infördes i befolkningsdatasystemet i den för-
sta hemkommunen. 

Förutsättningen för betalning av integra-
tionsstöd är att personen i fråga har en gäl-
lande integrationsplan enligt 10 § i lagen om 
främjande av invandrares integration samt 
mottagande av asylsökande (493/1999). 

3 § 

Rätt till arbetsmarknadsstöd i form av rese-
bidrag 

Arbetsmarknadsstöd kan i form av resebi-
drag beviljas den som är berättigad till ar-
betsmarknadsstöd och som tar emot heltids-
arbete som varar i minst två månader utanför 
sin pendlingsregion och för vilken mottagan-
det av arbetet medför betydande kostnader. 
Som berättigad till arbetsmarknadsstöd som 
betalas som resebidrag betraktas den som får 
arbetsmarknadsstöd eller till vilken inte beta-
las arbetsmarknadsstöd av orsaker som 
nämns i 10 kap. 2 §. Resebidrag ska sökas 
innan anställningsförhållandet inleds. 

Resebidrag beviljas inte på grundval av ett 
sådant anställningsförhållande där arbetsgi-
varen för lönekostnaderna har beviljats löne-
subvention enligt i 7 kap. 1 § i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. 

Med avvikelse från 2 mom. och 1 § 
2 mom. kan arbets- och näringsbyrån bevilja 
resebidrag, om lönesubventionen finansieras 
av anslag för arbetsmarknadsstöd i enlighet 
med 7 kap. 12 a § 2 mom. i lagen om offent-
lig arbetskraftsservice. 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Arbetsmarknadsstödets belopp 

Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är lika 
stort som den grunddagpenning som avses i 
6 kap. 1 § 1 mom. och arbetsmarknadsstödet 
förhöjningsdel lika stor som grunddagpen-
ningens förhöjningsdel som avses i 6 kap. 1 § 
2 mom. 

Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd 
betalas barnförhöjning i enlighet med 6 kap. 
6 §. 

Arbetsmarknadsstödets belopp räknas ut 
med beaktande av 4 kap. 

I resebidrag betalas arbetsmarknadsstöd en-
ligt 1 och 2 mom. utan arbetsmarknadsstö-
dets förhöjningsdel. 
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5 § 

Rätt till arbetsmarknadsstödets förhöjnings-
del under tiden för sysselsättningsfrämjande 

service 

Rätt till arbetsmarknadsstödets förhöj-
ningsdel har en person som när han eller hon 
påbörjar sysselsättningsfrämjande service en-
ligt 2 mom. har fått arbetsmarknadsstöd 

1) för högst 500 dagar, eller 
2) för högst 180 dagar efter det att rätten 

till arbetslöshetsdagpenning har upphört på 
grund av att maximitiden enligt 6 kap. 7 eller 
9 § har gått ut. 

Förhöjningsdel betalas under tiden för sys-
selsättningsfrämjande service enligt 10 kap. 
1 § 2 mom. som överenskommits i en syssel-
sättningsplan eller en plan som ersätter en 
sysselsättningsplan. Förhöjningsdel betalas 
också för tiden mellan sådana serviceåtgärder 
som överenskommits i en sysselsättningsplan 
eller en plan som ersätter en sysselsättnings-
plan, om denna tid är högst sju kalenderda-
gar. 

Förhöjningsdel betalas för högst 200 dagar. 
Förhöjningsdelen börjar betalas från början 
när personen i fråga på nytt har blivit berätti-
gad till arbetsmarknadsstöd efter att ha upp-
fyllt arbetsvillkoret och maximitiden för ar-
betslöshetsdagpenning gått ut. 
 

6 § 

Inkomster som ska beaktas vid behovspröv-
ning 

Vid prövningen av sökandens behov av 
ekonomiskt stöd ska beaktas hans eller hen-
nes egna inkomster i sin helhet och även ma-
kens eller makans inkomster till den del de 
överstiger 536 euro i månaden. Som inkomst 
av skogsbruk beaktas den enligt 7 § 2 mom. i 
lagen om värdering av tillgångar vid beskatt-
ningen (1142/2005) fastställda genomsnittli-
ga årliga avkastningen av skog multiplicerad 
med arealen skog. Arbetsmarknadsstödet be-
stäms enligt situationen vid den tidpunkt då 
stödet betalas ut, på basis av antingen de be-
räknade eller de annars konstaterbara in-
komsterna. Genom förordning av statsrådet 
utfärdas närmare bestämmelser om de in-

komster som ska beaktas vid behovspröv-
ningen. 

Som inkomster vid behovsprövningen be-
aktas inte (prioriterade inkomster) 

1) barnbidrag, 
2) stöd för hemvård av barn enligt lagen 

om stöd för hemvård och privat vård av barn, 
3) bostadsbidrag, 
4) militärunderstöd, 
5) livränta och tilläggsränta enligt lagen om 

skada, ådragen i militärtjänst, 
6) kompletteringsbelopp enligt folkpen-

sionslagen, 
7) utkomststöd enligt lagen om utkomst-

stöd, samt 
8) ersättning för särskilda kostnader på 

grund av lyte, skada eller men. 
 

7 § 

Behovsprövning 

Från det månadsvis uträknade beloppet av 
sådant fullt arbetsmarknadsstöd som avses i 
4 § 1 mom. ska i fråga om försörjningsplikti-
ga dras av 50 procent från den enligt 6 § fast-
ställda inkomstdel som överstiger 848 euro i 
månaden. I fråga om den som saknar familj 
ska på motsvarande sätt dras av 75 procent 
från den enligt 6 § bestämda del av inkoms-
terna som överstiger 253 euro i månaden. In-
komstgränsen för den som har familj höjs 
med 106 euro för varje barn som inte har 
fyllt 18 år och som han eller hon försörjer. 
Månatliga inkomstposter som påverkar fast-
ställandet av arbetsmarknadsstödet avrundas 
nedåt till närmaste hela euro så att den över-
skjutande delen lämnas obeaktad. 

Arbetsmarknadsstödet ska justeras, om de 
inkomster som inverkar på dess belopp har 
stigit eller sjunkit väsentligt. Det justerade 
arbetsmarknadsstödet börjar betalas från och 
med tidigaste möjliga betalningspost. 

Utan hinder av vad som i 1 mom. och i 6 § 
föreskrivs om behovsprövning i fråga om ar-
betsmarknadsstöd betalas arbetsmarknads-
stödet ut till högst ett belopp som beräknas 
enligt 4 kap. 7 § 1 mom. 

Om det med utgångspunkt i förtjänstnivå-
indexet bedöms att den allmänna lönenivån i 
landet förändras väsentligt ska det genom 
förordning av statsrådet föreskrivas om ju-
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stering av de belopp som anges i 1 mom. och 
i 6 § så att de motsvarar förändringarna i lö-
nenivån. 
 

8 § 

Arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning 

Arbetsmarknadsstöd beviljas utan behovs-
prövning under den tid en person deltar i så-
dan sysselsättningsfrämjande service som av-
ses i 10 kap. 

Arbetsmarknadsstöd betalas utan behovs-
prövning också till en person som har fyllt 
55 år och som uppfyller arbetsvillkoret när 
han eller hon blir arbetslös. 

Till den som har fått arbetslöshetsdagpen-
ning under den maximitid som avses i 6 kap. 
7 § eller 9 § 1 mom. betalas arbetsmarknads-
stöd utan behovsprövning under de 180 för-
sta arbetslöshetsdagarna. De nämnda 180 ar-
betslöshetsdagarna börjar räknas från början 
när han eller hon på nytt blir berättigad till 
arbetsmarknadsstöd efter att ha uppfyllt ar-
betsvillkoret och maximitiden för arbetslös-
hetsdagpenning gått ut. 

Till en person betalas arbetsmarknadsstöd 
utan behovsprövning under de 130 första ar-
betslöshetsdagarna, om han eller hon innan 
arbetslösheten började har varit försäkrad i 
enlighet med 10 a § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare sammanlagt 24 månader 
under de föregående 48 månaderna (stipen-
diats försäkringsvillkor). De nämnda 130 ar-
betslöshetsdagarna börjar räknas från början 
när han eller hon på nytt har uppfyllt stipen-
diats försäkringsvillkor efter att rätten till ar-
betsmarknadsstöd började. Om någon på 
grund av sjukdom, institutionsvård, rehabili-
tering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltids-
studier, barnafödsel, vård av barn som är 
högst 3 år eller av någon annan godtagbar or-
sak som kan jämföras med dessa är förhind-
rad att vara på arbetsmarknaden, förlängs den 
ovan nämnda granskningsperioden på 48 
månader i motsvarande mån, dock med högst 
sju år. 

9 § 

Partiellt arbetsmarknadsstöd 

Arbetsmarknadsstödet är 50 procent av det 

enligt 4 § 1—3 mom. och 6—8 § beräknade 
arbetsmarknadsstödet, om den arbetssökande 
bor i sina föräldrars hushåll och inte har upp-
fyllt arbetsvillkoret. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 
dock inte 

1) under den tid den arbetssökande deltar i 
sysselsättningsfrämjande service enligt 
10 kap., eller 

2) på en arbetssökande som bor i samma 
hushåll som sina föräldrar och vars föräldrars 
inkomster som avses i 6 § uppgår till högst 
1 781 euro i månaden; inkomstgränsen höjs 
med 106 euro för varje person som den ar-
betssökandes föräldrar försörjer och som bor 
i samma hushåll. 

Från ett arbetsmarknadsstöd till fullt be-
lopp räknat per månad avdras i de fall som 
avses i 2 mom. 2 punkten 50 procent av den 
del av inkomst som bestäms enligt 6 § och 
som överstiger inkomstgränsen i 2 mom. 
2 punkten. Arbetsmarknadsstöd som nedsatts 
på grund av föräldrarnas inkomster ska dock 
vara minst så stort som anges i 1 mom. 

Om sökanden bor i samma hushåll som 
sina föräldrar och föräldrarnas inkomster 
överstiger den inkomstgräns som avses i 
2 mom. 2 punkten, men sökanden på ett till-
förlitligt sätt kan visa att föräldrarna faktiskt 
inte stödjer honom eller henne ekonomiskt, 
ska arbetsmarknadsstödet betalas utan ett av-
drag enligt 1 mom. 
 

10 § 

Självrisktid 

Arbetsmarknadsstöd betalas efter det att en 
person har varit arbetslös arbetssökande vid 
arbets- och näringsbyrån sammanlagt fem 
arbetsdagar under högst åtta på varandra föl-
jande kalenderveckor (självrisktid). Till 
självrisktiden räknas inte arbetslöshetsdagar 
som ingår i väntetiden enligt 8 kap. 4 § eller i 
tider utan ersättning eller i skyldigheten att 
vara i arbete. 

Självrisktiden uppnås även då den i 4 kap. 
1 § nämnda arbetslösheten för en arbetstaga-
re med förkortad arbetsvecka eller i deltids-
arbete uppgår till sammanlagt en tid som 
motsvarar fem arbetslöshetsdagar. 

Till självrisktiden räknas även de dagar 
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1) då personen i fråga efter det att arbets-
lösheten börjat har varit arbetsoförmögen 
utan att för denna tid få dagpenning enligt 
sjukförsäkringslagen eller annan motsvaran-
de lagstadgad ersättning eller av arbetsgiva-
ren lön för sjukdomstiden, eller 

2) för vilken personen har betalts arbets-
marknadsstöd med stöd av 10 kap. 

Självrisktid krävs emellertid inte 
1) då rätten till arbetsmarknadsstöd börjar 

omedelbart efter att maximitiden för arbets-
löshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 eller 9 § 
har uppnåtts, eller 

2) då arbetet förhindras av en sådan strids-
åtgärd som inte står i samband med perso-
nens anställningsvillkor eller arbetsförhål-
landen, och  

3) villkoren för erhållande av arbetsmark-
nadsstöd uppfylls i övrigt. 
 

11 § 

Arbetsmarknadsstödets varaktighet 

Arbetsmarknadsstödet betalas utan tidsbe-
gränsning. 

Det kan bestämmas att resebidrag ska beta-
las för högst fyra månader efter det att an-
ställningsförhållandet inleddes, dock högst så 
länge som anställningsförhållandet varar. Re-
sebidrag betalas för fem dagar i veckan utan 
hinder av vad som i 3 kap. 2 § bestäms om 
antalet förmånsdagar per vecka. 
 

IV. DEL 

Avdelningen sysselsättningsfrämjande ser-
vice 

10 kap. 

Allmänna bestämmelser om förmåner som 
betalas under tiden för sysselsättningsfräm-

jande service 

1 § 

Rätt till förmåner under tiden för sysselsätt-
ningsfrämjande service 

Försörjningen för en arbetssökande som 
deltar i sysselsättningsfrämjande service 

tryggas genom arbetslöshetsdagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd. 

Med sysselsättningsfrämjande service av-
ses 

1) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning en-
ligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts-
service, 

2) frivillig utbildning enligt 9 kap. i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice, 

3) arbetsprövning, arbetslivsträning eller 
arbetspraktik enligt 8 kap. 1 § i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice, 

4) arbets- och utbildningsprövning enligt 
6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce, 

5) en integrationsåtgärd för en invandrare 
som arbets- och näringsbyrån med stöd av 
10 § 3 mom. i lagen om främjande av in-
vandrares integration samt mottagande av 
asylsökande har jämställt med service som 
avses i 1 och 3 punkten, 

6) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte. 
 

2 § 

Berättigade till arbetslöshetsförmåner 

Under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service betalas sådan arbetslöshetsförmån 
som den arbetssökande har rätt till medan 
han eller hon är arbetslös. 

Arbetslöshetsförmånen betalas endast för 
den tid då personen i fråga är i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice avsedd arbetssö-
kande vid arbets- och näringsbyrån. 

Arbetslöshetsförmånen betalas under tiden 
för sysselsättningsfrämjande service, trots att 
den arbetssökande inte har rätt till förmånen 
som arbetslös, om den beror på 

1) tid utan ersättning, 
2) skyldighet att vara i arbete, 
3) självrisktid enligt 5 kap. 13 § eller 7 kap. 

10 §, 
4) behovsprövning enligt 7 kap. 6 och 7 §, 
5) en begränsning enligt 8 kap. 2 § i an-

slutning till yrkesutbildning, 
6) väntetid enligt 8 kap. 4 §. 
Med avvikelse från 3 mom. betalas inte ar-

betsmarknadsstöd under tiden för arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte, om rätt till ar-
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betsmarknadsstöd inte föreligger av en orsak 
som nämns i 3 mom. 2, 4 eller 5 punkten. 

Trots bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ut-
landsresa som hinder för att vara på arbets-
marknaden är en arbetssökande berättigad till 
arbetslöshetsförmån för den tid under vilken 
han eller hon deltar i sysselsättningsfrämjan-
de service enligt 1 § 2 mom. 3—4 punkten 
som ordnas utomlands. 

I 5 § föreskrivs om rätt till arbetslöshets-
förmån för studietiden för en studerande som 
deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
enligt 6 kap. och som inte kan betraktas som 
en arbetslös enligt 2 kap. 1 § 2 mom. 
 
 

3 § 

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande ser-
vice 

Under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service som avses i 1 § 2 mom. 3—6 punkten 
har en arbetssökande inte rätt till arbetslös-
hetsförmån för de dagar då han eller hon inte 
deltar i servicen, om inte frånvaron beror på 

1) arbetsoförmåga, 
2) ett under 10-årigt barns sjukdom för 

högst fyra arbetsdagar per gång, 
3) en arbetsintervju eller något annat jäm-

förbart skäl som anknyter till sysselsättning. 
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på 

sådana integrationsåtgärder för invandrare 
som jämställs med arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning. 
 
 
 

4 § 

Avvikande tillämpning av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa under tiden för syssel-

sättningsfrämjande service  

Under tiden för utbildning enligt 6 och 
9 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce tillämpas inte 2 och 8 kap. eller 6 kap. 8 § 
i denna lag. 

Bestämmelser om betalning av arbets-
marknadsstöd utan behovsprövning under ti-
den för sysselsättningsfrämjande service 
finns i 7 kap. 8 §. 

5 § 

Särskilda bestämmelser om arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning 

Till den som deltar i arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning enligt 6 kap. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice betalas arbetslös-
hetsförmån för utbildningstiden på det sätt 
som i 2 § föreskrivs om arbetslösas rätt till 
arbetslöshetsförmån, trots att 

1) han eller hon med stöd av 2 kap. 4 eller 
5 § ska betraktas som sysselsatt på heltid som 
företagare, eller 

2) han eller hon inte är arbetslös eller per-
mitterad, om han eller hon hotas av arbets-
löshet.  

Om en studerande har rätt till arbetslöshets-
förmån med stöd av 1 mom. 1 punkten, beta-
las till honom eller henne grunddagpenning, 
den inkomstrelaterade dagpenningens grund-
del eller arbetsmarknadsstöd samt barnför-
höjning för utbildningstiden. Om en stude-
rande har rätt till arbetslöshetsförmån med 
stöd av 1 mom. 2 punkten, har han eller hon 
också rätt till den inkomstrelaterade dagpen-
ningens förtjänstdel enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 

Om utbildningen ordnas som fristående 
helheter så att utbildningsperioderna inte di-
rekt följer på varandra, är den studerande inte 
i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning mellan 
utbildningsperioderna. 
 
 
 
 

6 § 

Ersättning för uppehälle 

Bestämmelser om ersättning för resekost-
nader och andra kostnader för uppehälle (er-
sättning för uppehälle) till arbetssökande 
som deltar i sysselsättningsfrämjande service 
finns i lagen om offentlig arbetskraftsservice. 

Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd 
som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliter-
ingssyfte betalas i ersättning för uppehälle 
nio euro för varje dag som den arbetslöse 
deltar i verksamhet enligt den aktiverings-
plan som avses i 5 § i lagen om arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte. 
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11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

1 § 

Ansökan om arbetslöshetsförmåner 

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 
ska sökas skriftligen hos Folkpensionsanstal-
ten. Inkomstrelaterad dagpenning ska sökas 
skriftligen hos den arbetslöshetskassa där den 
arbetssökande är medlem. Ansökan om rese-
bidrag kan också lämnas till arbetskraftsby-
rån. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Justering av den lön som ligger till grund för 
dagpenningen 

När den lön som ligger till grund för den 
inkomstrelaterade dagpenningen beräknas 
med beaktande av lön för tiden för en gransk-
ningsperiod som förlängts enlighet med 5 
kap. 3 § 2 och 3 mom., justeras denna lön i 
samma förhållande som den lönekoefficient 
som avses i 7 b § i lagen om pension för ar-
betstagare och som fastställts för dagpen-
ningens begynnelsetidpunkt avviker från den 
lönekoefficient som fastställts för det kalen-
derår då personen senast har arbetat före den 
i 5 kap. 3 § 1 mom. avsedda granskningspe-
rioden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

2 a § 

Hur stipendieperioden räknas ut 

Stipendieperioden räknas ut så att arbets-
stipendiet divideras med det månatliga be-
loppet av skattefritt stipendium under det år 
som stipendiet beviljades, om det inte av sti-
pendiebeslutet eller i övrigt framgår hur lång 

den stipendieperiod som avses i 2 kap. 11 § 
2 mom. samt 5 kap. 3 § 2 mom., 7 § 2 mom. 
och 10 § 2 mom. är. 
 
 
 
 
 

3 § 

Finansieringen av den inkomstrelaterade 
dagpenningen och av grunddagpenningen 

Bestämmelser om finansieringen av lönta-
gares inkomstrelaterade dagpenning finns i 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner och bestämmelse om finansieringen av 
företagares inkomstrelaterade dagpenning i 
lagen om arbetslöshetskassor. 

Grunddagpenningen och den därtill anslut-
na barnförhöjningen samt förhöjningsdelen 
enligt 6 kap. 3 b § finansieras med statsmedel 
och intäkterna av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Grunddagpenningens om-
ställningsskyddstillägg samt förhöjningsdelar 
enligt 6 kap. 3 och 3 a § finansieras med in-
täkter av arbetslöshetsförsäkringspremien. 
 
