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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa och temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås ändringar av 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och en 
temporär ändring av lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner. 

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa fö-
reslås bli ändrad på så sätt att en arbetstagare 
vars arbetstid per vecka har förkortats med 
en eller flera dagar i veckan på grund av 
permittering ska betalas full arbetslöshets-
förmån för permitteringsdagarna. Avsikten 
med förslaget är att göra den gällande tempo-
rära regleringen permanent. Dessutom före-
slås en höjning av arbetstidsgränsen för jäm-
kade arbetslöshetsförmåner. I propositionen 
föreslås också preciserande ändringar i be-
stämmelserna om jämkningsperioder, hind-
rande sociala förmåner och arbetslöshetsför-
månernas belopp. 

Lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner ska enligt förslaget ändras så att 
staten för en viss tid deltar i finansieringen av 

inkomstrelaterad dagpenning som betalas för 
permitteringstiden. Till arbetslöshetskassan 
ska det som statsandel för varje inkomstrela-
terad dagpenning betalas ett belopp som mot-
svarar grunddagpenningen. För närvarande 
deltar staten inte i finansieringen av inkomst-
relaterad dagpenning för permitteringstiden, 
utan grunddagpenningsandelen finansieras av 
arbetslöshetsförsäkringsfonden. Avsikten är 
att lagen ska tillämpas på inkomstrelaterade 
dagpenningar som betalas ut 2012 och 2013. 

Syftet med propositionen är att stödja ram-
avtalet mellan arbetsmarknadens centralor-
ganisationer i enlighet med regeringens åta-
gande. 

Propositionen hänför sig till den komplette-
rande budgetpropositionen för 2012 och av-
ses bli behandlad i samband med den.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2012. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Framtidsutsikterna inom den internationel-
la och den finländska ekonomin har försäm-
rats på grund av tilltagande osäkerhet. Ar-
betsmarknadens centralorganisationer för-
handlade den 13 oktober 2011 om ramavtals-
åtgärder för att trygga Finlands konkurrens-
kraft och en så positiv utveckling som möj-
ligt av sysselsättningen och köpkraften i ett 
globalt sett osäkert ekonomiskt läge. 

Regeringen har förbundit sig att stödja 
uppkomsten av en samlande och heltäckande 
arbetsmarknadslösning genom åtgärder som 
stöder konkurrenskraften och en förbättring 
av sysselsättningen och köpkraften bland an-
nat så att staten genom ett tidsbegränsat två-
årigt arrangemang deltar i finansieringen av 
permitteringsdagpenningar inom utkomst-
skyddet med en andel som motsvarar grund-
dagpenningen. Dessutom har staten förbundit 
sig att ändra lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa på så sätt att en arbetstagare vars ar-
betstid per vecka har förkortats med en eller 
flera dagar i veckan på grund av permittering 
ska betalas arbetslöshetsförmån utan jämk-
ning för permitteringsdagarna. Samtidigt höjs 
arbetstidsgränsen för den jämkade arbetslös-
hetsförmånen. 

Regeringen har bedömt att ramavtalet är 
tillräckligt omfattande. 
 
2  Nuläge 

Jämkade arbetslöshetsförmåner 
 

Enligt 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa (1290/2002) avses med hel-
tidsarbete arbete som utförs i ett anställnings-
förhållande där arbetstiden överstiger 75 pro-
cent av den inom branschen tillämpade max-
imiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete 
och med deltidsarbete arbete som utförs i ett 
anställningsförhållande där arbetstiden är 
högst 75 procent av den inom branschen till-
lämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i 
heltidsarbete. 

I 4 kap. 1 § föreskrivs om rätten till jämka-
de arbetslöshetsförmåner. Enligt paragrafen 
har en sådan arbetssökande rätt till jämkade 

arbetslöshetsförmåner som utför deltidsarbe-
te, vars arbetstid per dag eller vecka har för-
kortats på grund av permittering, som har ta-
git emot heltidsarbete för högst två veckor el-
ler som har inkomst av företagsverksamhet 
eller eget arbete. Som förkortad arbetstid per 
vecka betraktas inte arbetstid som förkortats 
på grund av sådant väderhinder som förhind-
rar arbetets utförande under en eller flera da-
gar. Den köldgräns vid vilken väderhinder 
föreligger fastställs inom byggnadsbranschen 
särskilt för varje arbetsplats innan arbetet in-
leds, med beaktande av byggnadsskedet och 
de förhållanden som råder på arbetsplatsen i 
övrigt. Inom skogsbranschen kan på motsva-
rande sätt vid behov den köldgräns fastställas 
på förhand vid vilken väderhinder föreligger 
och det inte rimligen kan krävas att arbete ut-
förs utomhus. I dessa situationer betalas en 
lika stor arbetslöshetsförmån för dagar med 
väderhinder som den som skulle betalas om 
personen i fråga vore helt arbetslös. 