 
 
 

3 a § 

Finansieringen av arbetsmarknadsstödet 

— — — — — — — — — — — — — —  
De 500 utbetalningsdagarna för arbets-

marknadsstöd börjar räknas från början efter 
det att personen på nytt blivit berättigad till 
arbetsmarknadsstöd efter att ha uppfyllt ar-
betsvillkoret och maximitiden för arbetslös-
hetsdagpenningen gått ut. Det arbetsmark-
nadsstöd och den därtill anslutna barnförhöj-
ning, den förhöjningsdel enligt 7 kap. 4 § 
samt det resebidrag enligt 7 § 3 mom. som 
betalts ut för tiden för den sysselsättnings-
främjande service som avses i 9 kap. 1 § 
2 mom. Finansieras dock alltid med stats 
medel, och arbetsmarknadsstöd som betalts 
ut för tiden för åtgärderna räknas inte in i de 
500 utbetalningsdagarna för arbetsmarknads-
stöd. 
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3 b § 

Förskott som ska betalas för täckande av 
förmånerna 

Staten ska månatligen till Folkpensionsan-
stalten betala förskott för grunddagpenningen 
så att förskottens belopp motsvarar det be-
lopp som det beräknas att staten ska betala 
det året och att förskottet räcker till för att 
täcka utgifterna under varje månad. Arbets-
löshetsförsäkringsfonden ska till Folkpen-
sionsanstalten betala förskott för förhöj-
ningsdelarna och omställningsskyddstilläg-
gen så att förskottens belopp motsvarar det 
belopp som det beräknas att arbetslöshetsför-
säkringsfonden ska betala det året och att 
förskottet räcker till för att täcka utgifterna 
under varje månad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

3 d § 

Övriga bestämmelser om finansieringen 

De ersättningar för uppehälle som avses i 
10 kap. 5 § i denna lag och i 10 kap. 3 § i la-
gen om offentlig arbetskraftsservice finansie-
ras med stats medel. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
På en arbetssökande som inte har fått ar-

betslöshetsdagpenning för den 1 januari 1997 
eller för tiden efter det tillämpas 5 kap. 2 och 
3 § sedan han eller hon efter denna lags 
ikraftträdande har varit minst en kalender-
vecka i sådant arbete där arbetsvillkoret upp-
fylls. 

När 5 kap. 3 § 1 mom. tillämpas på arbets-
sökande som har fått arbetslöshetsdagpen-
ning för den 1 januari 1997 eller för tiden ef-
ter det sträcker sig granskningsperioden för 
arbetsvillkoret högst till den 1 januari 2008, 
om det inte finns orsak enligt paragrafens 
2 eller 3 mom. att förlänga granskningsperi-
oden. Lagens 5 kap. 3 § 3 mom. och 4 § 
4 mom. tillämpas från lagens ikraftträdande. 

5 kap. 6 och 7 § tillämpas på den vars före-
tagsverksamhet upphör och arbetslöshet bör-

jar efter denna lags ikraftträdande. 
Beloppen av grunddagpenning i 6 kap. 1 § 

1 mom. och beloppen av grunddagpenning-
ens förhöjningsdel och omställningsskydds-
tillägget i 6 kap 1 § 2 mom. motsvarar det 
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket 
beloppet av de folkpensioner som betalats ut 
i januari 2001 har beräknats. 

Lagens 6 kap. 2, 3 b—3 d och 5 a § samt 
7 kap. 5 § tillämpas på dagpenningar som 
hänför sig till tiden från lagens ikraftträdan-
de. Om en person har rätt att med stöd av 
7 mom. få förhöjd förtjänstdel för högst 150 
dagar, tillämpas på denna dagpenning 6 kap. 
2 § 2 mom. till den 31 december 2010 så att 
den förhöjda förtjänstdelen uppgår till 55 
procent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen, och när lönen per månad är stör-
re än 105 gånger grunddelen är förtjänstdelen 
32,5 procent för den dagslön som överskrider 
denna gräns. Om en sysselsättningsplan som 
gjorts upp för en arbetssökande före denna 
lags ikraftträdande innehåller sökande av ar-
bete på eget initiativ efter det att anställ-
ningsförhållandet upphört, har den arbetssö-
kande trots vad som bestäms i 6 kap. 3 c § 
2 mom. rätt till omställningsskyddstillägg el-
ler omställningsskyddets förtjänstdel under 
tiden för arbetssökande på eget initiativ till 
och med den 31 mars 2010. 

Lagens 6 kap. 3 § tillämpas på den vars 
maximala dagpenningsperiod börjar efter 
denna lags ikraftträdande. 

Utan hinder av vad som i 6 kap. 3 a § 
4 mom. föreskrivs om förhöjningsdelens och 
den förhöjda förtjänstdelens maximitid, har 
en person rätt att få förhöjningsdel och för-
höjd förtjänstdel för sammanlagt högst 150 
dagar, om hans eller hennes anställningsför-
hållande har upphört före denna lags ikraft-
trädande. 

Om en persons rätt till utbildningsdagpen-
ning har börjat före denna lags ikraftträdan-
de, betalas till honom eller henne arbetslös-
hetsförmån enligt denna lag för studietiden 
efter denna lags ikraftträdande. Trots vad 
som i 6 kap. 7 § föreskrivs om maximitiden 
för arbetslöshetsdagpenning, kan det sam-
manräknade antalet ersättningsdagar som be-
rättigar till utbildningsdagpenning och ar-
betslöshetsdagpenning betalda vara högst 
565 dagar. Om en person innan han eller hon 
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har fått arbetslöshetsdagpenning eller ar-
betsmarknadsstöd för minst 65 arbetslöshets-
dagar har inlett en utbildning eller studier, 
betalas utbildningsdagpenning och arbetslös-
hetsdagpenning för sammanlagt högst 500 
dagar ökat med antalet dagar för vilka han el-

ler hon har fått arbetslöshetsdagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd innan utbildningen eller 
studierna inleddes. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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2. 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 

5 §, sådan den lyder i lagarna 1301/2002, 1049/2004 och 460/2005, samt 
ändras 1 och 8 §, 
sådana de lyder, 1 § i nämda lag 1301/2002 och i lag 1332/2004 samt 8 § i nämda lag 460/ 

2005 som följer: 
 

1 § 

Lagens syfte 

Arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och 
alterneringsersättning enligt lagen om alter-
neringsledighet (1305/ 2002) finansieras ge-
nom en statsandel som motsvarar grund-
trygghetsandelen, genom arbetslöshetsför-
säkringspremier enligt denna lag, genom ar-
betsgivarens självriskpremier enligt utkomst-
skyddet för arbetslösa (självriskpremier) och 
genom medlemsavgifter enligt lagen om ar-
betslöshetskassor (603/1984) så som före-
skrivs i denna lag. De arbetspensionstillägg 
och försäkringspremier som avses i arbets-
pensionslagstiftningen, vuxenutbildningsstö-
dets förtjänstdel och de förvaltningskostnader 
som avses i lagen om vuxenutbildningsstöd 
(1276/2000), de förvaltningskostnader och 
yrkesexamensstipendier i fråga om andra än i 
tjänste- eller anställningsförhållande till sta-
tens varande personer som avses i lagen om 
Utbildningsfonden (1306/2002) samt den lö-
negaranti som avses i lönegarantilagen 
(866/1998) och lagen om lönegaranti för 
sjömän (1108/2000) finansieras med avgif-
terna enligt denna lag så som bestäms i denna 
lag. 

Om finansieringen av arbetslöshetskassor-
na föreskrivs i lagen om arbetslöshetskassor. 
 

8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen, för-
höjningsdelen och omställningsskyddstilläg-

get 

För finansieringen av grunddagpenningarna 
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
de därtill hörande barnförhöjningarna samt 
förhöjningsdelarna enligt 6 kap. 3 b § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa betalar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden genom förmed-
ling av social- och hälsovårdsministeriet till 
Folkpensionsanstalten den andel som avses i 
23 §. För finansieringen av grunddagpen-
ningarnas förhöjningsdelar enligt 6 kap. 
3 och 3 a § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa samt omställningsskyddstilläggen 
enligt 6 kap. 3 c § i den lagen betalar arbets-
löshetsförsäkringsfonden till Folkpensions-
anstalten de andelar som avses i 6 kap. 1 § i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Till 
övriga delar finansieras utgifterna med den 
statsandel som betalas till Folkpensionsan-
stalten. 

Bestämmelser om betalningen av statsan-
delen, användningen av förskott på statsande-
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len och förvaltningskostnaderna för Folkpen-
sionsanstaltens arbetslöshetsförmåner finns i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 
De bestämmelser som gällde vid ikraftträ-

dandet av denna lag tillämpas också på 

grundstöd och förtjänststöd enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 
som betalas för tiden efter lagens ikraftträ-
dande. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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3. 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 1 § 1 mom., 25, 

25 a och 26 §, 
sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 946/2003, 25 och 25 a § i lag 1048/2004 samt 26 § i lag 

1291/2002 och i nämnda lag 946/2003 som följer: 
 

1 § 

Arbetslöshetskassas uppgift och verksam-
hetsområde 

En arbetslöshetskassa är en på grundval av 
ömsesidig ansvarighet verksamhet sam-
manslutning vars medlemmar antingen är 
löntagare (löntagarkassa) eller företagare 
(företagarkassa). En arbetslöshetskassa har 
till syfte att för sina medlemmar anordna för-
tjänstskydd enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1290/2002) samt härtill anslut-
na ersättningar för uppehälle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Finansiering av förmåner som betalas av en 
företagarkassa 

För de av företagarkassan med stöd av 
5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa betalda dagpenningarna betalas i 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-
dagpenningen och barnförhöjningen enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas 
jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-

dagpenningens och barnförhöjningens relati-
va andel av varje full arbetslöshetsdagpen-
ning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. 

Vid finansieringen av de av företagarkas-
san med stöd av 5 kap. 10 a § 1 mom. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa betalda dag-
penningarna iakttas i tillämpliga delar det 
som i 4 § i lagen om finansiering av arbets-
löshetsförmåner föreskrivs om finansiering 
av inkomstrelaterade dagpenningar. 
 

25 a § 

Finansiering av företagarförmåner som beta-
las av en löntagarkassa 

För de av en löntagarkassa med stöd av 
5 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa betalda dagpenningarna betalas 
i statsandel den andel som bestäms i 25 § 
1 och 2 mom. i denna lag. 

Löntagarkassans andel är 5,5 procent av 
varje arbetslöshetsdagpenning, om inte något 
annat följer av 1 mom. 

Den företagarkassa i vilken mottagaren av 
förmånen som medlem senast uppfyllt ar-
betsvillkoret enligt 5 kap. 7 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa finansierar skill-
naden mellan varje arbetslöshetsdagpenning 
samt beloppen enligt 1 och 2 mom. 
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26 § 

Andelarna av förvaltningskostnaderna 

Såsom statens andel och arbetslöshetsför-
säkringsfondens andel som hänför sig till 
förvaltningskostnaderna betalas 

1) ett belopp som motsvarar den i 6 kap. 
1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
föreskrivna grunddagpenningen för varje på-
börjat hundratal medlemmar; det år då ar-
betslöshetskassans stadgar första gången bli-
vit fastställda och det därpå följande året är 
statens andel dock dubbel, och 

2) 0,35 procent av de av kassan under det 
närmast föregående kalenderåret betalda ar-
betslöshetsdagpenningarna, alterneringser-
sättningarna enligt lagen om alterneringsle-
dighet (1305/2002) och ersättningarna för 
uppehälle enligt 10 kap. 3 § i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice för vilka statens 

andel eller arbetslöshetsförsäkringsfondens 
andel betalas. 

Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel 
betalas till löntagarkassorna dessutom 2 euro 
för varje beslut om inkomstrelaterad dagpen-
ning. 

De andelar som hänför sig till förvaltnings-
kostnaderna får likväl inte sammanlagt 
överskrida fyra femtedelar av de av kassan 
betalda skäliga förvaltningskostnaderna. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 
De bestämmelser som gällde vid ikraftträ-

dandet av denna lag tillämpas också på 
grundstöd och förtjänststöd enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 
som betalas för tiden efter lagens ikraftträ-
dande tillämpas också.  

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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4. 
 
 
 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om alterneringsledighet (1305/2002) 15 § 1 mom. 

som följer: 
 

15 § 

Alterneringsersättningens storlek 

Alterneringsersättningens fulla belopp är 
70 procent av den arbetslöshetsdagpenning 
som personen, om han eller hon var arbets-
lös, skulle ha rätt till enligt 5 kap. 2—5 § och 
6 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 4 § i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa. Ersätt-
ningens belopp är 80 procent om, den alter-
neringslediga har minst 25 år arbetshistoria 
enligt 4 § innan alterneringsledigheten börjar. 
När alterneringsersättningen fastställs beak-
tas inte barnförhöjning enligt 6 kap. 6 § i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20   
För en alterneringsledig som har ingått ett 

alterneringsavtal före denna denna lags 
ikraftträdande och som, om han eller hon var 
arbetslös på basis av 6 kap. 3 a § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa skulle ha rätt till 
förhöjningsdel enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller till 
förhöjd förtjänstdel enligt 6 kap. 2 § 2 mom. 
i nämnda lag beräknas alterneringsersätt-
ningens fulla belopp på arbetslöshetsdagpen-
ningen inklusive förhöjningsdelen eller den 
förhöjda förtjänstdelen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 2 oktober 2009 

 
 
 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

1 kap. 2 § 3 mom., 4 kap. 6 §, 6 kap. 10 § och 9 kap., av dem 4 kap. 6 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 970/2003 och 9 kap. jämte ändringar, 

ändras 3 kap. 1 §, 3 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom. och 5 § 2 punkten, 4 kap. 5 § 3 mom. och 
7 § 1 mom., 5 kap. 2 och 3 §, 4 § 4 mom., 5 § 2 mom., 6, 7 och 10 § samt 13 § 1 och 2 mom., 
6 kap. 1—3 §, 3 a och 3 b §, 5 § 1 och 2 mom. samt 7—9 §, 7 kap., IV avdelningen, 11 kap. 
1 § 1 mom. samt 14 kap. 2 § 1 mom., 2 a och 3 §, 3 a § 2 mom., 3 b § 1 mom. och 3 d § 
1 mom., 

av dem 3 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 344/2009, 3 § 1 mom. och 5 kap. 4 § 
4 mom. sådana de lyder i lag 462/2006, 3 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1354/2007, 
4 kap. 5 § 3 mom. och 6 kap. 2 § sådana de lyder i lag 459/2005, 5 kap. 3 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lagarna 1047/2004 och 997/2008, 5 kap. 7 § sådan den lyder i nämnda lagar 
1047/2004, 462/2006 och 997/2008, 5 kap. 10 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda 
lag, 5 kap. 13 § 1 mom. och 6 kap. 3 a och 3 b § sådana de lyder i lag 472/2009, 5 kap. 13 § 
2 mom. sådant det lyder i lag 1180/2005, 6 kap. 1 och 3 § sådana de lyder delvis ändrade i 
nämnda lag 459/2005, 6 kap. 7 § sådan den lyder i lag 636/2004, 6 kap. 8 § sådan den lyder 
delvis ändrad i nämnda lag 1047/2004, 6 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
1252/2006, 7 kap. och IV avdelningen jämte ändringar, 11 kap. 1 § 1 mom. samt 14 kap. 3 §, 
3 a § 2 mom., 3 b § 1 mom. och 3 d § 1 mom. sådana de lyder i lag 1217/2005, 14 kap. 2 § 
1 mom. sådant det lyder i lag 608/2004 och 14 kap. 2 a § sådan den lyder i nämnda lag 
997/2008, samt 

fogas till 5 kap. en ny 10 a § samt till 6 kap. nya 3 c—3 e § och en ny 5 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

2 § 

Förmåner 

— — — — — — — — — — — — — —  
För den tid en arbetslös bedriver frivilli-

ga studier betalas arbetsmarknadsstöd och 
arbetslöshetsdagpenning i form av utbild-
ningsdagpenning på det sätt som bestäms i 
10 kap. 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

2 § 

Förmåner 

 
(upphävs) 
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3 kap. 

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

1 § 

Ålder 

Arbetslöshetsförmåner beviljas inte en ar-
betssökande som inte har fyllt 17 år. Ar-
betslöshetsförmåner beviljas högst till ut-
gången av den kalendermånad då den ar-
betssökande fyller 65 år. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
och i 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice beviljas en person andra 
arbetslöshetsförmåner än utbildningsdag-
penning efter den kalendermånad då han el-
ler hon fyller 65 år, om han eller hon är för-
hindrad att arbeta av de orsaker som nämns 
i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten, 4 kap. 1 § 
1 mom. 2 punkten eller 2 mom. i denna lag 
eller om han eller hon är permitterad på hel-
tid. Arbetslöshetsförmåner beviljas högst 
till utgången av den kalendermånad då per-
sonen fyller 68 år. 
 

3 kap. 

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

1 § 

Ålder 

Arbetslöshetsförmåner beviljas inte en ar-
betssökande som inte har fyllt 17 år. Ar-
betslöshetsförmåner beviljas högst till ut-
gången av den kalendermånad då den ar-
betssökande fyller 65 år. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
och i 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice beviljas en person ar-
betslöshetsförmåner efter den kalendermå-
nad då han eller hon fyller 65 år, om han el-
ler hon är förhindrad att arbeta av de orsa-
ker som nämns i 1 kap. 5 § 1 mom. 
14 punkten, 4 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten 
eller 2 mom. i denna lag eller om han eller 
hon är permitterad på heltid. Arbetslöshets-
förmåner beviljas högst till utgången av den 
kalendermånad då personen fyller 68 år. 
 

 
3 §

Arbetsoförmåga 

Den som är arbetsoförmögen är inte be-
rättigad till arbetslöshetsförmåner. Som ar-
betsoförmögen anses den som får sjukdag-
penning eller partiell sjukdagpenning enligt 
sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller in-
validitetspension eller rehabiliteringsstöd 
enligt folkpensionslagen (347/1956) eller en 
förmån som med stöd av någon annan lag 
betalas på grundval av full arbetsoförmåga. 
Som arbetsoförmögen betraktas även den 
som konstaterats vara arbetsoförmögen i 
enlighet med sjukförsäkringslagen eller 
folkpensionslagen, trots att ingen förmån 
beviljats honom eller henne. 

En arbetssökande som får invaliditetspen-
sion med stöd av 22 § 2 mom. folkpen-
sionslagen eller pension på grundval av ar-
betsoförmåga endast enligt någon annan 

3 §

Arbetsoförmåga 

Den som är arbetsoförmögen är inte be-
rättigad till arbetslöshetsförmåner. Som ar-
betsoförmögen anses den som får sjukdag-
penning eller partiell sjukdagpenning enligt 
sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller 
sjukpension eller rehabiliteringsstöd enligt 
folkpensionslagen (568/2007) eller en för-
mån som med stöd av någon annan lag be-
talas på grundval av full arbetsoförmåga. 
Som arbetsoförmögen betraktas även den 
som konstaterats vara arbetsoförmögen i 
enlighet med sjukförsäkringslagen eller 
folkpensionslagen, trots att ingen förmån 
beviljats honom eller henne. 

En arbetssökande som får sjukpension 
med stöd av 12 § 4 mom. i folkpensionsla-
gen eller pension på grundval av arbets-
oförmåga endast enligt någon annan stats 
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stats lagstiftning, har rätt till arbetslöshets-
förmåner under förutsättning att han eller 
hon i övrigt uppfyller villkoren i denna lag 
för erhållande av arbetslöshetsförmåner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

lagstiftning, har rätt till arbetslöshetsförmå-
ner under förutsättning att han eller hon i 
övrigt uppfyller villkoren i denna lag för 
erhållande av arbetslöshetsförmåner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Hindrande sociala förmåner 

För en och samma tid kan betalas endast 
en arbetslöshetsförmån enligt denna lag. 
Förhöjd förtjänstdel och grunddagpenning-
ens förhöjningsdel enligt 6 kap. 3 § betalas 
inte för den tid för vilken den arbetssökande 
betalas tillägg för sysselsättningsplan enligt 
6 kap. 3 a §. Grunddagpenning betalas inte 
för den tid för vilken den arbetssökande be-
talas inkomstrelaterad dagpenning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Hindrande sociala förmåner 

För en och samma tid kan det betalas en-
dast en arbetslöshetsförmån enligt denna 
lag. Grunddagpenning betalas inte för den 
tid för vilken till den arbetssökande betalas 
inkomstrelaterad dagpenning. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Begränsningar som följer av anställnings- 
eller tjänsteförhållande 

Berättigad till arbetslöshetsförmåner är 
inte en arbetssökande 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) för den tid som han eller hon har rätt 
till semesterlön som intjänats i heltidsarbe-
te, och 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Begränsningar som följer av anställnings- 
eller tjänsteförhållande 

Berättigad till arbetslöshetsförmåner är 
inte en arbetssökande 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) för den tid som han eller hon har rätt 
till semesterlön som baserar sig på lön av 
heltidsarbete, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

5 § 

Förmånsbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Summan av den jämkade inkomstrelate-

rade dagpenningen jämte eventuella barn-
förhöjningar kan tillsammans med arbetsin-
komsten vara högst lika stor som den lön 
som ligger till grund för dagpenningen, om 

4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

5 § 

Förmånsbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en person har rätt till förhöjd för-

tjänstdel eller omställningsskyddets för-
tjänstdel enligt 6 kap. 2 §, kan summan av 
den jämkade inkomstrelaterade dagpen-
ningen jämte eventuella barnförhöjningar 
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personen i fråga har rätt till förhöjd för-
tjänstdel enligt 6 kap. 3 § eller tillägg för 
sysselsättningsplan enligt 6 kap. 3 a § för 
jämkningsperioden, dock minst lika mycket 
som personen skulle ha rätt att få i grund-
dagpenning utan de förhöjningar av grund-
dagpenningen som föreskrivs i 6 kap. 1 § 
1 mom. 
 

tillsammans med arbetsinkomsten vara 
högst lika stor som den lön som ligger till 
grund för dagpenningen, dock minst lika 
mycket som personen skulle ha rätt att få i 
grunddagpenning utan den förhöjningsdel 
eller det omställningsskyddstillägg som av-
ses i 6 kap. 1 § 1 mom. 
 

 
6 § 

Maximitid 

Jämkad arbetslöshetsförmån betalas för 
högst 36 månader. På grundval av 1 § 
1 mom. 3 punkten kan jämkad arbetslös-
hetsförmån betalas även efter nämnda max-
imitid. Maximitiden för utbetalning av jäm-
kad arbetslöshetsförmån tillämpas inte på 
en person som före utgången av tiden har 
uppnått den ålder som anges i 6 kap. 9 §. 

Maximitiden börjar räknas från början 
när någon utan avbrott under minst sex 
månader har haft ett heltidsarbete eller när 
någon efter det att maximitiden gått ut har 
arbetat i den omfattning som arbetsvillkoret 
enligt 5 kap. 3 eller 7 § förutsätter. 

Då maximitiderna enligt 6 kap. 7 § be-
räknas beaktas det belopp som har betalts i 
jämkad arbetslöshetsdagpenning omvandlat 
till fulla arbetslöshetsdagpenningsdagar. 
 

6 § 

Maximitid 

(upphävs) 

 
 

7 § 

Sociala förmåners inverkan på arbetslös-
hetsförmånerna 

Om någon erhåller någon annan än en i 
3 kap. 4 § nämnd lagstadgad förmån eller 
invalidpension enligt lagstiftningen i någon 
annan stat eller folkpension med stöd av 
22 § 2 mom. folkpensionslagen, minskas 
hans eller hennes fulla arbetslöshetsförmån 
med den sociala förmånen. Härvid beaktas 
dock inte följande pensioner och sociala 
förmåner (prioriterade inkomster): 

1) familjepensioner, 
2) vårdbidrag enligt folkpensionslagen, 

 

7 § 

Sociala förmåners inverkan på arbetslös-
hetsförmånerna 

Om någon får någon annan än en i 3 kap. 
4 § nämnd lagstadgad förmån eller sjukpen-
sion enligt lagstiftningen i någon annan stat 
eller folkpension med stöd av 12 § 4 mom. i 
folkpensionslagen, minskas hans eller hen-
nes fulla arbetslöshetsförmån med den soci-
ala förmånen. Då beaktas dock inte följande 
pensioner och sociala förmåner (prioritera-
de inkomster): 

1) familjepensioner, 
2) vårdbidrag för pensionstagare enligt 

lagen om handikappförmåner (570/2007), 
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3) menersättning enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/1948), 

4) livränta och tilläggsränta enligt lagen 
om skada, ådragen i militärtjänst, 

5) handikappbidrag enligt lagen om han-
dikappbidrag (124/1988), 

6) bostadsbidrag enligt lagen om bostads-
bidrag för pensionstagare (591/1978), 

7) bostadsbidrag enligt lagen om bostads-
bidrag (408/1975), 

8) barnbidrag enligt barnbidragslagen 
(796/1992), 

9) utkomststöd enligt lagen om utkomst-
stöd (1412/1997), 

10) militärunderstöd enligt militärunder-
stödslagen (781/1993), samt 

11) ersättningar för särskilda kostnader 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring och 
lagen om skada, ådragen i militärtjänst. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3) menersättning enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/1948), 

4) livränta och tilläggsränta enligt lagen 
om skada, ådragen i militärtjänst, 

5) handikappbidrag enligt lagen om han-
dikappförmåner, 

6) bostadsbidrag enligt lagen om bostads-
bidrag för pensionstagare (571/2007), 

7) bostadsbidrag enligt lagen om bostads-
bidrag (408/1975), 

8) barnbidrag enligt barnbidragslagen 
(796/1992), 

9) utkomststöd enligt lagen om utkomst-
stöd (1412/1997), 

10) militärunderstöd enligt militärunder-
stödslagen (781/1993), 

11) ersättningar för särskilda kostnader 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring och 
lagen om skada, ådragen i militärtjänst. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 kap. 

Förutsättningar för erhållande av arbets-
löshetsdagpenning 

2 § 

Löntagares rätt till arbetslöshetsdagpen-
ning 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har 
en medlem av en löntagarkassa (försäkrad) 
som har varit försäkrad åtminstone de 10 
närmast föregående månaderna och som 
medan han eller hon varit försäkrad har 
uppfyllt arbetsvillkoret. 

Rätt till grunddagpenning har en arbets-
sökande som uppfyller arbetsvillkoret. 
 

5 kap. 

Förutsättningar för erhållande av arbets-
löshetsdagpenning 

2 § 

Löntagares rätt till arbetslöshetsdagpen-
ning 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har 
en medlem av en löntagarkassa (försäkrad) 
som har varit försäkrad åtminstone de 34 
närmast föregående veckorna och som me-
dan han eller hon varit försäkrad har upp-
fyllt arbetsvillkoret. 

Rätt till grunddagpenning har en arbets-
sökande som uppfyller arbetsvillkoret. 
 

 
3 § 

Löntagares arbetsvillkor 

Löntagares arbetsvillkor blir uppfyllt då 
personen under de närmast föregående 28 
månaderna (granskningsperiod) i 43 kalen-
derveckor har varit i sådant arbete som av-
ses i 4 §. 

För en löntagare som tidigare har fått in-

3 §

Löntagares arbetsvillkor 

En löntagares arbetsvillkor blir uppfyllt 
då han eller hon under de närmast föregå-
ende 28 månaderna (granskningsperiod) i 
minst 34 kalenderveckor har varit i sådant 
arbete som avses i 4 §. 

Granskningsperioden förlängs med den 
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komstrelaterad dagpenning eller grunddag-
penning enligt denna lag blir arbetsvillkoret 
uppfyllt, då han eller hon under de närmast 
föregående 24 månaderna (granskningspe-
riod) i 34 kalenderveckor har varit i sådant 
arbete som avses i 4 §. 

Om någon på grund av sjukdom, institu-
tionsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, 
barnafödsel eller vård av barn som är högst 
3 år eller av någon annan godtagbar orsak 
som kan jämföras med dessa är förhindrad 
att vara på arbetsmarknaden, förlängs den i 
1 eller 2 mom. nämnda granskningsperio-
den i motsvarande mån, dock med högst sju 
år. Om någon är i arbete för vars lönekost-
nader sammansatt stöd eller högsta förhöjda 
lönesubvention har beviljats, förlängs 
granskningsperioden med den tid för vilken 
arbetet på grund av begränsningen i 4 § 
4 mom. inte räknas in i arbetsvillkoret. 
Granskningsperioden förlängs med den tid 
för vilken en person får partiell sjukdag-
penning. 

Om en medlem av en arbetslöshetskassa 
har arbetat som företagare över 18 månader, 
beviljas han eller hon inte arbetslöshetsdag-
penning för löntagare innan han eller hon 
efter företagsverksamheten har uppfyllt det 
arbetsvillkor som avses i 1 eller 2 mom. Då 
börjar granskningsperioden för arbetsvillko-
ret från den tidpunkt då personen i fråga har 
börjat arbeta efter företagsverksamheten. 

Om en löntagare som tidigare fått i 
2 mom. avsedd inkomstrelaterad dagpen-
ning eller grunddagpenning har arbetat som 
företagare över 16 månader, men dock 
högst 18 månader, är den granskningsperiod 
som avses i 2 mom. de närmast föregående 
26 månaderna. 
 

tid som en person är förhindrad att vara på 
arbetsmarknaden och orsaken till detta är 

1) sjukdom, institutionsvård eller rehabi-
litering, 

2) värnplikt eller civiltjänstgöring, 
3) heltidsstudier, 
4) barnafödsel eller vård av barn som är 

högst 3 år, 
5) stipendieperiod, 
6) någon annan godtagbar orsak som kan 

jämföras med dessa. 
Granskningsperioden förlängs också med 

den tid som med stöd av 4 § 4 mom. inte 
räknas in i arbetsvillkoret eller under vilken 
personen i fråga omfattas av sysselsätt-
ningsfrämjande service enligt 10 kap. 1 § 
2 mom. 

Granskningsperioden förlängs med högst 
sju år. 
 

 
4 § 

Arbete som skall räknas in i löntagares ar-
betsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av om arbetsvillkoret en-

ligt 3 § har uppfyllts skall beaktas hälften 
av antalet kalenderveckor under vilka så-
dant arbete utförts i fråga om vilket arbets-

4 § 

Arbete som ska räknas in i löntagares ar-
betsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av om arbetsvillkoret en-

ligt 3 § har uppfyllts beaktas hälften av an-
talet kalenderveckor under vilka sådant ar-
bete utförts i fråga om vilket arbetsgivaren 
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givaren för lönekostnaderna har fått högsta 
förhöjda lönesubvention eller arbetsmark-
nadsstöd och sysselsättningsstöd enligt la-
gen om offentlig arbetskraftsservice för 
samma tid. I arbetsvillkoret inräknas inte 
arbete som en person utfört medan han eller 
hon fått partiell sjukdagpenning. 
 

för lönekostnaderna har fått högsta förhöjda 
lönesubvention eller arbetsmarknadsstöd 
och sysselsättningsstöd enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice för samma tid. I 
arbetsvillkoret inräknas inte arbete som en 
person utfört medan han eller hon fått parti-
ell sjukdagpenning. I arbetsvillkoret inräk-
nas inte heller den tid för vilken en person 
har betalts sänkt lön för sjukdomstid med 
stöd av arbets- eller tjänstekollektivavtal. 
 

 
5 § 

Försäkringsperioder som räknas löntagare 
till godo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en medlem av en företagarkassa efter 

att ha blivit löntagare och utträtt ur kassan 
inom en månad ansluter sig till en löntagar-
kassa, skall av den tid som han eller hon va-
rit i arbete som kassamedlem och försäkrad 
i företagarkassan högst 11 veckor räknas 
honom eller henne till godo i arbetsvillkoret 
för inkomstrelaterad dagpenning. 
 

5 § 

Försäkringsperioder som räknas löntagare 
till godo 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en medlem av en företagarkassa efter 

att ha blivit löntagare och utträtt ur kassan 
inom en månad ansluter sig till en löntagar-
kassa, ska av den tid som han eller hon varit 
i arbete som kassamedlem och försäkrad i 
företagarkassan högst 10 veckor räknas ho-
nom eller henne till godo i arbetsvillkoret 
för inkomstrelaterad dagpenning. 
 

 
6 § 

Företagares rätt till arbetslöshetsdagpen-
ning 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har 
en medlem av en arbetslöshetskassa som 
har varit försäkrad åtminstone de 24 föregå-
ende månaderna och som medan han eller 
hon varit försäkrad uppfyllt arbetsvillkoret 
för företagare. 

Rätt till grunddagpenning har en företaga-
re som har uppfyllt arbetsvillkoret för före-
tagare. 
 

6 § 

Företagares rätt till arbetslöshetsdagpen-
ning 

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har 
en medlem av en företagarkassa som har 
varit försäkrad åtminstone de 18 föregående 
månaderna och som medan han eller hon 
varit försäkrad uppfyllt arbetsvillkoret för 
företagare. 
Rätt till grunddagpenning har en företagare 
som har uppfyllt arbetsvillkoret för företa-
gare. 

 
7 § 

Företagares arbetsvillkor 

Företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då 
en person under de närmast föregående 48 
månaderna (granskningsperiod) i samman-
lagt 24 månader har arbetat som företagare i 

7 § 

Företagares arbetsvillkor 

En företagares arbetsvillkor blir uppfyllt 
då han eller hon under de närmast föregå-
ende 48 månaderna (granskningsperiod) i 
minst 18 månader har arbetat som företaga-



 RP 179/2009 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

70 

företagsverksamhet som till sin omfattning 
har varit väsentlig. Varje period som perso-
nen har arbetat som företagare inräknas en-
dast en gång i arbetsvillkoret. I arbetsvillko-
ret inräknas inte arbete som en person utfört 
medan han eller hon fått partiell sjukdag-
penning. Genom förordning av statsrådet 
bestäms närmare om den arbetsinkomst för 
försäkring enligt lagen om pension för före-
tagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare samt den arbetsförtjänst enligt 
lagen om pension för arbetstagare som visar 
att företagsverksamheten är av väsentlig 
omfattning. 

Om någon på grund av sjukdom, institu-
tionsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, 
barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år 
eller av någon annan godtagbar orsak som 
kan jämföras med dessa är förhindrad att 
vara på arbetsmarknaden eller har arbetat 
medan han eller hon fått partiell sjukdag-
penning, förlängs den i 1 mom. nämnda 
granskningsperioden i motsvarande mån, 
dock med högst sju år. 

En person som utträtt ur en företagarkassa 
och anslutit sig till en löntagarkassa beviljas 
inte arbetslöshetsdagpenning för företagare 
innan han eller hon som medlem av en före-
tagarkassa uppfyllt det arbetsvillkor som 
avses i 1 mom., om han eller hon varit med-
lem av en löntagarkassa över 32 kalender-
veckor eller såsom medlem av en löntagar-
kassa varit försäkrad på det sätt som avses i 
2 § och uppfyllt det arbetsvillkor som avses 
i 3 §. Granskningsperioden för arbetsvillko-
ret för företagare börjar då från den tid-
punkt då personen på nytt anslutit sig till en 
företagarkassa. 
 

re i företagsverksamhet som till sin omfatt-
ning har varit väsentlig. I arbetsvillkoret in-
räknas endast minst fyra månader långa ar-
betsperioder och varje period som personen 
har arbetat som företagare inräknas endast 
en gång i arbetsvillkoret. I arbetsvillkoret 
inräknas inte arbete som en person utfört 
medan han eller hon fått partiell sjukdag-
penning. Genom förordning av statsrådet 
bestäms om den arbetsinkomst för försäk-
ring enligt lagen om pension för företagare 
eller lagen om pension för lantbruksföreta-
gare samt den arbetsförtjänst enligt lagen 
om pension för arbetstagare som visar att 
företagsverksamheten är av väsentlig om-
fattning. 

Granskningsperioden förlängs med den 
tid som en person är förhindrad att vara på 
arbetsmarknaden och orsaken till detta är 

1) sjukdom, institutionsvård eller rehabi-
litering, 

2) värnplikt eller civiltjänstgöring, 
3) heltidsstudier, 
4) barnafödsel eller vård av barn som är 

högst 3 år, 
5) stipendieperiod, 
6) någon annan godtagbar orsak som kan 

jämföras med dessa. 
Om en person har arbetat medan han el-

ler hon fått partiell sjukdagpenning eller 
omfattats av sysselsättningsfrämjande ser-
vice enligt 10 kap. 1 § 2 mom., förlängs 
granskningsperioden i motsvarande mån. 

Granskningsperioden förlängs med högst 
sju år. 
 

 
10 §

Arbetsvillkorets giltighet 

Om en medlem av en löntagarkassa har 
varit borta från arbetsmarknaden utan god-
tagbart skäl längre tid än sex månader, be-
viljas han eller hon inte löntagares inkomst-
relaterade dagpenning förrän han eller hon 
på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 
3 § 1 eller 2 mom. Granskningsperioden för 

10 §

Arbetsvillkorets giltighet 

Om en person har varit borta från arbets-
marknaden utan godtagbart skäl längre tid 
än sex månader, beviljas han eller hon inte 
arbetslöshetsdagpenning förrän han eller 
hon på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret. 
Granskningsperioden för arbetsvillkoret 
börjar då vid den tidpunkt han eller hon har 
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arbetsvillkoret börjar härvid vid den tid-
punkt han eller hon har börjat arbeta efter 
sin frånvaro. 

Om en medlem av en företagarkassa har 
varit borta från arbetsmarknaden utan god-
tagbart skäl längre tid än ett år, beviljas 
han eller hon inte företagares inkomstrela-
terade dagpenning förrän han eller hon ef-
ter frånvaron på nytt har uppfyllt arbets-
villkoret enligt 7 §. Den 48 månader långa 
granskningsperioden börjar härvid vid den 
tidpunkt då han eller hon har inlett före-
tagsverksamhet efter sin frånvaro. 

Om någon som inte är medlem av en ar-
betslöshetskassa har varit borta från ar-
betsmarknaden utan godtagbart skäl längre 
tid än sex månader, beviljas han eller hon 
inte grunddagpenning förrän han eller hon 
efter frånvaron på nytt har uppfyllt arbets-
villkoret. Granskningsperioden för arbets-
villkoret börjar härvid vid den tidpunkt då 
han eller hon har börjat arbeta efter från-
varon. 

En person anses ha varit på arbetsmark-
naden om han eller hon har varit i arbete 
som inräknas i arbetsvillkoret eller syssel-
satt i företagsverksamhet eller eget arbete 
eller har deltagit i en arbetskraftspolitisk åt-
gärd eller varit arbetslös arbetssökande vid 
arbetskraftsbyrån. En person anses ha haft 
godtagbart skäl till frånvaro från arbets-
marknaden på grund av sjukdom, institu-
tionsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, 
barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år 
eller någon annan orsak som kan jämföras 
med dessa. 
 

börjat arbeta eller inlett företagsverksamhet 
efter sin frånvaro. 

En person anses ha varit på arbetsmark-
naden om han eller hon har varit i arbete 
som inräknas i arbetsvillkoret eller syssel-
satt i företagsverksamhet eller eget arbete 
eller har deltagit i en arbetskraftspolitisk åt-
gärd eller varit arbetslös arbetssökande vid 
arbets- och näringsbyrån. En person anses 
ha haft godtagbart skäl till frånvaro från ar-
betsmarknaden på grund av sjukdom, insti-
tutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, 
barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år 
eller någon annan orsak som kan jämföras 
med dessa. 

Om en person har arbetat som företagare 
mer än 18 månader eller uppfyllt företaga-
res arbetsvillkor för företagare som medlem 
av en företagarkassa, beviljas han eller hon 
inte arbetslöshetsdagpenning ur en lönta-
garkassa förrän han eller hon uppfyllt ar-
betsvillkoret för löntagare efter företags-
verksamheten. Granskningsperioden för ar-
betsvillkoret börjar då vid den tidpunkt då 
han eller hon har börjat arbeta efter före-
tagsverksamheten. 

Om en person som uppfyllt företagares 
arbetsvillkor som medlem av en företagar-
kassa blir medlem av en löntagarkassa, 
upphör rätten till företagares arbetslös-
hetsdagpenning när han eller hon uppfyller 
löntagares arbetsvillkor som medlem av 
löntagarkassan. Granskningsperioden för 
företagares arbetsvillkor börjar i detta fall 
när personen i fråga på nytt har anslutit sig 
till en företagarkassa. 
 

 
 10 a §

Efterskydd för löntagare och företagare 

Om den som övergått från en löntagar-
kassa till en företagarkassa blir arbetslös 
innan företagares arbetsvillkor uppfylls, 
har han eller hon rätt till den arbetslös-
hetsdagpenning som skulle betalas om han 
eller hon vore medlem av löntagarkassan. 

Om den som övergått från en företagar-
kassa till en löntagarkassa blir arbetslös 
innan löntagares arbetsvillkor, uppfylls har 
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han eller hon rätt till den arbetslöshetsdag-
penning som skulle betalas om han eller 
hon vore medlem av företagarkassan. 

Det efterskydd som avses i 1 och 2 mom. 
tillämpas, om en person inom en månad ef-
ter det att han eller hon utträtt ur en arbets-
löshetskassa anslutit sig till en ny arbets-
löshetskassa. 