Den jämkade arbetslöshetsförmånen be-
stäms på grundval av arbetsinkomsten under 
jämkningsperioden. Som jämkningsperiod 
betraktas en period om en månad eller fyra 
på varandra följande kalenderveckor, bero-
ende på personens lönebetalningsperiod. Om 
en jämkningsperiod skulle omfatta sådana 
tidsperioder som inte berättigar till arbetslös-
hetsförmåner eller jämkade arbetslöshets-
förmåner, förkortas jämkningsperioden i 
motsvarighet till denna tidsperiod i de fall 
som avses i lagen. När deltidsarbete som va-
rar längre än fyra veckor börjar, kan jämk-
ningsperioden bestämmas så att jämknings-
perioderna motsvarar lönebetalningsperio-
derna i deltidsarbetet. 

Enligt 4 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa har en arbetssökande inte rätt 
till jämkad arbetslöshetsförmån, om hans el-
ler hennes arbetstid under en jämkningsperi-
od överstiger 75 procent av den inom bran-
schen tillämpade maximiarbetstiden för ar-
betstagare i heltidsarbete. Om det inte finns 
något kollektivavtal inom branschen, görs 
jämförelsen med den ordinarie arbetstid som 
avses i 3 kap. i arbetstidslagen (605/1996). 
För den som har förkortad arbetstid på grund 
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av permittering är granskningsperioden för 
arbetstiden en kalendervecka. 

I 4 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa föreskrivs om rätt till arbetslös-
hetsdagpenning för förkortade arbetsveckor. 
Paragrafen gäller temporärt från den 1 janua-
ri 2010 till och med den 31 december 2011. 
Enligt den har en arbetstagare vars arbetstid 
på grund av permittering har förkortats med 
en eller flera dagar i veckan och vars lön på 
motsvarande sätt har minskats, trots bestäm-
melserna i 1 § om rätt till jämkad arbetslös-
hetsförmån rätt till arbetslöshetsdagpenning 
för dessa arbetslöshetsdagar. Rätt till arbets-
löshetsdagpenning föreligger dock inte om 
arbetstagarens arbetstid under en gransk-
ningsperiod på en kalendervecka överskrider 
80 procent av den arbetstid som tillämpas för 
heltidsanställda inom branschen. Om det inte 
finns något kollektivavtal inom branschen 
görs jämförelsen med den ordinarie arbetstid 
som avses i 3 kap. i arbetstidslagen. 
 

Hindrande förmåner, arbetslöshetsdag-
penningens belopp 
 

I 3 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa föreskrivs om sociala förmåner 
som utgör ett hinder för beviljandet av ar-
betslöshetsförmåner. Enligt 2 mom. 1 punk-
ten i paragrafen är en arbetssökande inte be-
rättigad till arbetslöshetsförmåner om han el-
ler hon får ålderspension eller förtida ålders-
pension enligt folkpensionslagen eller ar-
betspensionslagarna, garantipension enligt 
lagen om garantipension (703/2010) eller in-
dividuell förtidspension enligt arbetspen-
sionslagarna. 

Bestämmelser om den inkomstrelaterade 
dagpenningens förtjänstdel och förhöjda för-
tjänstdel och om omställningsskyddets för-
tjänstdel finns i 6 kap. 2 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. I fråga om mini-
mibeloppen av den inkomstrelaterade dag-
penningens förhöjda förtjänstdel och av om-
ställningsskyddets förtjänstdel föreskrivs att 
de dock är minst lika stora som grunddelen 
med eventuell barnförhöjning. 
 

Finansieringen av inkomstrelaterad dag-
penning som betalas för permitteringsdagar 
 

Den inkomstrelaterade dagpenningen enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa finan-
sieras genom en statsandel, genom arbetslös-
hetsförsäkringspremier som arbetslöshetsför-
säkringsfonden samlat in och genom med-
lemsavgifter till arbetslöshetskassorna. Enligt 
4 § 1 mom. i den gällande lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner (555/1998) be-
talas som statsandel till en arbetslöshetskassa 
för varje inkomstrelaterad dagpenning ett be-
lopp som motsvarar grunddagpenningen en-
ligt 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 relativa andel av varje full in-
komstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 
1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa. Arbetslöshetskassans finansieringsandel 
är 5,5 procent av den inkomstrelaterade dag-
penningen. Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
finansierar det belopp som kvarstår efter det 
att statens och arbetslöshetskassans andelar 
har dragits av. 

För inkomstrelaterade dagpenningar för 
permitteringstid, för inkomstrelaterade dag-
penningar som grundar sig på väderhinder 
enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 12 punkten eller or-
sak som jämställs med permittering enligt 
1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa och för tilläggsda-
gar enligt 6 kap. 9 § i den lagen betalas inte 
statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens andel betalas till arbetslöshetskassan för 
dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifter-
na, medan arbetslöshetskassan finansierar det 
belopp som kvarstår. Staten deltog 2010 med 
stöd av en temporär lag (1193/2009) i finan-
sieringen av inkomstrelaterade dagpenningar 
för permitteringstid, för att den höjning av 
avgifterna som en ökad arbetslöshet medför 
ska kunna stävjas. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Ett syfte med propositionen är att i enlighet 
med regeringens åtagande genomföra de för-
slag som gäller jämkad arbetslöshetsförmån 
och statens medverkan genom ett tidsbegrän-
sat tvåårigt arrangemang i finansieringen av 
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permitteringsdagpenningar inom utkomst-
skyddet med en andel som motsvarar grund-
dagpenningen. 