Arbetslöshetsdagpenningen beviljas och 
betalas av den arbetslöshetskassa där per-
sonen i fråga är medlem. 
 

 
13 § 

Självrisktid 

Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det 
att en person har varit arbetslös arbetssö-
kande vid arbets- och näringsbyrån eller 
deltagit i utbildning enligt 10 kap. 3 §, om 
utbildningen har antecknats i en jobbsö-
karplan eller sysselsättningsplan, en tid som 
motsvarar sammanlagt sju fulla arbetsdagar 
under högst åtta på varandra följande ka-
lenderveckor. Självrisktiden åläggs en gång 
per maximal utbetalningstid för arbetslös-
hetsdagpenning enligt 6 kap. 7 § eller max-
imal utbetalningstid för utbildningsdagpen-
ning enligt 10 kap. 6 §. 

Som självriskdagar kan inte räknas de da-
gar då personen i fråga inte uppfyller vill-
koren i 2 kap. för erhållande av inkomstre-
laterad dagpenning eller grunddagpenning 
eller för vilka personen inte är berättigad till 
arbetslöshetsdagpenning på grund av be-
gränsningarna enligt 3 kap. eller berättigad 
till jämkad arbetslöshetsdagpenning på 
grund av att arbetstidsgränserna enligt 
4 kap. 3 § överskrids. Som självriskdagar 
kan inte heller räknas de dagar då en person 
som deltar i sådan utbildning enligt 10 kap. 
3 § som antecknats i en sysselsättningsplan 
uppfyller villkoren enligt 2 kap. 2 § 2 mom. 
eller 4 eller 5 §. Till självrisktiden räknas 
dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda själv-
risktiden för dagpenning och rehabiliter-
ingspenning enligt sjukförsäkringen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Självrisktid 

Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det 
att en person har varit arbetslös arbetssö-
kande vid arbets- och näringsbyrån en tid 
som motsvarar sammanlagt sju fulla arbets-
dagar under högst åtta på varandra följande 
kalenderveckor. Självrisktiden åläggs en 
gång per maximal utbetalningstid för ar-
betslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 §. 
 
 
 
 
 

Som självriskdagar räknas inte de dagar 
då personen i fråga inte uppfyller villkoren i 
2 kap. för erhållande av inkomstrelaterad 
dagpenning eller grunddagpenning eller för 
vilka personen inte är berättigad till arbets-
löshetsdagpenning på grund av begräns-
ningarna enligt 3 kap. eller berättigad till 
jämkad arbetslöshetsdagpenning på grund 
av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § 
överskrids. Till självrisktiden räknas dock 
den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självriskti-
den för dagpenning och rehabiliteringspen-
ning enligt sjukförsäkringen. Till självrisk-
dagarna räknas också de dagar för vilka en 
person har betalts arbetslöshetsförmåner 
med stöd av 10 kap. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

1 § 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp 

Grunddagpenningen är 22,22 euro per 
dag. 

Grunddagpenningens förhöjningsdel och 
tillägg för sysselsättningsplan är 3,82 euro 
per dag. Förhöjningsdelen betalas om vill-
koren i 3 § uppfylls och tillägget för syssel-
sättningsplan betalas om villkoren i 3 a § 
uppfylls. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. 
Förhöjd förtjänstdel betalas om villkoren i 
3 § uppfylls och tillägget för sysselsätt-
ningsplan betalas om villkoren i 3 a § upp-
fylls. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp be-
räknas med beaktande av vad som före-
skrivs i 4 kap. 
 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

1 § 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp 

Grunddagpenningen är 22,22 euro per 
dag. 

Grundagpenningens förhöjningsdel och 
omställningsskyddstillägg är 3,82 euro per 
dag. 
 
 
 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. 
 
 
 
 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp be-
räknas med beaktande av vad som före-
skrivs i 4 kap. 
 

 
2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel, förhöjda förtjänstdel och tillägg 

för sysselsättningsplan 

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skill-
naden mellan dagslönen och grunddelen. 
Då lönen per månad är större än 90 gånger 
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 20 procent. Beloppet av den inkomst-
relaterade dagpenningen jämte barnförhöj-
ning är högst 90 procent av den dagslön 
som ligger till grund för den inkomstrelate-
rade dagpenningen, dock minst lika stort 
som grunddelen jämte eventuell barnför-
höjning. 

När inkomstrelaterad dagpenning enligt 
3 § betalas utgör den inkomstrelaterade 
dagpenningens förhöjda förtjänstdel 55 pro-
cent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. Då lönen per månad är större 

2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel, förhöjda förtjänstdel och om-

ställningsskyddets förtjänstdel 

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skill-
naden mellan dagslönen och grunddelen. 
När lönen per månad är större än 105 gång-
er grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om 
den del av dagslönen som överskrider den-
na gräns 20 procent. Beloppet av den in-
komstrelaterade dagpenningen jämte barn-
förhöjning är högst 90 procent av den dags-
lön som ligger till grund för den inkomstre-
laterade dagpenningen, dock minst lika stort 
som grunddelen jämte eventuell barnför-
höjning. 

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 
57,5 procent av skillnaden mellan dagslö-
nen och grunddelen. När lönen per månad 
är större än 105 gånger grunddelen, är för-
tjänstdelen i fråga om den del av dagslönen 
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än 90 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i 
fråga om den del av dagslönen som 
överskrider denna gräns 32,5 procent. Be-
loppet av den inkomstrelaterade dagpen-
ningen jämte barnförhöjning är då högst 
lika stort som den dagslön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpen-
ningen, dock minst lika stort som grundde-
len jämte eventuell barnförhöjning. 

När inkomstrelaterad dagpenning enligt 
3 a § betalas utgör den inkomstrelaterade 
dagpenningens tillägg för sysselsättnings-
plan 65 procent av skillnaden mellan dags-
lönen och grunddelen. Då lönen per månad 
är större än 90 gånger grunddelen, är tilläg-
get för sysselsättningsplan i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 37,5 procent. Beloppet av den in-
komstrelaterade dagpenningen jämte barn-
förhöjning är då högst lika stort som den 
dagslön som ligger till grund för den in-
komstrelaterade dagpenningen, dock minst 
lika stort som grunddelen jämte eventuell 
barnförhöjning. 

Vid omvandling av den per månad beräk-
nade lönen till dagslön eller tvärtom anses 
månaden omfatta 21,5 arbetsdagar. 
 

som överskrider denna gräns 35 procent. 
Beloppet av den inkomstrelaterade dagpen-
ningen jämte barnförhöjning är då högst 
lika stort som den dagslön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpen-
ningen, dock minst lika stort som grundde-
len jämte eventuell barnförhöjning. 

Omställningsskyddets förtjänstdel utgör 
65 procent av skillnaden mellan dagslönen 
och grunddelen. När lönen per månad är 
större än 105 gånger grunddelen, är om-
ställningsskyddets förtjänstdel i fråga om 
den del av dagslönen som överskrider den-
na gräns 37,5 procent. Beloppet av den in-
komstrelaterade dagpenningen jämte barn-
förhöjning är då högst lika stort som den 
dagslön som ligger till grund för den in-
komstrelaterade dagpenningen, dock minst 
lika stort som grunddelen jämte eventuell 
barnförhöjning. 
 
 
 
 

Vid omvandling av den per månad beräk-
nade lönen till dagslön eller tvärtom anses 
månaden omfatta 21,5 arbetsdagar. 
 

 
3 § 

Förutsättningarna för förhöjd förtjänstdel 
och grunddagpenningens förhöjningsdel 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
förtjänstdel betalas förhöjd enligt 2 § 
2 mom. till en arbetssökande som 

1) har förlorat sitt arbete till följd av eko-
nomiska orsaker eller av produktionsorsa-
ker enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § arbetsav-
talslagen, av motsvarande orsaker enligt 
sjömanslagen eller av motsvarande orsaker 
som beror på en offentlig sammanslutnings 
verksamhet, 

2) innan han eller hon förlorade sitt arbete 
har varit medlem av en löntagarkassa minst 
fem år, och 

3) innan han eller hon förlorade sitt arbete 
har varit minst 20 år i arbete på det sätt som 
avses i 11 §. 

En person anses har förlorat sitt arbete av 
produktionsorsaker eller ekonomiska orsa-

3 §

Betalning av förhöjningsdel och förhöjd 
förtjänstdel då arbetslösheten börjar 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel 
betalas för sammanlagt högst 20 dagar till 
en arbetssökande som har varit i arbete 
sammanlagt minst tre år innan rätten till 
arbetslöshetsdagpenning började. Om den 
arbetssökande då han eller hon blir arbets-
lös uppfyller villkoren enligt 3 a § för be-
talning av förhöjningsdel eller förhöjd för-
tjänstdel på grundval av lång arbetshisto-
ria, har han eller hon inte rätt till förhöj-
ningsdel eller förhöjd förtjänstdel enligt 
denna paragraf då han eller hon blir ar-
betslös. 

En arbetssökande som har fått förhöj-
ningsdel eller förhöjd förtjänstdel med stöd 
av 3 a § har rätt till förhöjningsdel eller 
förhöjd förtjänstdel med stöd av denna pa-
ragraf, om han eller hon på nytt har upp-
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ker på det sätt som avses i 1 mom. 1 punk-
ten även när han eller hon har sagt upp sitt 
arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § arbets-
avtalslagen sedan en permittering utan av-
brott har varat minst 200 dagar. 

Förhöjd förtjänstdel och grunddagpen-
ningens förhöjningsdel betalas för samman-
lagt högst 150 dagar. Om uppsägningsgrun-
den har bestritts, beviljas inte inkomstrela-
terad dagpenning och grunddagpenning el-
ler betalas inte förhöjd förrän ett slutligt av-
görande i ärendet har fattats. 

Grunddagpenningens förhöjningsdel beta-
las till en arbetssökande som uppfyller vill-
koren i 1 mom. 1 och 3 punkten. 
 

fyllt arbetsvillkoret sedan förhöjningsdelen 
eller den förhöjda förtjänstdelen enligt 
3 a § började betalas ut. 

Förhöjningsdelen och den förhöjda för-
tjänstdelen börjar betalas från början när 
arbetssökanden på nytt har uppfyllts ar-
betsvillkoret för löntagare. 
 

 
 
 

3 a § 

Förutsättningar för betalning av tillägg för 
sysselsättningsplan 

 
Tillägg för sysselsättningsplan betalas till 

en arbetssökande som har en giltig syssel-
sättningsplan och som har rätt till arbetslös-
hetsdagpenning efter att ha uppfyllt det ar-
betsvillkor för löntagare som avses i 5 kap. 
3 §. 

Tillägg för sysselsättningsplan betalas för 
tiden för i sysselsättningsplanen antecknade 
åtgärder, som är arbetssökande på eget ini-
tiativ efter att anställningsförhållandet upp-
hört, träning i anslutning till arbetssökande, 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt 
6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice och arbetsprövning enligt 8 kap. i den 
lagen. Tillägg för sysselsättningsplan beta-
las också för tiden mellan i sysselsättnings-
planen antecknad träning i anslutning till 
arbetssökande, arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning och arbetsprövning, om tiden 
mellan dessa åtgärder omfattar högst sju ka-
lenderdagar. 

Om uppsägningsgrunden har bestritts, be-
viljas inte inkomstrelaterad dagpenning och 
grunddagpenning eller betalas denna inte 
förhöjd med tillägg för sysselsättningsplan 
förrän ett slutligt avgörande i ärendet har 
fattats. 

3 a §

Betalning av förhöjningsdel och förhöjd 
förtjänstdel sedan en lång arbetshistoria 

avslutats 

Förhöjningsdelen betalas till en arbetssö-
kande som har förlorat sitt arbete av eko-
nomiska orsaker eller av produktionsorsa-
ker enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § i arbetsav-
talslagen, av motsvarande orsaker enligt 
sjömanslagen eller av motsvarande orsaker 
i anslutning till en offentlig sammanslut-
nings verksamhet och som innan han eller 
hon förlorade sitt arbete har varit minst 20 
år i arbete på det sätt som avses i 11 §. 

En person anses ha förlorat sitt arbete av 
produktionsorsaker eller ekonomiska orsa-
ker på det sätt som avses i 1 mom. även när 
han eller hon har sagt upp sitt arbetsavtal i 
enlighet med 5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen 
sedan en permittering utan avbrott har va-
rat minst 200 dagar. 

Förhöjd förtjänstdel betalas till en ar-
betssökande som uppfyller villkoren enligt 
1 mom. och som innan han eller hon förlo-
rade sitt arbete har varit medlem av en lön-
tagarkassa minst fem år. 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel 
betalas för sammanlagt högst 100 dagar. 
Om uppsägningsgrunden har bestridits, får 
inkomstrelaterad dagpenning och grund-
dagpenning inte beviljas eller betalas för-
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Tillägg för sysselsättningsplan betalas 
inte, om den arbetssökande har rätt till 
tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 §. 
 

höjd förrän ett slutligt avgörande i ärendet 
har fattats. 
 

 
3 b § 

Maximitid för betalning av tillägg för sys-
selsättningsplan 

 
Tillägg för sysselsättningsplan betalas för 

sammanlagt högst 185 dagar. I denna max-
imitid kan ingå högst 20 dagar under vilka 
tillägg betalts för i sysselsättningsplanen 
antecknat arbetssökande på eget initiativ. 
De dagar under vilka tillägg för sysselsätt-
ningsplan har betalts för tiden mellan de i 
sysselsättningsplanen angivna åtgärderna 
dras av från den maximitid om 20 dagar 
under vilken tillägg för sysselsättningsplan 
betalas för arbetssökande på eget initiativ. 

Maximitiden för betalning av tillägg för 
sysselsättningsplan börjar räknas på nytt när 
personen uppfyller det arbetsvillkor som 
avses i 5 kap. 3 § 2 mom. 
 

3 b § 

Betalning av förhöjningsdel och förhöjd 
förtjänstdel under tiden för sysselsättnings-

främjade service 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel 
betalas under tiden för sysselsättningsfräm-
jande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. som 
överenskommits i en sysselsättningsplan el-
ler en plan som ersätter en sysselsättnings-
plan. Förhöjningsdel och förhöjd förtjänst-
del betalas också för tiden mellan sådana 
serviceåtgärder som överenskommits i en 
sysselsättningsplan eller en plan som ersät-
ter en sysselsättningsplan, om denna tid är 
högst sju kalenderdagar. 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel 
betalas för sammanlagt högst 200 dagar 
[under den maximala arbetslöshetspen-
ningsperioden]. Förhöjningsdelen och den 
förhöjda förtjänstdelen börjar betalas från 
början när arbetssökanden på nytt har upp-
fyllt arbetsvillkoret för löntagare. 
 

 
 3 c § 

Förutsättningar för omställningsskyddstill-
lägg och omställningsskyddets förtjänstdel 

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas till en 
arbetssökande 

1) som omfattas av omställningsskydd en-
ligt 5 a kap. i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice, 

2) som har en gällande sysselsättnings-
plan eller en plan som ersätter en syssel-
sättningsplan, och 

3) som har rätt till arbetslöshetsdagpen-
ning sedan han eller hon uppfyllt arbetsvill-
koret för löntagare. 

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas under ti-
den för sysselsättningsfrämjande service 
enligt 10 kap. 1 § 2 mom. som överens-
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kommits i en sysselsättningsplan eller en 
plan som ersätter en sysselsättningsplan. 
Omställningskyddstillägg och omställnings-
skyddets förtjänstdel betalas också för tiden 
mellan sådana serviceåtgärder som över-
enskommits i en sysselsättningsplan eller en 
plan som ersätter en sysselsättningsplan, 
om denna tid är högst sju kalenderdagar. 

Om uppsägningsgrunden har bestridits, 
får inkomstrelaterad dagpenning och 
grunddagpenning inte beviljas eller betalas 
förhöjd med omställningsskyddstillägg eller 
omställningsskyddets förtjänstdel förrän ett 
slutligt avgörande i ärendet har fattats. 

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas inte, om 
den arbetssökande har rätt till tilläggsda-
gar enligt 6 kap. 9 §. 
 

 
 3 d § 

Maximitiden för betalning av omställnings-
skyddstillägg och omställningsskyddets för-

tjänstdel  

Omställningsskyddstillägg och omställ-
ningsskyddets förtjänstdel betalas för sam-
manlagt högst 200 dagar. 

Maximitiden för betalning av omställ-
ningsskyddstillägg och omställningsskyd-
dets tilläggsdel börjar räknas på nytt när 
arbetssökanden har uppfyllt arbetsvillkoret 
för löntagare. 
 

 
 3 e §

Befalningsordningen för förhöjningsdelar-
na och de förhöjda förtjänstdelarna samt 
omställningsskyddstillägget och omställ-

ningsskyddets förtjänstdel 

Förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel 
betalas inte till en arbetssökande som har 
rätt till omställningsskyddstillägg eller om-
ställningsskyddets förtjänstdel. 

Om omställningsskyddstillägg eller om-
ställningsskyddets förtjänstdel har betalts 
för maximitiden, har den arbetssökande inte 
för tiden efter detta rätt till förhöjningsdel 
eller förhöjd förtjänstdel enligt 3 b § under 
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samma maximala dagpenningsperiod. 
Om en arbetssökande har rätt att få för-

höjningsdel eller förhöjd förtjänstdel på fle-
ra grunder, betalas till honom eller henne i 
första hand förhöjningsdel eller förhöjd för-
tjänstdel enligt 3 b §, därefter förhöjnings-
del eller förhöjd förtjänstdel enligt 3 § som 
ska betalas när arbetslösheten börjar och i 
sista hand förhöjningsdel eller förhöjd för-
tjänstdel enligt 3 a § som betalas sedan en 
lång arbetshistoria avslutats. 
 

 
5 § 

Arbetsinkomsten för företagares inkomstre-
laterade dagpenning 

Företagares inkomstrelaterade dagpen-
ning bestäms på grundval av den arbetsin-
komst enligt vilken företagaren under sam-
manlagt högst 24 månader innan han eller 
hon blev arbetslös har varit försäkrad i en 
företagarkassa. Den arbetsinkomst som lig-
ger till grund för den inkomstrelaterade 
dagpenningen får dock inte bestämmas till 
ett högre belopp än vad den fastställda ar-
betsinkomsten enligt lagen om pension för 
företagare eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare utgör för nämnda tid eller 
lönen enligt lagen om pension för arbetsta-
gare i genomsnitt har varit under nämnda 
tid. Har arbetsinkomsten under ovan nämn-
da tid ändrats, räknas den dagpennings-
grundande arbetsinkomsten så att det sam-
manlagda beloppet av de fastställda arbets-
inkomsterna divideras med motsvarande 
tid. En ökning av arbetsinkomsten med 
mera än 20 procent beaktas dock inte. 

När förtjänstdelen av företagares inkomst-
relaterade dagpenning bestäms gäller angå-
ende arbetsinkomsten vad som i 2 § 1 och 
3 mom. föreskrivs om dagslönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Arbetsinkomst som utgör grund för företa-
gares inkomstrelaterade dagpenning 

Företagares inkomstrelaterade dagpen-
ning bestäms på grundval av den arbetsin-
komst enligt vilken företagaren under sam-
manlagt högst 18 månader innan han eller 
hon blev arbetslös har varit försäkrad i en 
företagarkassa. Den arbetsinkomst som lig-
ger till grund för den inkomstrelaterade 
dagpenningen får dock inte bestämmas till 
ett högre belopp än vad den fastställda ar-
betsinkomsten enligt lagen om pension för 
företagare eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare utgör för nämnda tid eller 
lönen enligt lagen om pension för arbetsta-
gare i genomsnitt har varit under nämnda 
tid. Har arbetsinkomsten under ovan nämn-
da tid ändrats, räknas den dagpennings-
grundande arbetsinkomsten så att det sam-
manlagda beloppet av de fastställda arbets-
inkomsterna divideras med motsvarande 
tid. En ökning av arbetsinkomsten med 
mera än 20 procent beaktas dock inte. 

När förtjänstdelen av företagares inkomst-
relaterade dagpenning bestäms tillämpas på 
arbetsinkomsten vad som i 2 § 1, 2 och 
4 mom. föreskrivs om dagslönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 5 a §

Företagares rätt till förhöjd förtjänstdel 

Till en företagare som är berättigad till 
inkomstrelaterad dagpenning betalas för-
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tjänstdelen under tiden för sysselsättnings-
främjande service på det sätt som föreskrivs 
i 3 b §. 
 