I 4 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa föreskrivs om rätten till arbetslös-
hetsdagpenning för förkortade arbetsveckor. 
Paragrafen gäller temporärt till utgången av 
2011. I propositionen föreslås att lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa ska ändras i en-
lighet med den temporära lagen på så sätt att 
en arbetstagare vars arbetstid per vecka har 
förkortats med en eller flera dagar i veckan 
på grund av permittering ska betalas full ar-
betslöshetsförmån för permitteringsdagarna. 
Erfarenheterna från tillämpningspraxis när 
det gäller paragrafen har beaktats. I 4 kap. fö-
reslås en ny 1 a § med en sådan bestämmelse 
om förkortad arbetsvecka där det även före-
skrivs om situationer där en arbetssökande 
under en förkortad arbetsvecka också har så-
dana inkomster från arbete som ska jämkas. 
Därför föreslås även ändringar i bestämmel-
sen om jämkningsperioder. Dessutom före-
slås en höjning av arbetstidsgränsen för jäm-
kade arbetslöshetsförmåner. Propositionen 
innehåller också förslag till ändringar som är 
avsedda att precisera bestämmelserna om 
hindrande sociala förmåner och arbetslös-
hetsförmånernas belopp. 

Det föreslås att lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner temporärt ändras på så 
sätt att staten som statsandel för de inkomst-
relaterade dagpenningar som betalats under 
tiden för permittering, under tiden för en or-
sak som jämställs med permittering eller un-
der tiden för väderhinder betalar arbetslös-
hetskassan ett belopp motsvarande grund-
dagpenningen. Statsandelen ska betalas för 
inkomstrelaterade dagpenningar som betalas 
ut 2012 och 2013. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Syftet med det förslag som gäller förkortad 
arbetsvecka är att göra det lättare för företa-
gen att anpassa sin verksamhet vid ekono-
misk recession och förbättra ställningen för 
de arbetstagare som anpassningsåtgärderna 
gäller. Om de som har förkortad arbetsvecka 
får arbetslöshetsförmåner för dagarna av ar-
betslöshet, försnabbar detta behandlingen av 
ansökningarna och underlättar arbetslöshets-

kassornas arbete. En höjning av arbetstids-
gränsen gör att fler personer får rätt till jäm-
kade arbetslöshetsförmåner, och den ökar 
jämlikheten i fråga om utkomstskyddet för 
arbetslösa mellan dem som är undersysselsat-
ta på olika sätt. 

I augusti 2009 var antalet permitterade 
75 000 och av dem hade 14 900 förkortad ar-
betsvecka. Efter det har permitteringarna 
minskat avsevärt. I augusti 2010 fanns det 
27 000 permitterade varav 6 500 hade förkor-
tad arbetsvecka, och i augusti 2011 fanns det 
14 000 permitterade varav 3 300 hade förkor-
tad arbetsvecka. Bland de permitterade har 
andelen personer med förkortad arbetsvecka 
dock ökat. Av de individuellt permitterade 
hade i genomsnitt 13 procent förkortad ar-
betsvecka 2008 och 12 procent 2009. År 
2010 ökade andelen personer med förkortad 
arbetsvecka till 18 procent. År 2011 var deras 
andel i genomsnitt 16 procent av de permitte-
rade. Även bland de gruppermitterade har 
andelen personer med förkortad arbetsvecka 
ökat. Medan 23 procent av de gruppermitte-
rade hade förkortad arbetsvecka 2009 har de-
ras andel uppgått till drygt 30 procent 
2010—2011. 

En branschvis granskning visar att permit-
teringarna är flest inom tillverkningen av ma-
skiner och anordningar, metallprodukter och 
elektriska apparater. Inom dessa branscher 
tillämpas också förkortad arbetsvecka mest. 
Propositionen har således de största effekter-
na på arbetslöshetsförmånerna för dem som 
arbetar inom mansdominerade branscher. 

Särskilt stor betydelse har förslaget för dem 
vars arbetstid har förkortats med en hel dag i 
veckan. Jämfört med situationen enligt la-
gens permanenta bestämmelser leder försla-
get för alla dem som är permitterade en hel 
dag till en förbättring som motsvarar belop-
pet av arbetslöshetsdagpenningen för en dag, 
oavsett deras lönenivå. 

En höjning av arbetstidsgränsen innebär en 
förbättring för de deltidsanställda som tidiga-
re inte alls har fått jämkad dagpenning om 
arbetstiden överskrider 75 procent av arbets-
tiden i heltidsarbete. Under 2010 fattades på 
denna grund 3 300 avslagsbeslut som gällde 
grunddagpenning, 2 800 som gällde arbets-
marknadsstöd och 52 300 som gällde in-
komstrelaterad dagpenning. Inom grund-
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skyddet betalas ingen jämkad arbetslöshets-
förmån alls om lönen överstiger 1 320 euro. 
Om ändringen leder till utbetalningar i såda-
na fall blir det månatliga beloppet så litet att 
det knappast alls påverkar utgifterna för 
grundskyddet. Även inom utkomstskyddet 
har jämkad dagpenning betalats mest i låglö-
nebranscher. Ändringen av arbetstidsgränsen 
för jämkade arbetslöshetsförmåner gäller 
framför allt kvinnor. Över 70 procent av de 
avslagsbeslut där arbetstiden överskred 75 
procent gällde kvinnor. 