 
7 § 

Dagpenningsperiodens maximitid 

Grunddagpenning och inkomstrelaterad 
dagpenning betalas för sammanlagt högst 
500 arbetslöshetsdagar. I maximitiden in-
räknas också utbildningsdagpenningsdagar 
enligt 10 kap. I maximitiden inräknas också 
sådana arbetslöshetsdagar för vilka en per-
son har fått en arbetslöshetsförmån i en så-
dan stat som tillämpar förordningen om so-
cial trygghet eller med vilken Finland har 
ingått en överenskommelse om utkomst-
skydd för arbetslösa. 
 

7 § 

Dagpenningsperiodens maximitid 

Grunddagpenning och inkomstrelaterad 
dagpenning betalas för högst 500 arbetslös-
hetsdagar. I maximitiden inräknas också så-
dana arbetslöshetsdagar för vilka en person 
har fått en arbetslöshetsförmån i en sådan 
stat som tillämpar förordningen om social 
trygghet eller med vilken Finland har ingått 
en överenskommelse om utkomstskydd för 
arbetslösa. 

När maximitiden enligt 1 mom. beräknas 
ska det belopp som har betalts i jämkad ar-
betslöshetsdagpenning beaktas omvandlat 
till fulla arbetslöshetsdagpenningsdagar. 
 

 
8 §

När dagpenningsperioden börjar från bör-
jan 

När en löntagare efter att ha blivit berätti-
gad till arbetslöshetsdagpenning har upp-
fyllt arbetsvillkoret enligt 5 kap. 3 § 
2 mom., börjar ovan nämnda maximitid 
räknas från början och den lön som ligger 
till grund för den inkomstrelaterade dag-
penningen bestäms på nytt. Förfarandet är 
detsamma om en företagare har uppfyllt ar-
betsvillkoret för företagare. Efter inträdet 
av rätt till arbetslöshetsdagpenning innan 
den maximitid som bestäms i 7 § i detta ka-
pitel gått ut inräknas i arbetsvillkoret för 
företagare minst 12 månader långa perio-
der med arbete till den del de ingår i den 
granskningsperiod som nämns i 5 kap. 7 §. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen för 
löntagare som bestäms utgående från de nya 
inkomstuppgifterna är minst lika stor som 
grunddagpenningen och, om löntagaren har 
uppfyllt arbetsvillkoret innan maximitiden 
gått ut, minst 80 procent av den inkomstre-
laterade dagpenning som tidigare betalades 
till löntagaren. Jämförelsen görs med en så-

8 §

När dagpenningsperioden börjar från bör-
jan 

När en löntagare efter att ha blivit berätti-
gad till arbetslöshetsdagpenning har upp-
fyllt arbetsvillkoret för löntagare, börjar den 
maximitid för dagpenningsperioden som 
avses i 7 § räknas från början, och den lön 
som ligger till grund för den inkomstrelate-
rade dagpenningen bestäms på nytt. Förfa-
randet är detsamma om en företagare har 
uppfyllt företagares arbetsvillkor. 
 
 
 
 
 
 

Den inkomstrelaterade dagpenningen för 
löntagare som bestäms utgående från de nya 
inkomstuppgifterna är minst lika stor som 
grunddagpenningen och, om löntagaren har 
uppfyllt arbetsvillkoret innan maximitiden 
gått ut, minst 80 procent av den inkomstre-
laterade dagpenning som tidigare betalades 
till löntagaren. Jämförelsen görs med en så-
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dan full dagpenning som bestäms i enlighet 
med 2 § 1 mom. Barnförhöjningar ingår 
inte i de dagpenningar som används vid 
jämförelsen. 
 

dan full dagpenning som bestäms i enlighet 
med 2 § 1 mom. Barnförhöjningar ingår 
inte i de dagpenningar som används vid 
jämförelsen. 

Om den arbetssökandes arbetsvillkor har 
uppfyllts i arbete där han eller hon syssel-
satts på grundval av skyldigheten enligt 
7 kap. 7 § 4 mom. i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice, bestäms inte den lön som 
ligger till grund för arbetslöshetsdagpen-
ningen på nytt, om inte den lön som be-
stäms på grundval av de nya inkomstuppgif-
terna är större än den lön som bestämts ti-
digare. 
 

 
 
 

9 § 

Rätt till tilläggsdagar 

Till en arbetssökande som är född före 
1950 och som har fyllt 57 år innan maximi-
tiden enligt 7 § gått ut kan utan hinder av 
maximitiden betalas löntagares inkomstre-
laterade dagpenning och grunddagpenning 
till utgången av den kalendermånad under 
vilken han eller hon fyller 60 år. Till en per-
son som är född före 1950 och som har fyllt 
60 år innan maximitiden enligt 7 § gått ut 
betalas dagpenning dock till utgången av 
den kalendermånad under vilken maximiti-
den om 500 dagar går ut. 

Till en arbetssökande som är född 1950 
eller därefter kan utan hinder av maximiti-
den enligt 7 § betalas löntagares grunddag-
penning och inkomstrelaterade dagpenning 
till utgången av den kalendermånad under 
vilken den arbetssökande fyller 65 år, om 
han eller hon 

1) har fyllt 59 år före utgången av maxi-
mitiden, och 

2) när maximitiden går ut i minst fem år 
under de senaste 20 åren har varit i sådant 
arbete som avses i 11 §. 
 

9 §

Rätt till tilläggsdagar 

Till en arbetssökande som är född före 
1950 och som har fyllt 57 år innan maximi-
tiden enligt 7 § gått ut kan utan hinder av 
maximitiden betalas löntagares grunddag-
penning och inkomstrelaterade dagpenning 
till utgången av den kalendermånad under 
vilken han eller hon fyller 60 år. Till en per-
son som är född före 1950 och som har fyllt 
60 år innan maximitiden enligt 7 § gått ut 
betalas dagpenning dock till utgången av 
den kalendermånad under vilken maximiti-
den om 500 dagar går ut. 

Till en arbetssökande som är född 1950—
1954 kan utan hinder av maximitiden enligt 
7 § betalas löntagares grunddagpenning och 
inkomstrelaterade dagpenning till utgången 
av den kalendermånad under vilken den ar-
betssökande fyller 65 år, om han eller hon 
har fyllt 59 år före utgången av maximiti-
den och när maximitiden går ut i minst fem 
år under de senaste 20 åren har varit i så-
dant arbete som avses i 11 §. 

Till en arbetssökande som är född 1955 
eller därefter kan utan hinder av maximiti-
den enligt 7 § betalas löntagares grund-
dagpenning och inkomstrelaterade dagpen-
ning till utgången av den kalendermånad 
under vilken den arbetssökande fyller 65 år, 
om han eller hon har fyllt 60 år före ut-
gången av maximitiden och när maximiti-
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den går ut i minst fem år under de senaste 
20 åren har varit i sådant arbete som avses 
i 11 §. 

 
10 § 

Förhöjt belopp av den inkomstrelaterade 
dagpenningen för tilläggsdagarna 

När månadslönen är större än 90 gånger 
grunddelen är den inkomstrelaterade dag-
penningens förtjänstdel för tilläggsdagar 
som avses i 9 § 2 mom. 32,5 procent i fråga 
om den del av dagslönen som är större än 
90 gånger grunddelen, om den arbetssö-
kande innan han eller hon blev berättigad 
till tilläggsdagar har varit 

1) medlem av en löntagarkassa minst fem 
år, och 

2) i arbete på det sätt som avses i 11 § 
minst 20 år. 
 

 
 
 
 
 

(upphävs) 

 
7 kap 

Allmänna bestämmelser om arbetsmark-
nadsstöd 

1 § 

Rätt till arbetsmarknadsstöd 

Berättigade till arbetsmarknadsstöd enligt 
denna lag är arbetslösa 

1) som inte uppfyller arbetsvillkoret, eller 
2) vars rätt till arbetslöshetsdagpenning 

har upphört för att maximitiden enligt 
6 kap. 7 eller 9 § har gått ut, och 

3) som är i behov av ekonomiskt stöd (be-
hovsprövning). 

För tiden för arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning, arbetspraktik, arbetslivsträning, 
arbetsprövning och yrkesväglednings- och 
rehabiliteringsåtgärder enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice (arbetskraftspoli-
tiska åtgärder), integrationsåtgärder för in-
vandrare samt arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte tryggas försörjningen med ar-
betsmarknadsstöd för den som är berätti-
gad till arbetsmarknadsstöd. 

Den som är berättigad till arbetsmark-
nadsstöd kan på ansökan beviljas arbets-

7 kap. 

Allmänna bestämmelser om arbetsmark-
nadsstöd 

1 § 

Rätt till arbetsmarknadsstöd 

Rätt till arbetsmarknadsstöd enligt denna 
lag har en arbetslös 

1) som inte uppfyller arbetsvillkoret, eller 
2) vars rätt till arbetslöshetsdagpenning 

har upphört på grund av att maximitiden 
enligt 6 kap. 7 eller 9 § har gått ut, och 

3) som är i behov av ekonomiskt stöd 
(behovsprövning). 
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marknadsstöd som ersättning för kostnader 
för mottagande av arbete för att stödja hans 
eller hennes sysselsättning (resebidrag). 

Den som anställts med stödet har inte rätt 
till arbetslöshetsförmåner för den tid för 
vilken till arbetsgivaren betalas högsta för-
höjda lönesubvention eller någon annan lö-
nesubvention som avses i lagen om offent-
lig arbetskraftsservice och som finansieras 
av anslag för arbetsmarknadsstöd i enlighet 
med 7 kap. 12 a § 2 mom. i den nämnda la-
gen. 
 

 
 
 

Den som anställts med stödet har inte rätt 
till arbetslöshetsförmåner för den tid för vil-
ken till arbetsgivaren betalas högsta förhöj-
da lönesubvention eller någon annan löne-
subvention som avses i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice och som finansieras av 
anslag för arbetsmarknadsstöd i enlighet 
med 7 kap. 12 a § 2 mom. i den nämnda la-
gen. 
 

 
2 § 

Berättigade till arbetsmarknadsstöd 

 
För tiden för sysselsättningsfrämjande åt-

gärder enligt 3—7 § betraktas som berätti-
gade till arbetsmarknadsstöd utöver de som 
får arbetsmarknadsstöd dessutom arbetslösa 
arbetssökande till vilka stöd inte betalas för 
arbetslöshetstiden på grund av 

1) att ansökan om arbetsmarknadsstöd 
försenats på det sätt som avses i 11 kap. 1 §, 

2) en begränsning enligt 8 kap. 2 § i an-
slutning till yrkesutbildning , 

3) väntetid enligt 8 kap. 4 §, 
4) självrisktid enligt 9 §, 
5) tid utan ersättning, 
6) skyldighet att vara i arbete, 
7) jämkning eller minskning av en förmån 

enligt 4 kap., eller 
8) behovsprövning enligt 9 kap. 3 och 4 §. 

 

2 § 

Rätt till arbetsmarknadsstöd i form av in-
tegrationsstöd 

En invandrare har rätt till arbetsmark-
nadsstöd endast i form av integrationsstöd 
under de följande tre åren efter det att han 
eller hon infördes i befolkningsdatasystemet 
i den första hemkommunen. 

Förutsättningen för betalning av integra-
tionsstöd är att personen i fråga har en gäl-
lande integrationsplan enligt 10 § i lagen 
om främjande av invandrares integration 
samt mottagande av asylsökande 
(493/1999). 
 

 
3 § 

Arbetsmarknadsstöd under tiden för arbets-
kraftspolitiska åtgärder 

Arbetsmarknadsstöd betalas till en person 
som är berättigad till stödet för den tid un-
der vilken han eller hon deltar i en arbets-
kraftspolitisk åtgärd. Bestämmelser om be-
talning av arbetsmarknadsstöd utan behovs-
prövning till den som deltar i en arbets-
kraftspolitisk åtgärd finns i 9 kap. 5 §. 

En arbetssökande är berättigad till ar-
betsmarknadsstöd för den tid under vilken 

3 §

Rätt till arbetsmarknadsstöd i form av re-
sebidrag 

Arbetsmarknadsstöd kan i form av rese-
bidrag beviljas den som är berättigad till 
arbetsmarknadsstöd och som tar emot hel-
tidsarbete som varar i minst två månader 
utanför sin pendlingsregion och för vilken 
mottagandet av arbetet medför betydande 
kostnader. Som berättigad till arbetsmark-
nadsstöd som betalas som resebidrag be-
traktas den som får arbetsmarknadsstöd el-
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han eller hon deltar i en arbetskraftspolitisk 
åtgärd som ordnas utomlands utan hinder av 
vad som i 2 kap. 3 § bestäms om utlandsre-
sa som hinder för att vara på arbetsmarkna-
den. 
 

ler till vilken inte betalas arbetsmarknads-
stöd av orsaker som nämns i 10 kap. 2 §. 
Resebidrag ska sökas innan anställnings-
förhållandet inleds. 

Resebidrag beviljas inte på grundval av 
ett sådant anställningsförhållande där ar-
betsgivaren för lönekostnaderna har bevil-
jats lönesubvention enligt 7 kap. 1 § i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice. 

Med avvikelse från 2 mom. och 1 § 
2 mom. kan arbets- och näringsbyrån bevil-
ja resebidrag, om lönesubventionen finan-
sieras av anslag för arbetsmarknadsstöd i 
enlighet med 7 kap. 12 a § 2 mom. i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice. 
 

 
4 § 

Arbetsmarknadsstöd i form av integrations-
stöd 

Berättigad till arbetsmarknadsstöd i form 
av integrationsstöd är en arbetslös invandra-
re som 

1) uppfyller villkoren enligt 1 § 1 mom., 
2) följer den i lagen om främjande av in-

vandrares integration samt mottagande av 
asylsökande (493/1999) avsedda integra-
tionsplanen med beaktande av vad som be-
stäms i 8 kap. 3 § 2 mom. och 5 §, och 

3) uppfyller villkoren enligt 14 § 1 mom. 
lagen om främjande av invandrares integra-
tion samt mottagande av asylsökande. 

Till den som är berättigad till arbetsmark-
nadsstöd betalas arbetsmarknadsstöd i form 
av integrationsstöd också under tiden för 
åtgärder som ingår i den integrationsplan 
som avses i 11 § lagen om främjande av in-
vandrares integration samt mottagande av 
asylsökande. I nämnda lag och med stöd av 
den bestäms om jämställande av integra-
tionsåtgärder för invandrare med arbets-
kraftspolitiska åtgärder. 

En invandrare har inte rätt till arbets-
marknadsstöd för de tre år som avses i 10 § 
2 mom. i sistnämnda lag annat än i form av 
integrationsstöd. 
 

4 § 

Arbetsmarknadsstödets belopp 

 
Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är 

lika stort som den grunddagpenning som 
avses i 6 kap. 1 § 1 mom. och arbetsmark-
nadsstödet förhöjningsdel lika stor som 
grunddagpenningens förhöjningsdel som 
avses i 6 kap. 1 § 2 mom. 

Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd 
betalas barnförhöjning i enlighet med 
6 kap. 6 §. 

Arbetsmarknadsstödets belopp räknas ut 
med beaktande av 4 kap. 

I resebidrag betalas arbetsmarknadsstöd 
enligt 1 och 2 mom. utan arbetsmarknads-
stödets förhöjningsdel. 
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5 § 

Resebidrag 

 
 

Arbetskraftsbyrån kan bestämma att rese-
bidrag skall betalas till den som är berätti-
gad till arbetsmarknadsstöd och som tar 
emot heltidsarbete som varar i minst två 
månader utanför sin pendlingsregion och 
för vilken mottagandet av arbetet medför 
betydande kostnader. 

Resebidrag beviljas inte på grundval av 
ett anställningsförhållande 

1) där arbetsgivaren har beviljats löne-
subvention som avses i 7 kap. 1 § i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice, eller 

2) som har börjat innan arbetskraftsmyn-
digheten har gett ett arbetskraftspolitiskt ut-
låtande om beviljande av bidraget. 

Med avvikelse från vad som bestäms i 
2 mom. 1 punkten och 1 § 4 mom. kan ar-
betskraftsbyrån bevilja resebidrag, om löne-
subventionen finansieras av anslag för ar-
betsmarknadsstöd i enlighet med 7 kap. 
12 a § 2 mom. i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice. 
 

5 § 

Rätt till arbetsmarknadsstödets förhöj-
ningsdel under tiden för sysselsättnings-

främjande service 

Rätt till arbetsmarknadsstödets förhöj-
ningsdel har en person som när han eller 
hon påbörjar sysselsättningsfrämjande ser-
vice enligt 2 mom. har fått arbetsmarknads-
stöd 

1) för högst 500 dagar, eller 
2) för högst 180 dagar efter det att rätten 

till arbetslöshetsdagpenning har upphört på 
grund av att maximitiden enligt 6 kap. 7 el-
ler 9 § har gått ut. 

Förhöjningsdel betalas under tiden för 
sysselsättningsfrämjande service enligt 
10 kap. 1 § 2 mom. som överenskommits i 
en sysselsättningsplan eller en plan som er-
sätter en sysselsättningsplan. Förhöjnings-
del betalas också för tiden mellan sådana 
serviceåtgärda som överenskommits i en 
sysselsättningsplan eller en plan som ersät-
ter en sysselsättningsplan, om denna tid är 
högst sju kalenderdagar. 

Förhöjningsdel betalas för högst 200 da-
gar. Förhöjningsdelen börjar betalas från 
början när personen i fråga på nytt har bli-
vit berättigad till arbetsmarknadsstöd efter 
att ha uppfyllt arbetsvillkoret och maximiti-
den för arbetslöshetsdagpenning gått ut. 
 

 
 6 §

Inkomster som ska beaktas vid behovspröv-
ning 

Vid prövningen av sökandens behov av 
ekonomiskt stöd ska beaktas hans eller hen-
nes egna inkomster i sin helhet och även 
makens eller makans inkomster till den del 
de överstiger 536 euro i månaden. Som in-
komst av skogsbruk beaktas den enligt 7 § 
2 mom. i lagen om värdering av tillgångar 
vid beskattningen (1142/2005) fastställda 
genomsnittliga årliga avkastningen av skog 
multiplicerad med arealen skog. Arbets-
marknadsstödet bestäms enligt situationen 
vid den tidpunkt då stödet betalas ut, på ba-
sis av antingen de beräknade eller de an-
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nars konstaterbara inkomsterna. Genom 
förordning av statsrådet utfärdas närmare 
bestämmelser om de inkomster som ska be-
aktas vid behovsprövningen. 

Som inkomster vid behovsprövningen be-
aktas inte (prioriterade inkomster) 

1) barnbidrag, 
2) stöd för hemvård av barn enligt lagen 

om stöd för hemvård och privat vård av 
barn, 

3) bostadsbidrag, 
4) militärunderstöd, 
5) livränta och tilläggsränta enligt lagen 

om skada, ådragen i militärtjänst, 
6) kompletteringsbelopp enligt folkpen-

sionslagen, 
7) utkomststöd enligt lagen om utkomst-

stöd, samt 
8) ersättning för särskilda kostnader på 

grund av lyte, skada eller men. 
 

 
7 § 

Arbetsmarknadsstöd under tiden för arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte 

Arbetsmarknadsstöd betalas till den som 
är berättigad till stödet under tiden för ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt 
lagen om arbetsverksamhet i rehabiliter-
ingssyfte. 

Med avvikelse från 2 § betraktas inte en i 
2 § 2, 3 och 6 punkten avsedd deltagare i 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som 
berättigad till arbetsmarknadsstöd. 
 

7 §

Behovsprövning 

 
Från det månadsvis uträknade beloppet 

av sådant fullt arbetsmarknadsstöd som av-
ses i 4 § 1 mom. ska i fråga om försörj-
ningspliktiga dras av 50 procent från den 
enligt 6 § fastställda inkomstdel som över-
stiger 848 euro i månaden. I fråga om den 
som saknar familj ska på motsvarande sätt 
dras av 75 procent från den enligt 6 § be-
stämda del av inkomsterna som överstiger 
253 euro i månaden. Inkomstgränsen för 
den som har familj höjs med 106 euro för 
varje barn som inte har fyllt 18 år och som 
han eller hon försörjer. Månatliga inkomst-
poster som påverkar fastställandet av ar-
betsmarknadsstödet avrundas nedåt till 
närmaste hela euro så att den överskjutan-
de delen lämnas obeaktad. 

Arbetsmarknadsstödet ska justeras, om de 
inkomster som inverkar på dess belopp har 
stigit eller sjunkit väsentligt. Det justerade 
arbetsmarknadsstödet börjar betalas från 
och med tidigaste möjliga betalningspost. 

Utan hinder av vad som i 1 mom. och i 
6 § föreskrivs om behovsprövning i fråga 
om arbetsmarknadsstöd betalas arbets-
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marknadsstödet ut till högst ett belopp som 
beräknas enligt 4 kap. 7 § 1 mom. 

Om det med utgångspunkt i förtjänstnivå-
indexet bedöms att den allmänna lönenivån 
i landet förändras väsentligt ska det genom 
förordning av statsrådet föreskrivas om ju-
stering av de belopp som anges i 1 mom. 
och i 6 § så att de motsvarar förändringar-
na i lönenivån. 
 

 
8 § 

Ersättning för uppehälle 

Bestämmelser om ersättning för resekost-
nader och andra kostnader för uppehälle 
(ersättning för uppehälle) till arbetssökande 
som deltar i arbetskraftspolitiska åtgärder 
finns i lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce. 

Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd 
som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliter-
ingssyfte betalas i ersättning för uppehälle 
8 euro för varje dag som den arbetslöse del-
tar i verksamhet enligt den i 5 § lagen om 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte av-
sedda aktiveringsplanen. 
 

8 §

Arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning 

Arbetsmarknadsstöd beviljas utan be-
hovsprövning under den tid en person del-
tar i sådan sysselsättningsfrämjande service 
som avses i 10 kap. 

Arbetsmarknadsstöd betalas utan behovs-
prövning också till en person som har fyllt 
55 år och som uppfyller arbetsvillkoret när 
han eller hon blir arbetslös. 

Till den som har fått arbetslöshetsdag-
penning under den maximitid som avses i 
6 kap. 7 § eller 9 § 1 mom. betalas arbets-
marknadsstöd utan behovsprövning under 
de 180 första arbetslöshetsdagarna. De 
nämnda 180 arbetslöshetsdagarna börjar 
räknas från början när han eller hon på 
nytt blir berättigad till arbetsmarknadsstöd 
efter att ha uppfyllt arbetsvillkoret och max-
imitiden för arbetslöshetsdagpenning gått 
ut. 

Till en person betalas arbetsmarknads-
stöd utan behovsprövning under de 130 för-
sta arbetslöshetsdagarna, om han eller hon 
innan arbetslösheten började har varit för-
säkrad i enlighet med 10 a § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare samman-
lagt 24 månader under de föregående 48 
månaderna (stipendiats försäkringsvillkor). 
De nämnda 130 arbetslöshetsdagarna bör-
jar räknas från början när han eller hon på 
nytt har uppfyllt stipendiats försäkringsvill-
kor efter att rätten till arbetsmarknadsstöd 
började. Om någon på grund av sjukdom, 
institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, 
civiltjänstgöring, heltidsstudier, barnaföd-
sel, vård av barn som är högst 3 år eller av 
någon annan godtagbar orsak som kan 
jämföras med dessa är förhindrad att vara 
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på arbetsmarknaden, förlängs den ovan 
nämnda granskningsperioden på 48 måna-
der i motsvarande mån, dock med högst sju 
år. 
 

 
9 § 

Självrisktid 

Arbetsmarknadsstöd betalas efter det att 
en person har varit arbetslös arbetssökande 
vid arbetskraftsbyrån sammanlagt fem ar-
betsdagar under högst åtta på varandra föl-
jande kalenderveckor (självrisktid). Till 
självrisktiden räknas inte arbetslöshetsdagar 
som ingår i väntetiden enligt 8 kap. 4 § eller 
i tider utan ersättning eller i skyldigheten att 
vara i arbete. 

Självrisktiden uppnås även då den i 4 kap. 
1 § nämnda arbetslösheten för en arbetsta-
gare med förkortad arbetsvecka eller i del-
tidsarbete uppgår till sammanlagt en tid 
som motsvarar fem arbetslöshetsdagar. 

Till självrisktiden räknas även de dagar då 
personen i fråga efter det arbetslösheten 
börjat har varit arbetsoförmögen utan att för 
denna tid få dagpenning enligt sjukförsäk-
ringslagen eller annan motsvarande lag-
stadgad ersättning eller av arbetsgivaren lön 
för sjukdomstiden. Till självrisktiden räknas 
dessutom utbildningsdagar efter det arbets-
lösheten börjat vilka ingår i utbildning en-
ligt 10 kap. 3 §, om utbildningen har an-
tecknats i en sysselsättningsplan. 

Självrisktid förutsätts emellertid inte 
1) då rätten till arbetsmarknadsstöd börjar 

omedelbart efter att maximitiden för arbets-
löshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 eller 9 § 
har uppnåtts, eller 

2) då arbetet förhindras av en sådan 
stridsåtgärd som inte står i samband med 
personens anställningsvillkor eller arbets-
förhållanden, och 

3) villkoren för erhållande av arbetsmark-
nadsstöd uppfylls i övrigt. 
 

9 § 

Partiellt arbetsmarknadsstöd 

Arbetsmarknadsstödet är 50 procent av 
det enligt 4 § 1—3 mom. och 6—8 § beräk-
nade arbetsmarknadsstödet, om den arbets-
sökande bor i sina föräldrars hushåll och 
inte har uppfyllt arbetsvillkoret. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 
dock inte 

1) under den tid den arbetssökande deltar 
i sysselsättningsfrämjande service enligt 
10 kap., eller 

2) på en arbetssökande som bor i samma 
hushåll som sina föräldrar och vars föräld-
rars inkomster som avses i 6 § uppgår till 
högst 1 781 euro i månaden; inkomstgrän-
sen höjs med 106 euro för varje person som 
den arbetssökandes föräldrar försörjer och 
som bor i samma hushåll. 

Från ett arbetsmarknadsstöd till fullt be-
lopp räknat per månad avdras i de fall som 
avses i 2 mom. 2 punkten 50 procent av den 
del av inkomst som bestäms enligt 6 § och 
som överstiger inkomstgränsen i 2 mom. 
2 punkten. Arbetsmarknadsstöd som ned-
satts på grund av föräldrarnas inkomster 
ska dock vara minst så stort som anges i 
1 mom. 

Om sökanden bor i samma hushåll som 
sina föräldrar och föräldrarnas inkomster 
överstiger den inkomstgräns som avses i 
2 mom. 2 punkten, men sökanden på ett till-
förlitligt sätt kan visa att föräldrarna fak-
tiskt inte stödjer honom eller henne ekono-
miskt, ska arbetsmarknadsstödet betalas 
utan ett avdrag enligt 1 mom. 
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10 § 

Självrisktidens giltighet 

Självrisktiden är i kraft till utgången av 
det kalenderår under vilket den i sin helhet 
har uppkommit. 

Under ett begynnande kalenderår förut-
sätts ny självrisktid inte 

1) så länge som personen i fråga utan av-
brott får arbetsmarknadsstöd, 

2) då självrisktiden fördelar sig på två ka-
lenderår, 

3) då självrisktiden har gått till ända vid 
utgången av ett kalenderår utan att utbetal-
ningen av arbetsmarknadsstödet ännu har 
börjat, 

4) då rätten till arbetsmarknadsstöd börjar 
på nytt inom 14 dagar från det att föregåen-
de rätt till arbetsmarknadsstöd upphörde, el-
ler 

5) då en person har fått en rehabiliterings-
förmån enligt 3 kap. 4 § 5 punkten eller 
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och 
återgår till att vara arbetslös arbetssökande 
inom 14 dagar från det att den förmån som 
avses ovan har upphört. 
 

10 § 

Självrisktid 

Arbetsmarknadsstöd betalas efter det att 
en person har varit arbetslös arbetssökande 
vid arbets- och näringsbyrån sammanlagt 
fem arbetsdagar under högst åtta på var-
andra följande kalenderveckor (självrisk-
tid). Till självrisktiden räknas inte arbets-
löshetsdagar som ingår i väntetiden enligt 8 
kap. 4 § eller i tider utan ersättning eller i 
skyldigheten att vara i arbete. 

Självrisktiden uppnås även då den i 4 kap. 
1 § nämnda arbetslösheten för en arbetsta-
gare med förkortad arbetsvecka eller i del-
tidsarbete uppgår till sammanlagt en tid 
som motsvarar fem arbetslöshetsdagar. 

Till självrisktiden räknas även de dagar 
1) då personen i fråga efter det att arbets-

lösheten börjat har varit arbetsoförmögen 
utan att för denna tid få dagpenning enligt 
sjukförsäkringslagen eller annan motsva-
rande lagstadgad ersättning eller av ar-
betsgivaren lön för sjukdomstiden, eller 

2) för vilken personen har betalts arbets-
marknadsstöd med stöd av 10 kap. 

Självrisktid krävs emellertid inte 
1) då rätten till arbetsmarknadsstöd bör-

jar omedelbart efter att maximitiden för ar-
betslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 eller 
9 § har uppnåtts, eller 

2) då arbetet förhindras av en sådan 
stridsåtgärd som inte står i samband med 
personens anställningsvillkor eller arbets-
förhållanden, och  

3) villkoren för erhållande av arbets-
marknadsstöd uppfylls i övrigt. 
 

 
 11 §

Arbetsmarknadsstödets varaktighet 

Arbetsmarknadsstödet betalas utan tids-
begränsning. 

Det kan bestämmas att resebidrag ska be-
talas för högst fyra månader efter det att 
anställningsförhållandet inleddes, dock 
högst så länge som anställningsförhållandet 
varar. Resebidrag betalas för fem dagar i 
veckan utan hinder av vad som i 3 kap. 2 § 
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bestäms om antalet förmånsdagar per 
vecka. 
 

 
9 kap 

Arbetsmarknadsstödets belopp och varak-
tighet 

1 § 

Arbetsmarknadsstödets belopp 

Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är 
lika stort som den grunddagpenning som 
avses i 6 kap. 1 § 1 mom. utan förhöjnings-
del och tillägg för sysselsättningsplan. 

Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd 
betalas barnförhöjning på det sätt som be-
stäms i 6 kap. 6 §. 

Arbetsmarknadsstödets belopp skall räk-
nas ut med beaktande av 4 kap. 

I resebidrag betalas arbetsmarknadsstöd 
enligt 1 och 2 mom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(upphävs) 

 
3 §

Inkomster som skall beaktas vid behovs-
prövningen 

Vid prövningen av sökandens behov av 
ekonomiskt stöd skall beaktas hans eller 
hennes egna inkomster i sin helhet och även 
makens eller makans till den del de översti-
ger 536 euro i månaden. Som inkomst av 
skogsbruk beaktas den enligt 7 § 2 mom. i 
lagen om värdering av tillgångar vid be-
skattningen (1142/2005) fastställda genom-
snittliga årliga avkastningen för skog mul-
tiplicerad med arealen skog. Arbetsmark-
nadsstödet bestäms enligt situationen vid 
den tidpunkt då stödet betalas ut, på basis 
av antingen de beräknade eller de annars 
konstaterbara inkomsterna. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om de inkomster som skall be-
aktas vid behovsprövningen. 

Som inkomster vid behovsprövningen be-
aktas inte (prioriterade inkomster) 

1) barnbidrag, 
2) stöd för hemvård av barn enligt lagen 

 
 
 
 
 

(upphävs) 
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om stöd för hemvård och privat vård av 
barn, 

3) bostadsbidrag, 
4) militärunderstöd, 
5) livränta och tilläggsränta enligt lagen 

om skada, ådragen i militärtjänst, 
6) kompletteringsbelopp enligt familje-

pensionslagen (38/1969), 
7) utkomststöd enligt lagen om utkomst-

stöd, samt 
8) ersättning för särskilda kostnader på 

grund av lyte, skada eller men. 
 
 

4 § 

Behovsprövning 

Från det månadsvis uträknade beloppet 
av sådant fullt arbetsmarknadsstöd som av-
ses i 1 § 1 mom. skall i fråga om försörj-
ningspliktiga dras av 50 procent från den 
enligt 3 § fastställda inkomstdel som över-
stiger 848 euro i månaden. I fråga om den 
som saknar familj skall på motsvarande sätt 
dras av 75 procent från den enligt 3 § be-
stämda del av inkomsterna som överstiger 
253 euro i månaden. Inkomstgränsen för 
den som har familj höjs med 106 euro för 
varje barn som inte har fyllt 18 år och som 
han eller hon försörjer. Månatliga inkomst-
poster som påverkar fastställandet av ar-
betsmarknadsstödet avrundas nedåt till 
närmaste hela euro så att den överskjutan-
de delen lämnas obeaktad. 

Arbetsmarknadsstödet skall justeras om 
de inkomster som inverkar på dess belopp 
har stigit eller sjunkit väsentligt. Det juste-
rade arbetsmarknadsstödet börjar betalas 
från och med tidigaste möjliga betalnings-
post. 

Utan hinder av vad som i 1 mom. och i 
3 § bestäms om behovsprövning i fråga om 
arbetsmarknadsstöd betalas arbetsmark-
nadsstödet ut till högst ett belopp som be-
räknas enligt 4 kap. 7 § 1 mom. 

Om det med utgångspunkt i förtjänstnivå-
indexet bedöms att den allmänna lönenivån 
i landet väsentligt förändras skall de belopp 
som anges i 1 mom. och i 3 § justeras ge-
nom förordning av statsrådet i förhållande 
till förändringarna i lönenivån. 

 
 
 
 

(upphävs) 
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5 § 

Arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning 

Arbetsmarknadsstöd beviljas utan be-
hovsprövning under den tid en person del-
tar i sådan utbildning, arbetspraktik, ar-
betslivsträning, arbetsprövning eller av ar-
betsförvaltningen anordnad rehabilitering 
som avses i lagen om offentlig arbetskrafts-
service samt under arbetsverksamhetsperi-
oder enligt lagen om arbetsverksamhet i re-
habiliteringssyfte. 

Arbetsmarknadsstöd betalas utan behovs-
prövning också till en person som har fyllt 
55 år och som uppfyller arbetsvillkoret när 
han eller hon blir arbetslös. 

Till den som har fått arbetslöshetsdag-
penning under den maximitid som avses i 
6 kap. 7 § eller 9 § 1 mom. betalas arbets-
marknadsstöd utan behovsprövning under 
de 180 första arbetslöshetsdagarna. De 
nämnda 180 arbetslöshetsdagarna börjar 
räknas från början när han eller hon på 
nytt blir berättigad till arbetsmarknadsstöd 
efter att ha uppfyllt arbetsvillkoret och max-
imitiden för arbetslöshetsdagpenning gått 
ut. 

Till en person betalas arbetsmarknads-
stöd utan behovsprövning under de 130 för-
sta arbetslöshetsdagarna, om han eller hon 
före arbetslösheten började har varit för-
säkrad i enlighet med 10 a § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare samman-
lagt 24 månader under de föregående 48 
månaderna (stipendiats försäkringsvillkor). 
De nämnda 130 arbetslöshetsdagarna bör-
jar räknas från början när han eller hon på 
nytt har uppfyllt stipendiats försäkringsvill-
kor efter att rätten till arbetsmarknadsstöd 
började. Om någon på grund av sjukdom, 
institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, 
civiltjänstgöring, heltidsstudier, barnaföd-
sel, vård av barn som är högst 3 år eller av 
någon annan godtagbar orsak som kan 
jämföras med dessa är förhindrad att vara 
på arbetsmarknaden, förlängs den ovan 
nämnda granskningsperioden på 48 måna-
der i motsvarande mån, dock med högst sju 
år. 

 
 
 
 

(upphävs) 
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6 § 

Partiellt arbetsmarknadsstöd 

Arbetsmarknadsstödet är 50 procent av 
det enligt 1 § 1—3 mom. och 3—5 § beräk-
nade arbetsmarknadsstödet, om den arbets-
sökande bor i sina föräldrars hushåll och 
inte har uppfyllt arbetsvillkoret. 

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas dock 
inte 

1) under den tid den arbetssökande deltar 
i utbildning, arbetspraktik, arbetslivsträ-
ning eller arbetsprövning enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice eller i rehabili-
tering anordnad av arbetskraftsmyndighe-
ten, eller 

2) under en arbetsverksamhetsperiod som 
avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabi-
literingssyfte, eller 

3) på en arbetssökande som bor i samma 
hushåll som sina föräldrar och föräldrar-
nas inkomster i enlighet med 3 § uppgår till 
högst 1 781 euro i månaden; inkomstgrän-
sen höjs med 106 euro för varje person som 
den arbetssökandes föräldrar försörjer och 
som bor i samma hushåll. 

Från ett arbetsmarknadsstöd till fullt be-
lopp räknat per månad avdras i de fall som 
avses i 2 mom. 3 punkten 50 procent av den 
del av inkomsterna som bestäms enligt 3 § 
och som överstiger inkomstgränsen i 
2 mom. 3 punkten. Arbetsmarknadsstöd som 
nedsatts på grund av föräldrarnas inkoms-
ter skall dock vara minst så stort som anges 
i 1 mom. 

När 2 mom. 3 punkten tillämpas, om sö-
kanden bor i samma hushåll som sina för-
äldrar och föräldrarnas inkomster översti-
ger inkomstgränsen, men sökanden på ett 
tillförlitligt sätt kan visa att föräldrarna 
faktiskt inte stödjer honom eller henne eko-
nomiskt, skall arbetsmarknadsstödet betalas 
utan ett avdrag enligt 1 mom. 
 

 
 
 
 

(upphävs) 
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7 § 

Arbetsmarknadsstödets varaktighet 

Arbetsmarknadsstödet betalas utan tids-
begränsning. 

Det kan bestämmas att resebidrag skall 
betalas för längst fyra månader efter att an-
ställningsförhållandet inleddes, dock högst 
så länge som anställningsförhållandet va-
rar. Resebidrag betalas för fem dagar i 
veckan utan hinder av vad som i 3 kap. 2 § 
bestäms om antalet förmånsdagar per 
vecka. 
 

 
 
 
 

(upphävs) 

 
IV. DEL 

Avdelningen utbildningsdagpenning 

 
10 kap. 

Bestämmelser om utbildningsdagpenning 

 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

 
Enligt denna lag betalas för tryggande av 

försörjningen under utbildningstiden ut-
bildningsdagpenning till en arbetslös som 
söker sig till frivillig utbildning som främjar 
hans eller hennes yrkesfärdigheter. 
 

IV. DEL

Avdelningen sysselsättningsfrämjande ser-
vice 

10 kap. 

Allmänna bestämmelser om förmåner som 
betalas under tiden för sysselsättnings-

främjande service 

1 § 

Rätt till förmåner under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service 

Försörjningen för en arbetssökande som 
deltar i sysselsättningsfrämjande service 
tryggas genom arbetslöshetsdagpenning el-
ler arbetsmarknadsstöd. 

Med sysselsättningsfrämjande service av-
ses 

1) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
enligt 6 kap. i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice, 

2) frivillig utbildning enligt 9 kap. i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice, 

3) arbetsprövning, arbetslivsträning eller 
arbetspraktik enligt 8 kap. 1 § i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice, 

4) arbets- och utbildningsprövning enligt 
6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice, 

5) en integrationsåtgärd för en invandra-
re som arbets- och näringsbyrån med stöd 
av 10 § 3 mom. i lagen om främjande av in-
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vandrares integration samt mottagande av 
asylsökande har jämställt med service som 
avses i 1 och 3 punkten, 

6) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabi-
literingssyfte. 
 

 
 
 

2 § 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för er-
hållande av utbildningsdagpenning 

Förutsättning för erhållande av utbild-
ningsdagpenning är att personen när utbild-
ningen inleds är i 2 kap. 1 § avsedd arbets-
lös arbetssökande vid arbets- och närings-
byrån och att utbildningen ingår i en jobb-
sökarplan eller sysselsättningsplan. Be-
stämmelserna i 2 kap. 1, 3 och 6—21 § 
samt i 8 kap. tillämpas inte på utbildnings-
dagpenning. 
 

2 §

Berättigade till arbetslöshetsförmåner 

 
Under tiden för sysselsättningsfrämjande 

service betalas sådan arbetslöshetsförmån 
som den arbetssökande har rätt till medan 
han eller hon är arbetslös. 

Arbetslöshetsförmånen betalas endast för 
den tid då personen i fråga är i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice avsedd arbets-
sökande vid arbets- och näringsbyrån. 