Effekterna på bruttoutgifterna för utkomst-
skyddet av de föreslagna ändringarna när det 
gäller förkortad arbetsvecka och jämkad ar-
betslöshetsförmån uppskattas bli ca 17 mil-
joner euro sammanlagt, varav statsandelen är 
10 miljoner, arbetslöshetskassornas andel 
1 miljon och arbetslöshetsförsäkringsfondens 
andel 6 miljoner euro. 

Permitteringarna ökar alltid när det ekono-
miska läget försämras, och på motsvarande 
sätt är en minskning av permitteringarna det 
första tecknet på att ekonomin återhämtar 
sig. Förändringen i antalet permitteringsda-
gar har varit större än vad man kunde förut-
spå utifrån förändringen i arbetslöshetsgra-
den. År 2008 betalades inkomstrelaterad 

dagpenning för permitteringstid ut för sam-
manlagt 1,6 miljoner dagar. Året därpå ökade 
antalet permitteringsdagar till 7,4 miljoner. 
År 2010 sjönk antalet dagar med inkomstre-
laterad dagpenning för permitteringstid till 
5,2 miljoner. Vid ingången av september 
2011 var antalet dagar med inkomstrelaterad 
dagpenning för permitteringstid 2,53 miljo-
ner. 

Om antalet permitteringsdagar hålls på 
2010 års nivå blir bruttokostnaderna 370 mil-
joner euro, varav statsandelen är 160 miljo-
ner, arbetslöshetsförsäkringsfondens andel 
190 miljoner och arbetslöshetskassornas an-
del 20 miljoner euro. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet tillsammans med ar-
betsmarknadens viktigaste centralorganisa-
tioner. I samband med beredningen har Ar-
betslöshetskassornas Samorganisation, Fi-
nansinspektionen, Folkpensionsanstalten och 
arbetslöshetsförsäkringsfonden hörts. Inga 
skriftliga utlåtanden har begärts om proposi-
tionen eftersom ärendet brådskar. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

5 §. Definitioner. Enligt förslaget ska 4 och 
5 punkten i 1 mom. ändras på så sätt att pro-
centtalet för arbetstiden ändras från 75 till 80 
procent i fråga om heltidsarbete och deltids-
arbete. 
 
2 kap. Arbetskraftspolitiska förut-

sättningar för erhållande av 
förmåner 

1 §. Arbetslös arbetssökande. I 2 mom. fö-
reslås även 4 kap. 1 a § bli nämnd. Den para-
grafen innehåller bestämmelser om förkortad 
arbetsvecka. Som arbetslös betraktas således 
dessutom en person som avses i 1 kap. 5 § 
1 mom. 14 punkten och i 4 kap. 1 och 1 a § 
och som är permitterad på heltid. 
 
3 kap. Allmänna begränsningar för 

erhållande av förmåner 

4 §. Hindrande sociala förmåner. Paragra-
fens 2 mom. 1 punkt föreslås bli ändrad på så 
sätt att garantipension och individuell för-
tidspension inte längre ska nämnas. Garanti-
pensionen är ingen självständig pension, utan 
den betalas som komplettering till personer 
som redan får pension på någon grund. Det 
är bara sällan som någon som får en arbets-
löshetsförmån har möjlighet till garantipen-
sion eftersom största delen av de pensioner 
som ger rätt till garantipension utgör hinder 
för erhållande av arbetslöshetsförmåner med 
stöd av 3 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. Den som 
har rätt till en arbetslöshetsförmån kan dock 
ha rätt också till garantipension t.ex. om han 
eller hon under sin arbetslöshet får sjukpen-
sion enligt 12 § 4 mom. i folkpensionslagen 

eller sjuk- eller invalidpension enligt lagstift-
ningen i ett annat EU- eller EES-land. Den 
gällande bestämmelsen har i dessa fall lett till 
situationer där garantipension som beviljats 
en person utgör hinder för beviljande av en 
arbetslöshetsförmån, om inte utbetalningen 
av garantipensionen avbryts på förmånstaga-
rens begäran. Efter ändringen bestäms effek-
terna av garantipensionen på utkomstskyddet 
för arbetslösa med stöd av 4 kap. 7 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa genom att 
pensionen dras av från arbetslöshetsförmånen 
som en lagstadgad social förmån. Om garan-
tipension har beviljats som en komplettering 
till en pension som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. 
eller 4 § i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa, ska personen i fråga inte heller i fort-
sättningen ha rätt till arbetslöshetsförmån på 
grund av den hindrande pensionen. 

Enligt förslaget ska inte heller individuell 
förtidspension längre nämnas i bestämmel-
sen, eftersom det inte finns någon som får 
denna förmån längre. Enligt den ändrade be-
stämmelsen är en arbetssökande inte berätti-
gad till arbetslöshetsförmåner om han eller 
hon får ålderspension eller förtida ålderspen-
sion enligt folkpensionslagen eller arbetspen-
sionslagarna. 
 
4 kap. Jämkade och minskade ar-

betslöshetsförmåner 

1 §. Rätt till jämkade arbetslöshetsförmå-
ner. I paragrafen föreslås en sådan ändring 
att bestämmelserna om förkortad arbetsvecka 
och väderhinder överförs till en ny 1 a §. 

1 a §. Förkortad arbetsvecka och väder-
hinder. Det föreslås en ny 1 a § om förkortad 
arbetsvecka och väderhinder. 

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs att om 
arbetstiden per vecka för en arbetssökande 
som arbetat heltid har förkortats med en eller 
flera dagar i veckan av en orsak som anges i 
1 § 2 punkten eller om den förkortade arbets-
tiden per vecka beror på väderhinder, betalas 
den arbetssökande arbetslöshetsförmån för de 
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dagar då han eller hon är helt och hållet ar-
betslös, utan att lönen för arbetade dagar be-
aktas. För de dagar då den arbetssökande är 
helt och hållet arbetslös betalas således full 
arbetslöshetsförmån men för fulla arbetsda-
gar ingen arbetslöshetsförmån alls. Om den 
arbetssökande under en förkortad arbets-
vecka dock får inkomster också från arbete 
som avses i 1 § eller har inkomster av före-
tagsverksamhet eller eget arbete enligt 1 kap. 
6 §, betalas till honom eller henne för en så-
dan vecka en jämkad arbetslöshetsförmån i 
vars belopp även inkomsten för fulla arbets-
dagar under den förkortade arbetsveckan be-
aktas. Väderhinder definieras i 1 kap. 5 §. 

Om en person under en jämkningsperiod på 
fyra veckor eller en månad under en eller fle-
ra förkortade arbetsveckor även har en jämk-
ningsgrund och under de övriga veckorna 
enbart dagar då han eller hon är helt och hål-
let permitterad, omfattas denna person av 
jämkningen under de veckor som innehåller 
en jämkningsgrund. För dessa veckors del 
ska en särskild jämkningsperiod tillämpas, 
arbetsinkomsten omvandlas till beräknad in-
komst och jämkad arbetslöshetsdagpenning 
betalas. I fråga om de övriga veckorna till-
lämpas 1 a §. Om en jämkningsgrund före-
ligger under hela jämkningsperioden, tilläm-
pas 1 a § inte alls även om dessa veckor ock-
så innefattar dagar då personen i fråga är helt 
och hållet permitterad.  På dem som är per-
mitterade från deltidsarbete tillämpas 1 a § 
inte alls, utan deras arbetslöshetsförmåner 
jämkas. 

Enligt 2 mom. i förslaget är en förutsätt-
ning för att arbetslöshetsförmånen ska beta-
las att arbetstagarens lön har minskats på 
motsvarande sätt som arbetstiden har förkor-
tats. Bestämmelsen motsvarar den permanen-
ta bestämmelse i lagen som föreskriver att 
man inte har rätt till arbetslöshetsförmåner 
om arbetsgivaren betalar lön eller ersättning. 
Bestämmelsen gäller också de fall då arbets-
givaren är skyldig att betala lön. Det behövs 
inga separata bestämmelser om detta efter-
som det även annars är klart att utkomst-
skyddet för arbetslösa inte ersätter ekono-
miska förluster som beror på att arbetsgiva-
ren inte vill betala. 

Det föreslagna 3 mom. innehåller bestäm-
melser om den köldgräns vid vilken väder-

hinder föreligger. Bestämmelsen motsvarar 
det gällande 4 kap. 1 § 2 mom. till innehållet. 

2 §. Jämkningsperiod. Paragrafens 4 mom. 
föreslås bli ändrat. Där ska också föreskrivas 
om de situationer där en jämkningsperiod 
omfattar sådana tidsperioder för vilka den ar-
betssökande har rätt till full arbetslöshets-
förmån. Då förkortas jämkningsperioden i 
motsvarighet till dessa tidsperioder i andra 
fall än de som avses i 2 mom. Härmed för-
kortas den normala perioden om 4 veckor el-
ler en månad när det föreligger ett hinder för 
arbetslöshetsförmån (t.ex. självrisktid och ar-
betsdagar under en förkortad arbetsvecka) 
och när personen har rätt till full förmån 
(t.ex. permitteringsdagar under förkortade 
arbetsveckor och permittering på heltid). 
Jämkningsperioden ska då vara densamma 
som den tid för vilken personen har rätt till 
jämkad arbetslöshetsförmån. 