Arbetslöshetsförmånen betalas under ti-
den för sysselsättningsfrämjande service, 
trots att den arbetssökande inte har rätt till 
förmånen som arbetslös, om den beror på 

1) tid utan ersättning, 
2) skyldighet att vara i arbete, 
3) självrisktid enligt 5 kap. 13 § eller 

7 kap. 10 §, 
4) behovsprövning enligt 7 kap. 6 och 7 §. 
5) en begränsning enligt 8 kap. 2 § i an-

slutning till yrkesutbildning, 
6) väntetid enligt 8 kap. 4 §, 
Med avvikelse från 3 mom. betalas inte 

arbetsmarknadsstöd under tiden för arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte, om rätt 
till arbetsmarknadsstöd inte föreligger av 
en orsak som nämns i 3 mom. 2, 4 eller 
5 punkten. 

Trots bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ut-
landsresa som hinder för att vara på ar-
betsmarknaden är en arbetssökande berät-
tigad till arbetslöshetsförmån för den tid 
under vilken han eller hon deltar i syssel-
sättningsfrämjande service enligt 1 § 
2 mom. 3—4 punkten som ordnas utom-
lands. 

I 5 § föreskrivs om rätt till arbetslöshets-
förmån för studietiden för en studerande 
som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenut-



 RP 179/2009 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

95

bildning enligt 6 kap. och som inte kan be-
traktas som en arbetslös enligt 2 kap. 1 § 
2 mom. 
 

 
3 § 

Särskilda förutsättningar för erhållande av 
utbildningsdagpenning 

Rätt till utbildningsdagpenning har den 
som påbörjar sådan utbildning på heltid 
som främjar hans eller hennes yrkesfärdig-
heter. Rätt till utbildningsdagpenning har 
också den som på heltid återupptar sådana 
studier som främjar yrkesfärdigheterna och 
som avbrutits innan han eller hon blev ar-
betslös. 

En förutsättning för erhållande av utbild-
ningsdagpenning är att sökandens tid i arbe-
te enligt 6 kap. 11 § när utbildningen inleds 
uppgår till minst 10 år. 

3 mom. har upphävts genom L 
26.6.2009/472. 

Om sökanden har fått utbildningsdagpen-
ning eller stöd enligt lagen om stödjande av 
långtidsarbetslösas frivilliga studier 
(709/1997), räknas endast tid efter det att 
utbildningsdagpenningen eller stödet mot-
tagits med i tiden i arbete. 

Den som är sysselsatt i arbete på heltid i 
över två veckors tid har inte rätt till utbild-
ningsdagpenning. Rätt till utbildningsdag-
penning föreligger inte heller, när en stude-
rande får studiestöd enligt lagen om studie-
stöd (65/1994) för studier som ligger till 
grund för utbildningsdagpenning eller för 
andra studier på heltid. 
 

3 § 

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande 
service 

Under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service som avses i 1 § 2 mom. 3—6 punk-
ten har en arbetssökande inte rätt till ar-
betslöshetsförmån för de dagar då han eller 
hon inte deltar i servicen, om inte frånvaron 
beror på 

1) arbetsoförmåga, 
2) ett under 10-årigt barns sjukdom för 

högst fyra arbetsdagar per gång, 
3) en arbetsintervju eller något annat 

jämförbart skäl som anknyter till sysselsätt-
ning. 

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte 
på sådana integrationsåtgärder för invand-
rare som jämställs med arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning. 
 

 
 

4 § 

Förutsättningar som gäller utbildningen 

 
 

Utbildning som främjar yrkesfärdigheter-
na är utbildning som omfattar minst 36 stu-
diepoäng eller 20 studieveckor i en följd 
och som ordnas vid en läroanstalt under of-
fentlig tillsyn som följer: 

4 §

Avvikande tillämpning av lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa under tiden för 

sysselsättningsfrämjande service 

Under tiden för utbildning enligt 6 och 
9 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice tillämpas inte 2 och 8 kap. eller 6 kap. 
8 § i denna lag. 

Bestämmelser om betalning av arbets-
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1) utbildningen leder till yrkesinriktad 
grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller 
påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola, 

2) utbildningen utgör förberedelse för yr-
kes- eller specialyrkesexamen eller yrkesin-
riktad grundexamen som avläggs som fri-
stående examen, 

3) utbildningen utgör annan yrkesinriktad 
tillläggsutbildning enligt lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning än sådan som avses i 
2 punkten, 

4) utbildningen utgör i lagen om yrkesut-
bildning avsedd hushållsundervisning som 
ordnas på annat sätt än som yrkesinriktad 
grundutbildning eller förberedande och re-
habiliterande undervisning och handledning 
som ordnas för handikappade studerande, 
eller 

5) specialiseringsstudier som ordnas så-
som fortbildning vid yrkeshögskolor och 
universitet eller pedagogiska studier som 
leder till lärarbehörighet. 

Om den som ansöker om utbildningsdag-
penning tidigare har bedrivit studier som 
har syftat till en lägre eller högre högskole-
examen men har avbrutit dessa studier in-
nan arbetslösheten enligt 3 § 2 mom. 
1 punkten har börjat, jämställs med utbild-
ning som avses i 1 mom. sådan utbildning 
som leder till samma examen som de tidiga-
re studierna eller leder till att en högre hög-
skoleexamen avläggs i det fall att den som 
ansöker om stödet, på basis av en tidigare 
examen eller andra studieprestationer, har 
godkänts för sådana studier som leder till 
högre högskoleexamen och som ett univer-
sitet ordnar som ett särskilt planerat pro-
gram. 

Om avsaknaden av allmänbildande ut-
bildning utgör ett hinder för sysselsättning 
eller deltagande i yrkesutbildning och be-
hovet av utbildning konstateras i en jobbsö-
karplan eller sysselsättningsplan, jämställs 
fullgörandet av grundskolans lärokurs eller 
slutförandet av gymnasiets lärokurs, om den 
studerande redan tidigare har bedrivit gym-
nasiestudier, med utbildning enligt 1 mom. 

I fråga om utbildning på heltid gäller det 
som bestäms i lagen om studiestöd 
(65/1994) och med stöd av den. 
 

marknadsstöd utan behovsprövning under 
tiden för sysselsättningsfrämjande service 
finns i 7 kap. 8 §. 
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5 § 

Utbildningsdagpenningens belopp 

 
En studerande har rätt till utbildningsdag-

penning för utbildningstiden. I utbildnings-
dagpenning betalas den arbetslöshetsförmån 
enligt denna lag som berörs av de bestäm-
melser som skulle tillämpas på personen i 
fråga om han eller hon vore arbetslös. På 
utbildningsdagpenning tillämpas likväl inte 
6 kap. 3 a §. Utbildningsdagpenning kan 
betalas efter den självrisktid som anges i 
5 kap. 13 § eller 7 kap. 9 §. 

På utbildningsdagpenning tillämpas inte 
6 kap. 3 § 3 mom. och inte heller 9 kap. 3, 4 
och 6 §. Utbildningsdagpenningen betalas 
förhöjd i enlighet med 6 kap. 1 § 1 mom. el-
ler 2 § 2 mom. även till en sådan person 
som har fått grunddagpenningens förhöj-
ningsdel eller den inkomstrelaterade dag-
penningens förhöjda förtjänstdel för sam-
manlagt 150 dagar. 
 

5 § 

Särskilda bestämmelser om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning 

Till den som deltar i arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning enligt 6 kap. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice betalas arbets-
löshetsförmån för utbildningstiden på det 
sätt som i 2 § föreskrivs om arbetslösas rätt 
till arbetslöshetsförmån, trots att 

1) han eller hon med stöd av 2 kap. 4 el-
ler 5 § ska betraktas som sysselsatt på hel-
tid som företagare, eller 

2) han eller hon inte är arbetslös eller 
permitterad, om han eller hon hotas av ar-
betslöshet.  

Om en studerande har rätt till arbetslös-
hetsförmån med stöd av 1 mom. 1 punkten, 
betalas till honom eller henne grunddag-
penning, den inkomstrelaterade dagpen-
ningens grunddel eller arbetsmarknadsstöd 
samt barnförhöjning för utbildningstiden. 
Om en studerande har rätt till arbetslös-
hetsförmån med stöd av 1 mom. 2 punkten, 
har han eller hon också rätt till den in-
komstrelaterade dagpenningens förtjänstdel 
enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 

Om utbildningen ordnas som fristående 
helheter så att utbildningsperioderna inte 
direkt följer på varandra, är den studeran-
de inte i arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning mellan utbildningsperioderna. 
 

 
 
 

6 § 

Utbildningsdagpenningsperiodens längd 

Utbildningsdagpenning betalas för utbild-
ningstiden och även för ferieperioderna un-
der utbildningen för högst fem dagar per 
kalendervecka. Utbildningsdagpenning be-
talas för högst 500 dagar. 

De betalda utbildningsdagpenningarna 
räknas till maximitiden om 500 dagar för 
arbetslöshetsdagpenningen enligt 6 kap. 
7 §. Det sammanräknade antalet i utbild-
ningsdagpenning och arbetslöshetsdagpen-

6 §

Ersättning för uppehälle 

Bestämmelser om ersättning för resekost-
nader och andra kostnader för uppehälle 
(ersättning för uppehälle) till arbetssökande 
som deltar i sysselsättningsfrämjande servi-
ce finns i lagen om offentlig arbetskrafts-
service. 

Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd 
som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliter-
ingssyfte betalas i ersättning för uppehälle 
nio euro för varje dag som den arbetslöse 
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ning betalda ersättningsdagar kan vara 
högst 565 dagar. Om sökanden innan han 
eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning 
eller arbetsmarknadsstöd för minst 65 ar-
betslöshetsdagar har inlett utbildning eller 
studier, betalas utbildningsdagpenning och 
arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt 
högst 500 dagar ökat med antalet betalda 
arbetslöshetsdagar innan utbildningen eller 
studierna inleddes. För utbildningstid efter 
maximitiden betalas en utbildningsdagpen-
ning som är lika stor som arbetsmarknads-
stödet högst tills personen i fråga har fått 
utbildningsdagpenning för 500 dagar. 

Under utbildningsdagpenningsperioden 
tillämpas inte 6 kap. 8 §. 
 

deltar i verksamhet enligt den aktiverings-
plan som anses i 5 § i lagen om arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte. 
 

 
7 § 

Studerandes skyldigheter 

En studerande skall regelbundet delta i 
utbildningen enligt undervisningsplanen. 

För att behålla rätten till utbildningsdag-
penning skall den studerande ha framgång i 
sina studier. En högskolestuderande anses 
ha gjort tillräckliga framsteg i sina studier, 
om han eller hon har kommit framåt i sina 
studier enligt de allmänna kriterier som stu-
diestödsnämnden vid respektive högskola 
har fastställt i enlighet med 9 § lagen om 
studiestöd. Vid behov kan den som betalar 
ut utbildningsdagpenningen begära ett utlå-
tande från studiestödsnämnden om den stu-
derandes framsteg i studierna. Studiestöds-
nämnden skall lämna sitt utlåtande inom två 
månader från det begäran framställdes. 

Om en studerande utan godtagbart skäl 
har varit frånvarande från utbildningen en-
ligt undervisningsplanen så att det är up-
penbart att han eller hon inte kan klara av 
studierna enligt planen på godtagbart sätt 
eller om han eller hon annars väsentligen 
har försummat studierna, skall utbildningen 
anses ha blivit avbruten. 
 

 
 
 
 

(upphävs) 
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8 § 

Studerandes skyldighet att lämna uppgifter 

En studerande skall lämna arbetskraftsby-
rån intyg av utbildningsanordnaren över 
godkännande till utbildning, inledande av 
utbildningen och att utbildningen motsvarar 
förutsättningarna enligt 4 §. 

Den studerande skall lämna den som beta-
lar ut utbildningsdagpenningen intyg enligt 
1 mom. och en utredning om de inkomster 
och förändringar i dem som inverkar på ut-
bildningsdagpenningens storlek och om när 
utbildningen inleds och avbryts och andra 
uppgifter som behövs för utbetalningen av 
utbildningsdagpenningen. 
 

 
 
 
 

(upphävs) 

 
9 § 

Utbildningsanordnarens skyldighet att läm-
na uppgifter 

Utbildningsanordnaren ger studeranden 
ett intyg över godkännande till utbildning, 
inledande av utbildningen och över att ut-
bildningen motsvarar förutsättningarna en-
ligt 4 §. 

Läroanstalten skall utan dröjsmål under-
rätta den som betalar ut utbildningsdagpen-
ningen om att utbildningen har avslutats el-
ler avbrutits. Den studerande skall innan be-
talaren underrättas ges tillfälle att inkomma 
med en utredning i saken. 
För fullgörande av skyldigheten enligt 
2 mom. tillställer Folkpensionsanstalten och 
arbetslöshetskassorna läroanstalterna upp-
gifter om de studerandes namn och person-
beteckningar som har beviljats utbildnings-
dagpenning. 

 
 
 
 
 

(upphävs) 

 
10 §

Arbets- och näringsbyråns skyldighet att 
lämna uppgifter 

Arbets- och näringsbyrån ska lämna den 
som betalar ut utbildningsdagpenningen 
upplysningar om dem som inlett utbildning 
enligt 4 § i detta kapitel och om dem som är 
arbetslösa arbetssökande när utbildningen 

 
 
 
 
 

(upphävs) 
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inleds, om de förutsättningar som bestäms i 
2 kap. 2, 4 och 5 § samt om att utbildningen 
ingår i en jobbsökarplan eller sysselsätt-
ningsplan. 
 
 

11 kap 

Bestämmelser om verkställighet 

1 § 

Ansökan om arbetslöshetsförmåner 

Grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd 
och utbildningsdagpenning söks skriftligen 
hos Folkpensionsanstalten. Inkomstrelate-
rad dagpenning och utbildningsdagpenning 
söks skriftligen hos den arbetslöshetskassa 
där den arbetssökande är medlem. Ansökan 
om resebidrag kan också lämnas till arbets-
kraftsbyrån. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

1 § 

Ansökan om arbetslöshetsförmåner 

Grunddagpenning och arbetsmarknads-
stöd ska sökas skriftligen hos Folkpen-
sionsanstalten. Inkomstrelaterad dagpen-
ning ska sökas skriftligen hos den arbets-
löshetskassa där den arbetssökande är med-
lem. Ansökan om resebidrag kan också 
lämnas till arbetskraftsbyrån. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 kap 

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Justering av den lön som ligger till grund 
för dagpenningen 

När den lön som ligger till grund för den 
inkomstrelaterade dagpenningen beräknas 
med beaktande av lön för en tid, som ingår i 
en förlängning av granskningsperioden i en-
lighet med 5 kap. 3 § 3 mom., justeras den-
na lön i samma förhållande som den löne-
koefficient, som avses i 7 b § i lagen om 
pension för arbetstagare och som fastställts 
för dagpenningens begynnelsetidpunkt, av-
viker från den lönekoefficient som fast-
ställts för det kalenderår då personen senast 
har arbetat före den i 5 kap. 3 § 1 och 
2 mom. avsedda granskningsperioden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Justering av den lön som ligger till grund 
för dagpenningen 

När den lön som ligger till grund för den 
inkomstrelaterade dagpenningen beräknas 
med beaktande av lön för tiden för en 
granskningsperiod som förlängts enlighet 
med 5 kap. 3 § 2 och 3 mom., justeras den-
na lön i samma förhållande som den löne-
koefficient som avses i 7 b § i lagen om 
pension för arbetstagare och som fastställts 
för dagpenningens begynnelsetidpunkt, av-
viker från den lönekoefficient som fast-
ställts för det kalenderår då personen senast 
har arbetat före den i 5 kap. 3 § 1 mom. av-
sedda granskningsperioden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 a § 

Hur stipendieperioden räknas ut 

Stipendieperioden räknas ut så att arbets-
stipendiet divideras med det månatliga be-
loppet för skattefritt stipendium under det år 
som stipendiet beviljades, om det inte av 
stipendiebeslutet eller i övrigt framgår hur 
lång den stipendieperiod som avses i 2 kap. 
11 § 2 mom. och i 5 kap. 3 § 3 mom., 7 § 
2 mom. och 10 § 4 mom. är. 
 

2 a § 

Hur stipendieperioden räknas ut 

Stipendieperioden räknas ut så att arbets-
stipendiet divideras med det månatliga be-
loppet av skattefritt stipendium under det år 
som stipendiet beviljades, om det inte av 
stipendiebeslutet eller i övrigt framgår hur 
lång den stipendieperiod som avses i 2 kap. 
11 § 2 mom. samt 5 kap. 3 § 2 mom., 7 § 
2 mom. och 10 § 2 mom. är. 
 

 
3 § 

Finansieringen av den inkomstrelaterade 
dagpenningen och av grunddagpenningen 

Bestämmelser om finansieringen av den 
inkomstrelaterade dagpenningen för lönta-
gare finns i lagen om finansiering av arbets-
löshetsförmåner och om finansieringen av 
den inkomstrelaterade dagpenningen för fö-
retagare i lagen om arbetslöshetskassor. 

Grunddagpenningen och den därtill an-
slutna barnförhöjningen betalas av statens 
medel och intäkter av löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Grunddagpenning-
ens förhöjningsdel och tillägg för syssel-
sättningsplan enligt 6 kap. 1 § 1 mom. fi-
nansieras med intäkter av arbetslöshetsför-
säkringspremien. 
 

3 § 

Finansieringen av den inkomstrelaterade 
dagpenningen och av grunddagpenningen 

Bestämmelser om finansieringen av lön-
tagares inkomstrelaterade dagpenning finns 
i lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner och bestämmelser om finansie-
ringen av företagares inkomstrelaterade 
dagpenning i lagen om arbetslöshetskassor. 

Grunddagpenningen och den därtill an-
slutna barnförhöjningen samt förhöjnings-
delen enligt 6 kap. 3 b § finansieras med 
statsmedel och intäkterna av löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie. Grunddag-
penningens omställningsskyddstillägg samt 
förhöjningsdelar enligt 6 kap. 3 och 3 a § 
finansieras med intäkter av arbetslöshets-
försäkringspremien. 
 

 
3 a § 

Finansieringen av arbetsmarknadsstödet 

— — — — — — — — — — — — — —  
De 500 utbetalningsdagarna för arbets-

marknadsstöd börjar räknas från början ef-
ter det att personen på nytt blivit berättigad 
till arbetsmarknadsstöd efter att ha uppfyllt 
arbetsvillkoret och maximitiden för arbets-
löshetsdagpenning gått ut. Det arbetsmark-
nadsstöd och den därtill anslutna barnför-
höjning samt det resebidrag enligt 7 kap. 
5 § som betalts ut för tiden för de åtgärder 
som avses i 7 kap. 1 § 2 mom. betalas dock 
alltid av statens medel, och arbetsmark-

3 a § 

Finansieringen av arbetsmarknadsstödet 

— — — — — — — — — — — — — —  
De 500 utbetalningsdagarna för arbets-

marknadsstöd börjar räknas från början ef-
ter det att personen på nytt blivit berättigad 
till arbetsmarknadsstöd efter att ha uppfyllt 
arbetsvillkoret och maximitiden för arbets-
löshetsdagpenningen gått ut. Det arbets-
marknadsstöd och den därtill anslutna barn-
förhöjning, den förhöjningsdel enligt 7 kap. 
4 § samt det resebidrag enligt 7 § 3 mom. 
som betalts ut för tiden för den sysselsätt-
nings främjande service som avses i 9 kap. 
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nadsstöd som betalts ut för tiden för åtgär-
derna eller arbetsmarknadsstöd som betalts 
ut för den utbildningstid som avses i 
10 kap. 3 § räknas inte in i de 500 utbetal-
ningsdagarna för arbetsmarknadsstöd. Er-
sättning för uppehälle enligt 7 kap. 8 § i 
denna lag och enligt 10 kap. 3 § 3 mom. i 
lagen om offentlig arbetskraftsservice beta-
las av statens medel. 
 

1 § 2 mom. finansieras dock alltid med 
statsmedel, och arbetsmarknadsstöd som 
betalts ut för tiden för åtgärderna räknas 
inte in i de 500 utbetalningsdagarna för ar-
betsmarknadsstöd. 
 