Enligt lagens permanenta bestämmelser ska 
en normal jämkningsperiod användas som 
jämkningsperiod, om en person under samma 
jämkningsperiod har veckor då han eller hon 
är helt och hållet permitterad och veckor då 
arbetstiden per vecka har förkortats på grund 
av permittering. I praktiken betyder det att 
full arbetslöshetsdagpenning betalas för 
veckor då en person är helt och hållet arbets-
lös och jämkad arbetslöshetsdagpenning be-
talas för förkortade arbetsveckor. Eftersom 
en normal jämkningsperiod tillämpas finns 
det inga grunder för att omvandla inkomsten 
för förkortade arbetsveckor till beräknad in-
komst i enlighet med 4 kap. 4 § 2 mom. Be-
räknad arbetsinkomst är en inkomst som an-
vänds av datatekniska orsaker. På grund av 
att beräknad arbetsinkomst inte tillämpas i 
fallet ovan, leder det till en för stor arbetslös-
hetsförmån vid förkortad arbetsvecka efter-
som principen vid jämkning är att 50 procent 
av arbetslöshetsförmånen för en viss tid ska 
dras av från inkomsten för samma tid. Så 
sker inte eftersom jämkningsperioden är en 
annan än den tid för vilken förmånen betalas. 
De permanenta bestämmelserna leder till en 
situation som inte motsvarar lagens syfte och 
som försvårar verkställigheten av lagen. 

I propositionen föreslås det att man i de 
ovan nämnda situationerna som jämknings-
period ska kunna använda samma tidsperiod 
som den för vilken personen i fråga har rätt 
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till jämkad arbetslöshetsförmån.  Då är de 
som har förkortad arbetsvecka i en jämk-
ningssituation i samma ställning som andra 
som får förmåner som ska jämkas. Om en 
person under en förkortad arbetsvecka tjänar 
500 euro på en kalendervecka, minskar den 
arbetslöshetsförmån som han eller hon an-
nars ska få för denna vecka med 50 procent 
av detta belopp, dvs. med 250 euro. Den be-
räknade arbetsinkomsten fås genom att 500 
euro divideras med antalet arbetsdagar i 
veckan (5) och kvoten multipliceras med 
21,5. Resultatet blir 2 150 euro, som är den 
månadsinkomst som ska användas vid jämk-
ningen. Hälften av detta, 1 075 euro, dras av 
från förmånen för månaden i fråga. Avdraget 
räknas om till att åter gälla per dag genom att 
beloppet divideras med 21,5. Avdraget per 
dag blir då 50 euro. När avdraget görs för 
veckans fem betalningsdagar blir det sam-
manlagt 250 euro. 

Beloppet av den inkomst som ska beaktas 
vid jämkning enligt lagens permanenta be-
stämmelser, och således beloppet av den in-
komst som ska dras av från den fulla dag-
penningen, är för litet och slumpmässigt ef-
tersom inkomsten under en förkortad arbets-
vecka beaktas som inkomst för hela perioden 
även om jämkningsperioden råkar omfatta 
veckor då personen i fråga är helt och hållet 
arbetslös och för vilka det betalas full arbets-
löshetsförmån. Arbetsinkomsten divideras 
med alla arbetsdagar under jämkningsperio-
den, men avdraget görs bara från beloppet av 
den arbetslöshetsdagpenning som betalas för 
de förkortade arbetsveckorna. Om en person 
i exemplet ovan under en period av fyra ka-
lenderveckor har förkortad arbetsvecka en 
vecka och i övrigt är permitterad helt och 
hållet, få han eller hon full arbetslöshetsdag-
penning för 15 dagar och jämkad dagpenning 
för 5 dagar. Den intjänade inkomsten på 500 
euro beaktas till fullt belopp och omvandlas 
inte till beräknad inkomst. Avdraget per dag 
fås genom att 50 procent av inkomsten, dvs. 
250 euro, divideras med antalet arbetsdagar 
under fyra veckor (20). Avdraget per dag är 
således 12,5 euro, och den dagpenning som 
betalas för en förkortad arbetsvecka minskar 
med 62,5 euro sammanlagt. Resultatet blir att 
en åttondel av inkomsterna dras av från den 
fulla dagpenningen i stället för 50 procent. 

Avsikten med den föreslagna 4 kap. 1 a § 
är att försnabba behandlingen av ansökning-
arna vid permitteringar. När inget löneintyg 
behöver skaffas för beräkning av den jämka-
de förmånen i situationer där en persons ar-
betstid har förkortats med hela arbetsdagar på 
grund av permittering, går behandlingen av 
ansökningarna avsevärt mycket snabbare. 
Om en person redan får jämkad dagpenning 
av någon annan orsak, är det för att behand-
lingen av ansökningarna ska bli enklare än-
damålsenligt att arbetslöshetsförmånen beta-
las som jämkad också för de dagar då perso-
nen är helt och hållet arbetslös. Om en per-
son t.ex. deltidsarbetar fortgående, betalas till 
honom eller henne jämkad dagpenning för 
hela ansökningsperioden, även om där ingår 
permitteringsdagar då personen i fråga är helt 
och hållet arbetslös. Samma förfarande till-
lämpas om arbetstiden både per dag och per 
vecka har förkortats under samma kalender-
vecka på grund av permittering. Då får per-
sonen jämkad dagpenning på grund av den 
förkortade arbetsdagen. För att behandlingen 
ska bli enklare, betalas arbetslöshetsförmå-
nen som jämkad för sådana veckor. Om det 
t.ex. förekommer bara en sådan vecka och 
permitteringen under ansökningsperiodens 
övriga veckor har genomförts som hela ar-
betsdagar, ska full arbetslöshetsdagpenning 
betalas för dagarna av arbetslöshet under de 
övriga veckorna, och den vecka som innehål-
ler förkortade arbetsdagar ska jämkas med en 
kalendervecka som jämkningsperiod. Vid 
jämkningen används i detta fall den beräkna-
de inkomsten, som också inbegriper lön som 
betalats för fulla arbetsdagar. Om en person 
har förkortad arbetsdag i fyra kalenderveck-
or, används beräknad inkomst inte. Om en 
person har förkortad arbetsdag i två veckor 
och förkortad arbetsvecka i två, jämkas de 
förkortade arbetsveckorna genom en beräk-
nad inkomst. 

3 §. Begränsningar. Enligt förslaget ska 
1 och 2 mom. ändras. I 1 mom. föreslås en 
hänvisning till den nya 1 a §. Dessutom 
stryks ordet "jämkad" före termen "arbets-
löshetsförmån", eftersom jämkad dagpenning 
inte betalas vid förkortad arbetsvecka. Vid 
förkortad arbetsvecka betalas full arbetslös-
hetsförmån för dagar då personen är helt och 
hållet arbetslös och ingen arbetslöshetsför-
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mån alls för arbetade dagar. Vidare föreslås 
det procenttal i 1 och 2 mom. som gäller ar-
betstiden bli ändrat från 75 till 80 procent. 
 
6 kap. Arbetslöshetsdagpenningens 

belopp och varaktighet 

2 §. Den inkomstrelaterade dagpenningens 
förtjänstdel, förhöjda förtjänstdel och om-
ställningsskyddets förtjänstdel. Förhöjnings-
del och omställningsskyddstillägg föreslås bli 
fogade till 2 och 3 mom. Syftet med ändring-
en är att säkerställa att den förmån som de får 
som har rätt till inkomstrelaterad dagpenning 
är minst lika stor som deras grundskydd skul-
le vara. 
 
1.2 Lagen om finansiering av arbetslös-

hetsförmåner 

Det föreslås en temporär ändring av 4 § 
2 mom. i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner. Enligt förslaget ska staten för 
den inkomstrelaterade dagpenning som beta-
lats under tiden för permittering, under tiden 
för en orsak som jämställs med permittering 
eller under tiden för väderhinder som 
statsandel betala arbetslöshetskassan ett be-
lopp motsvarande grunddagpenningen. Stats-

andelen minskar på motsvarande sätt arbets-
löshetsförsäkringsfondens finansieringsandel. 
Statsandelen ska betalas för inkomstrelatera-
de dagpenningar som betalas ut 2012 och 
2013. 
 
2  Ikraft trädande och t i l lämpning 

Lagen om ändring av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa föreslås träda i kraft den 
1 januari 2012. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § 
2 mom. 1 punkten och 6 kap. 2 § 2 och 
3 mom. tillämpas på förmåner som betalas 
för tiden efter det att lagen trätt i kraft. La-
gens 4 kap. 1 och 1 a §, 2 § 4 mom. och 3 § 
1 och 2 mom. tillämpas på dem vars jämk-
ningsperiod enligt 4 kap. 2 § börjar medan 
denna lag gäller. 

Lagen om temporär ändring av 4 § i lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner fö-
reslås träda i kraft den 1 januari 2012 och 
gälla till och med den 31 december 2013. 
Lagen ska tillämpas på finansiering av in-
komstrelaterade dagpenningar som betalas ut 
2012 och 2013. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 5 § 1 mom. 4 och 5 

punkten, 2 kap. 1 § 2 mom., 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten, 4 kap. 1 §, 2 § 4 mom. och 3 § 1 
och 2 mom. samt 6 kap. 2 § 2 och 3 mom.  

av dem 2 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 313/2010, 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten så-
dan den lyder i lag 707/2010, 4 kap.1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 970/2003 och 
344/2009 samt 6 kap. 2 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1188/2009, och 

fogas till 4 kap. en ny 1 a § som följer: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) heltidsarbete arbete som utförs i ett an-
ställningsförhållande där arbetstiden översti-
ger 80 procent av den inom branschen till-
lämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i 
heltidsarbete,  

5) deltidsarbete arbete som utförs i ett an-
ställningsförhållande där arbetstiden är högst 
80 procent av den inom branschen tillämpade 
maximiarbetstiden för arbetstagare i heltids-
arbete, 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 kap. 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för 
erhållande av förmåner 

1 § 

Arbetslös arbetssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som arbetslös betraktas den som inte står i 

anställningsförhållande eller är sysselsatt på 
heltid som företagare eller i eget arbete. Som 
arbetslös betraktas dessutom en person som 
avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten och i 
4 kap. 1 och 1 a § och som är permitterad på 
heltid. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 kap. 