 
3 b § 

Förskott som skall betalas för täckande av 
förmånerna 

Staten skall månatligen till Folkpensions-
anstalten betala förskott för grunddagpen-
ningen så att förskottens belopp motsvarar 
det belopp som det beräknas att staten skall 
betala det året och att förskottet räcker till 
för att täcka utgifterna under varje månad. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall till 
Folkpensionsanstalten betala förskott för 
förhöjningsdelarna och tilläggen för syssel-
sättningsplan så att förskottens belopp mot-
svarar det belopp som det beräknas att ar-
betslöshetsförsäkringsfonden skall betala 
det året och att förskottet räcker till för att 
täcka utgifterna under varje månad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 b § 

Förskott som ska betalas för täckande av 
förmånerna 

Staten ska månatligen till Folkpensions-
anstalten betala förskott för grunddagpen-
ningen så att förskottens belopp motsvarar 
det belopp som det beräknas att staten ska 
betala det året och att förskottet räcker till 
för att täcka utgifterna under varje månad. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska till 
Folkpensionsanstalten betala förskott för 
förhöjningsdelarna och omställningsskydds-
tilläggen så att förskottens belopp motsva-
rar det belopp som det beräknas att arbets-
löshetsförsäkringsfonden ska betala det året 
och att förskottet räcker till för att täcka ut-
gifterna under varje månad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 d § 

Övriga bestämmelser om finansieringen 

Den utbildningsdagpenning och den där-
till anslutna barnförhöjning som betalts ut 
som arbetsmarknadsstöd betalas av statens 
medel. Vad som i 3 a § och nedan i 2 mom. 
bestäms om arbetslöshetsdagpenning och 
barnförhöjning tillämpas också på arbets-
löshetsförmåner som betalas som utbild-
ningsdagpenning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 d § 

Övriga bestämmelser om finansieringen 

De ersättningar för uppehälle som avses i 
10 kap. 5 § i denna lag och i 10 kap. 3 § i 
lagen om offentlig arbetskraftsservice fi-
nansieras med statsmedel. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
På en arbetssökande som inte har fått ar-

betslöshetsdagpenning för den 1 januari 
1997 eller för tiden efter det tillämpas 
5 kap. 2 och 3 § sedan han eller hon efter 
denna lags ikraftträdande har varit minst 
en kalendervecka i sådant arbete där ar-
betsvillkoret uppfylls. 

När 5 kap. 3 § 1 mom. tillämpas på ar-
betssökande som har fått arbetslöshetsdag-
penning för den 1 januari 1997 eller för ti-
den efter det sträcker sig granskningsperio-
den för arbetsvillkoret högst till den 
1 januari 2008, om det inte finns orsak en-
ligt paragrafens 2 eller 3 mom. att förlänga 
granskningsperioden. Lagens 5 kap. 3 § 
3 mom. och 4 § 4 mom. tillämpas från la-
gens ikraftträdande. 

5 kap. 6 och 7 § tillämpas på den vars fö-
retagsverksamhet upphör och arbetslöshet 
börjar efter denna lags ikraftträdande. 

Beloppen av grunddagpenning i 6 kap. 
1 § 1 mom. och beloppen av grunddagpen-
ningens förhöjningsdel och omställnings-
skyddstillägget i 6 kap 1 § 2 mom. motsva-
rar det poängtal för folkpensionsindex en-
ligt vilket beloppet av de folkpensioner som 
betalats ut i januari 2001 har beräknats. 

Lagens 6 kap. 2, 3 b—3 d och 5 a § samt 
7 kap. 5 § tillämpas på dagpenningar som 
hänför sig till tiden från lagens ikraftträ-
dande. Om en person har rätt att med stöd 
av 7 mom. få förhöjd förtjänstdel för högst 
150 dagar, tillämpas på denna dagpenning 
6 kap. 2 § 2 mom. till den 31 december 
2010 så att den förhöjda förtjänstdelen 
uppgår till 55 procent av skillnaden mellan 
dagslönen och grunddelen, och när lönen 
per månad är större än 105 gånger grund-
delen är förtjänstdelen 32,5 procent för den 
dagslön som överskrider denna gräns. Om 
en sysselsättningsplan som gjorts upp för en 
sökande av arbete före denna lags ikraft-
trädande innehåller sökande av arbete på 
eget initiativ efter det att anställningsför-
hållandet upphört, har den arbetssökande 
trots vad som bestäms i 6 kap. 3 c § 2 mom. 
rätt till omställningsskyddstillägg eller om-
ställningsskyddets förtjänstdel under tiden 
för arbetssökande på eget initiativ till och 
med den 31 mars 2010. 
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Lagens 6 kap. 3 § tillämpas på den vars 
maximala dagpenningsperiod börjar efter 
denna lags ikraftträdande. 

Utan hinder av vad som i 6 kap. 3 a § 
4 mom. föreskrivs om förhöjningsdelens och 
den förhöjda förtjänstdelens maximitid, har 
en person rätt att få förhöjningsdel och för-
höjd förtjänstdel för sammanlagt högst 150 
dagar, om hans eller hennes anställnings-
förhållande har upphört före denna lags 
ikraftträdande. 

Om en persons rätt till utbildningsdag-
penning har börjat före denna lags ikraft-
trädande, betalas till honom eller henne ar-
betslöshetsförmån enligt denna lag för stu-
dietiden efter denna lags ikraftträdande. 
Trots vad som i 6 kap. 7 § föreskrivs om 
maximitiden för arbetslöshetsdagpenning, 
kan det sammanräknade antalet ersätt-
ningsdagar som berättigar till utbildnings-
dagpenning och arbetslöshetsdagpenning 
betalda vara högst 565 dagar. Om en per-
son innan han eller hon har fått arbetslös-
hetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd 
för minst 65 arbetslöshetsdagar har inlett 
en utbildning eller studier, betalas utbild-
ningsdagpenning och arbetslöshetsdagpen-
ning för högst 500 dagar ökat med antalet 
dagar för vilka han eller hon har fått ar-
betslöshetsdagpenning eller arbetsmark-
nadstöd innan utbildningen eller studierna 
inleddes. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

 



 RP 179/2009 rd 
  

 

105

 

2. 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 

5 §, sådan den lyder i lagarna 1301/2002, 1049/2004 och 460/2005, samt 
ändras 1 och 8 §, 
sådana de lyder, 1 § i nämnda lag 1301/2002 och i lag 1332/2004, samt 8 § i nämnda lag 

460/ 2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Lagens syfte 

Arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), 
utbildningsstöd inom den arbetskraftspoli-
tiska vuxenutbildningen enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och 
alterneringsersättning enligt lagen om alter-
neringsledighet (1305/2002) finansieras ge-
nom en statsandel som motsvarar grund-
trygghetsandelen, genom arbetslöshetsför-
säkringspremier enligt denna lag, genom 
arbetsgivarens självriskpremier enligt ut-
komstskyddet för arbetslösa (självriskpre-
mier) och genom medlemsavgifter enligt 
lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) så 
som bestäms i denna lag. De arbetspen-
sionstillägg och försäkringspremier som av-
ses i arbetspensionslagstiftningen, vuxenut-
bildningsstödets förtjänstdel och de förvalt-
ningskostnader som avses i lagen om vux-
enutbildningsstöd (1276/2000), de förvalt-
ningskostnader och yrkesexamensstipendier 
i fråga om andra än i tjänste- eller anställ-
ningsförhållande till staten varande perso-
ner som avses i lagen om Utbildningsfon-
den (1306/2002) samt den lönegaranti som 
avses i lönegarantilagen (866/1998) och la-
gen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
finansieras med avgifterna enligt denna lag 
så som bestäms i denna lag. 
 

1 § 

Lagens syfte 

Arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
och alterneringsersättning enligt lagen om 
alterneringsledighet (1305/ 2002) finansie-
ras genom en statsandel som motsvarar 
grundtrygghetsandelen, genom arbetslös-
hetsförsäkringspremier enligt denna lag, 
genom arbetsgivarens självriskpremier en-
ligt utkomstskyddet för arbetslösa (själv-
riskpremier) och genom medlemsavgifter 
enligt lagen om arbetslöshetskassor 
(603/1984) så som föreskrivs i denna lag. 
De arbetspensionstillägg och försäkrings-
premier som avses i arbetspensionslagstift-
ningen, vuxenutbildningsstödets förtjänst-
del och de förvaltningskostnader som avses 
i lagen om vuxenutbildningsstöd 
(1276/2000), de förvaltningskostnader och 
yrkesexamensstipendier i fråga om andra än 
i tjänste- eller anställningsförhållande till 
statens varande personer som avses i lagen 
om Utbildningsfonden (1306/2002) samt 
den lönegaranti som avses i lönegarantila-
gen (866/1998) och lagen om lönegaranti 
för sjömän (1108/2000) finansieras med 
avgifterna enligt denna lag så som bestäms i 
denna lag. 

Om finansieringen av arbetslöshetskas-
sorna föreskrivs i lagen om arbetslöshets-
kassor. 
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5 § 

Finansiering av förtjänststöd 

Som statsandel till en arbetslöshetskassa 
betalas av förtjänststödet till varje deltaga-
re i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning ett 
belopp som motsvarar grunddagpenningen 
enligt 6 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Om förtjänststödet betalas 
minskat enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice, betalas som statsandel ett be-
lopp som motsvarar grunddagpenningens 
relativa andel av varje full inkomstrelate-
rad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 
lagen om utkomststöd för arbetslösa. 

Arbetslöshetskassans andel av varje för-
tjänstdel av förtjänststödet är 5,5 procent, 
om inte något annat följer av 1 mom. Om 
förtjänststödet betalas till förhöjt belopp 
enligt 6 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, beräknas dock 
arbetslöshetskassans andel enligt den för-
tjänstdel av den inkomstrelaterade dagpen-
ningen som bestäms enligt 6 kap. 2 § 
1 mom. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar 
till arbetslöshetskassan som sin andel av 
varje förtjänststöd skillnaden mellan det be-
talda förtjänststödet och beloppen enligt 
1 och 2 mom. 
 

 
 
 
 

(upphävs) 

 
8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen, 
grundstödet, förhöjningsdelen och tillägget 

för sysselsättningsplan 

För finansieringen av grunddagpenning-
arna enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, av grundstöden enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice samt av de där-
till hörande barnförhöjningarna betalar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden genom för-
medling av social- och hälsovårdsministeri-
et till Folkpensionsanstalten den andel som 
avses i 23 §. För finansieringen av grund-
dagpenningarnas förhöjningsdelar enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa och 
grundstödens förhöjningsdelar enligt lagen 
om offentlig arbetskraftsservice samt tilläg-

8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen, för-
höjningsdelen och omställningsskyddstill-

lägget 

För finansieringen av grunddagpenning-
arna enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, de därtill hörande barnförhöjning-
arna samt förhöjningsdelarna enligt 6 kap. 
3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden 
genom förmedling av social- och hälso-
vårdsministeriet till Folkpensionsanstalten 
den andel som avses i 23 §. För finansie-
ringen av grunddagpenningarnas förhöj-
ningsdelar enligt 6 kap. 3 och 3 a § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa samt om-
ställningsskyddstilläggen enligt 6 kap. 3 c § 
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gen för sysselsättningsplan betalar arbets-
löshetsförsäkringsfonden till Folkpensions-
anstalten de andelar som avses i 6 kap. 1 § i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Till 
övriga delar finansieras utgifterna med den 
statsandel som betalas till Folkpensionsan-
stalten. 

Bestämmelser om betalningen av statsan-
delen, användningen av förskott på statsan-
delen och förvaltningskostnaderna för Folk-
pensionsanstaltens arbetslöshetsförmåner 
finns i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa. 
 

i den lagen betalar arbetslöshetsförsäkrings-
fonden till Folkpensionsanstalten de andelar 
som avses i 6 kap. 1 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. Till övriga delar fi-
nansieras utgifterna med den statsandel som 
betalas till Folkpensionsanstalten. 
 

Bestämmelser om betalningen av statsan-
delen, användningen av förskott på statsan-
delen och förvaltningskostnaderna för 
Folkpensionsanstaltens arbetslöshetsförmå-
ner finns i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
De bestämmelser som gällde vid ikraft-

trädandet av denna lag tillämpas också på 
grundstöd och förtjänststöd enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 
som betalas för tiden efter lagens ikraftträ-
dande. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 1 § 1 mom., 25, 

25 a och 26 §, 
sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 946/2003, 25 och 25 a § i lag 1048/2004 samt 26 § i lag 

1291/2002 och i nämnda lag 946/2003 som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Arbetslöshetskassas uppgift och verksam-
hetsområde 

En arbetslöshetskassa är en på grundval 
av ömsesidig ansvarighet verksam sam-
manslutning vars medlemmar antingen är 
löntagare (löntagarkassa) eller företagare 
(företagarkassa). En arbetslöshetskassa har 
till syfte att för sina medlemmar anordna 
förtjänstskydd enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002) och för-
tjänststöd enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002) samt härtill an-
slutna övriga studiesociala förmåner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Arbetslöshetskassas uppgift och verksam-
hetsområde 

En arbetslöshetskassa är en på grundval 
av ömsesidig ansvarighet verksamhet sam-
manslutning vars medlemmar antingen är 
löntagare (löntagarkassa) eller företagare 
(företagarkassa). En arbetslöshetskassa har 
till syfte att för sina medlemmar anordna 
förtjänstskydd enligt lagen om offentlig ar-
betskraftsservice (1290/2002) samt härtill 
anslutna ersättningar för uppehälle. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
25 § 

Finansiering av förmåner som betalas av en 
företagarkassa 

För de av företagarkassan med stöd av 
5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa betalda dagpenningarna och de av 
företagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i la-
gen om offentlig arbetskraftsservice betalda 
förtjänststöden betalas i statsandel ett be-
lopp som motsvarar grunddagpenningen 
och barnförhöjningarna enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. 

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas 
jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-

25 §

Finansiering av förmåner som betalas av en 
företagarkassa 

För de av företagarkassan med stöd av 
5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa betalda dagpenningarna betalas i 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-
dagpenningen och barnförhöjningen enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
 
 
 

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas 
jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-



 RP 179/2009 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

109

dagpenningens och barnförhöjningens rela-
tiva andel av varje full arbetslöshetsdag-
penning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. Om förtjänst-
stödet betalas minskat enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice, betalas som 
statsandel ett belopp som motsvarar grund-
dagpenningens och barnförhöjningens rela-
tiva andel av varje full inkomstrelaterad 
dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. 

Vid finansieringen av de av företagarkas-
san med stöd av 5 kap. 3 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa betalda dagpen-
ningarna och förtjänststöden iakttas i till-
lämpliga delar det som i 4 och 5 § i lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
bestäms om finansiering av inkomstrelate-
rade dagpenningar och förtjänststöd. 
 

dagpenningens och barnförhöjningens rela-
tiva andel av varje full arbetslöshetsdag-
penning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. 
 
 
 
 
 
 
 

Vid finansieringen av de av företagarkas-
san med stöd av 5 kap. 10 a § 1 mom. i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa betalda 
dagpenningarna iakttas i tillämpliga delar 
det som i 4 § i lagen om finansiering av ar-
betslöshetsförmåner föreskrivs om finansie-
ring av inkomstrelaterade dagpenningar. 
 

 
25 a § 

Finansiering av företagarförmåner som be-
talas av en löntagarkassa 

För de av en löntagarkassa med stöd av 
5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa betalda dagpenningarna och de av 
löntagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i la-
gen om offentlig arbetskraftsservice betalda 
förtjänststöden betalas i statsandel den an-
del som bestäms i 25 § 1 och 2 mom. i den-
na lag. 

Löntagarkassans andel är 5,5 procent av 
varje arbetslöshetsdagpenning och varje 
förtjänstdel av förtjänststödet, om inte nå-
got annat följer av 1 mom. 

Den företagarkassa i vilken mottagaren av 
förmånen som medlem senast uppfyllt ar-
betsvillkoret enligt 5 kap. 7 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa finansierar skill-
naden mellan varje arbetslöshetsdagpenning 
och förtjänststöd som utbetalts samt belop-
pen enligt 1 och 2 mom. i denna paragraf. 

25 a § 

Finansiering av företagarförmåner som be-
talas av en löntagarkassa 

För de av en löntagarkassa med stöd av 
5 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa betalda dagpenningar-
na betalas i statsandel den andel som be-
stäms i 25 § 1 och 2 mom. i denna lag. 
 
 
 

Löntagarkassans andel är 5,5 procent av 
varje arbetslöshetsdagpenning, om inte nå-
got annat följer av 1 mom. 
 

Den företagarkassa i vilken mottagaren av 
förmånen som medlem senast uppfyllt ar-
betsvillkoret enligt 5 kap. 7 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa finansierar skill-
naden mellan varje arbetslöshetsdagpenning 
samt beloppen enligt 1 och 2 mom. 
 

 
26 §

Andelarna av förvaltningskostnaderna 

Såsom statens andel och arbetslöshetsför-
säkringsfondens andel som hänför sig till 

26 §

Andelarna av förvaltningskostnaderna 

Såsom statens andel och arbetslöshetsför-
säkringsfondens andel som hänför sig till 
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förvaltningskostnaderna betalas 
1) ett belopp som motsvarar den i 6 kap. 

1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
föreskrivna grunddagpenningen för varje 
påbörjat hundratal medlemmar; det år då 
arbetslöshetskassans stadgar första gången 
blivit fastställda och det därpå följande året 
är statens andel dock dubbel, och 

2) 0,35 procent av de av kassan under det 
närmast föregående kalenderåret betalda ar-
betslöshetsdagpenningarna, alterneringser-
sättningarna enligt lagen om alterneringsle-
dighet (1305/2002) och studiesociala för-
månerna vid arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning, för vilka statens andel eller arbets-
löshetsförsäkringsfondens andel betalas. 
 

Som arbetslöshetsförsäkringsfondens an-
del betalas till löntagarkassorna dessutom 
2 euro för varje beslut om inkomstrelaterad 
dagpenning, utbildningsdagpenning och 
förtjänststöd. 

De andelar som hänför sig till förvalt-
ningskostnaderna får likväl inte sammanlagt 
överskrida fyra femtedelar av de av kassan 
betalda skäliga förvaltningskostnaderna. 
 

förvaltningskostnaderna betalas 
1) ett belopp som motsvarar den i 6 kap. 

1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
föreskrivna grunddagpenningen för varje 
påbörjat hundratal medlemmar; det år då 
arbetslöshetskassans stadgar första gången 
blivit fastställda och det därpå följande året 
är statens andel dock dubbel, och 

2) 0,35 procent av de av kassan under det 
närmast föregående kalenderåret betalda ar-
betslöshetsdagpenningarna, alterneringser-
sättningarna enligt lagen om alterneringsle-
dighet (1305/2002) och ersättningarna för 
uppehälle enligt 10 kap. 3 § i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice för vilka statens 
andel eller arbetslöshetsförsäkringsfondens 
andel betalas. 

Som arbetslöshetsförsäkringsfondens an-
del betalas till löntagarkassorna dessutom 
2 euro för varje beslut om inkomstrelaterad 
dagpenning. 
 

De andelar som hänför sig till förvalt-
ningskostnaderna får likväl inte sammanlagt 
överskrida fyra femtedelar av de av kassan 
betalda skäliga förvaltningskostnaderna. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
De bestämmelser som gällde vid ikraft-

trädandet av denna lag tillämpas också på 
grundstöd och förtjänststöd enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 
som betalats för tiden efter lagens ikraftträ-
dande. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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4. 

Lag 

om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om alterneringsledighet (1305/2002) 15 § 1 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 

Alterneringsersättningens storlek 

Alterneringsersättningens fulla belopp är 
70 procent av den arbetslöshetsdagpenning 
som personen, om han eller hon var arbets-
lös, skulle ha rätt till enligt 5 kap. 2―5 § 
samt 6 kap. 1, 2 och 4 § lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. Ersättningens belopp 
är 80 procent om den alterneringslediga har 
minst 25 år arbetshistoria enligt 4 § innan 
alterneringsledigheten börjar. När alterne-
ringsersättningen fastställs beaktas inte 
barnförförhöjning enligt 6 kap. 6 § lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Alterneringsersättningens storlek 

Alterneringsersättningens fulla belopp är 
70 procent av den arbetslöshetsdagpenning 
som personen, om han eller hon var arbets-
lös, skulle ha rätt till enligt 5 kap. 2—5 § 
och 6 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 4 § i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Er-
sättningens belopp är 80 procent, om den 
alterneringslediga har minst 25 år arbetshi-
storia enligt 4 § innan alterneringsledighe-
ten börjar. När alterneringsersättningen 
fastställs beaktas inte barnförhöjning enligt 
6 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den      20   
För en alterneringsledig som har ingått 

ett alterneringsavtal före denna lags ikraft-
trädande och som, om han eller hon var ar-
betslös på basis av 6 kap. 3 a § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, skulle ha rätt 
till förhöjningsdel enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
till förhöjd förtjänstdel enligt 6 kap. 2 § 2 
mom. i nämnda lag beräknas alternerings-
ersättningens fulla belopp på arbetslöshets-
dagpenningen inklusive förhöjningsdelen 
eller den förhöjda förtjänstdelen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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