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

4 § 

Hindrande sociala förmåner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte 

en arbetssökande 
1) som får ålderspension eller förtida ål-

derspension enligt folkpensionslagen eller 
arbetspensionslagarna, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

1 § 

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner 

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner har 
under de förutsättningar som anges i 1–3 kap. 
i denna lag en arbetssökande 

1) som utför deltidsarbete, dock inte om 
deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsför-
kortning som gjorts på arbetstagarens initia-
tiv, 

2) vars arbetstid per dag har förkortats på 
grund av permittering eller av en orsak som 
jämställs med permittering eller som är för-
hindrad att arbeta på grund av en sådan 
stridsåtgärd som inte står i samband med den 
arbetssökandes anställningsvillkor eller ar-
betsförhållanden, 

3) som har tagit emot heltidsarbete för 
högst två veckor, eller 

4) som har inkomst av företagsverksamhet 
eller eget arbete enligt 1 kap. 6 §. 
 

1 a § 

Förkortad arbetsvecka och väderhinder 

Om arbetstiden per vecka för en arbetssö-
kande som arbetat heltid har förkortats med 

en eller flera dagar i veckan av en orsak som 
anges i 1 § 2 punkten eller om den förkortade 
arbetstiden per vecka beror på väderhinder, 
betalas den arbetssökande arbetslöshetsför-
mån för de dagar då han eller hon är helt och 
hållet arbetslös, utan att lönen för arbetade 
dagar beaktas. Om den arbetssökande under 
en förkortad arbetsvecka dock får inkomster 
också från arbete som avses i 1 §, betalas till 
honom eller henne en jämkad arbetslöshets-
förmån i vars belopp även inkomsten för ful-
la arbetsdagar under den förkortade arbets-
veckan beaktas. 

En förutsättning för att arbetslöshetsförmå-
nen ska betalas är att arbetstagarens lön har 
minskats så att minskningen motsvarar för-
kortningen av arbetstiden. 

Den köldgräns vid vilken väderhinder före-
ligger bestäms inom byggnadsbranschen sär-
skilt för varje arbetsplats innan arbetet inleds, 
med beaktande av byggnadsskedet och de 
förhållanden som råder på arbetsplatsen i öv-
rigt. Inom skogsbranschen kan på motsva-
rande sätt vid behov den köldgräns bestäm-
mas på förhand vid vilken väderhinder före-
ligger och det inte rimligen kan krävas att ar-
bete utförs utomhus. 
 

2 § 

Jämkningsperiod 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en jämkningsperiod skulle omfatta så-

dana tidsperioder för vilka en arbetssökande 
har rätt till full arbetslöshetsförmån eller för 
vilka han eller hon inte har rätt till arbetslös-
hetsförmåner, ska det från jämkningsperio-
den i andra fall än de som avses i 2 mom. 
dras av en tid som motsvarar dessa tidsperio-
der. När deltidsarbete som varar längre än 
fyra veckor börjar, kan jämkningsperioden 
bestämmas så att jämkningsperioderna mot-
svarar lönebetalningsperioderna i deltidsar-
betet. 
 

3 §  

Begränsningar 

En arbetssökande har inte rätt till arbets-
löshetsförmån, om hans eller hennes arbetstid 
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i de fall som avses i 1 § 2 punkten och 1 a § 
1 mom. under en granskningsperiod om en 
kalendervecka och i de fall som avses i 1 § 
1 och 3 punkten under en jämkningsperiod 
överstiger 80 procent av den inom branschen 
tillämpade maximiarbetstiden för arbetstaga-
re i heltidsarbete. Om det inte finns något 
kollektivavtal inom branschen, görs jämfö-
relsen med den ordinarie arbetstid som avses 
i 3 kap. i arbetstidslagen (605/1996). 

En arbetssökande har inte rätt till jämkad 
arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes 
arbetsavtalsenliga, ordinarie arbetstid eller 
den genomsnittliga arbetstid som ligger till 
grund för månadslönen i periodarbete över-
stiger 80 procent av den inom branschen till-
lämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i 
heltidsarbete under en utjämningsperiod. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

2 §  

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

ningsskyddets förtjänstdel 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 med 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 med eventuell 
barnförhöjning och förhöjningsdel. 

Omställningsskyddets förtjänstdel utgör 65 
procent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
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 med barnförhöjning är då högst 
lika stort som den dagslön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en, dock minst lika stort som grunddelen med 
eventuell barnförhöjning och eventuellt om-
ställningsskyddstillägg. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 
Bestämmelserna i 3 kap. 4 § 2 mom. 

1 punkten och 6 kap. 2 § 2 och 3 mom. till-
lämpas på förmåner som betalas för tiden ef-
ter det att lagen trätt i kraft. 

Lagens 4 kap. 1 och 1 a §, 2 § 4 mom. samt 
3 § 1 och 2 mom. tillämpas på dem vars 
jämkningsperiod enligt 4 kap. 2 § börjar me-
dan denna lag är i kraft. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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2. 

Lag 
om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 345/2009, som följer: 
 

4 § 

Finansiering av inkomstrelaterad dagpen-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte 
statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens andel betalas till arbetslöshetskassan för 
dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifter-
na. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 
och gäller till och med den 31 december 
2013. 

Denna lag tillämpas på finansiering av in-
komstrelaterade dagpenningar som betalas ut 
2012 och 2013. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 
 

————— 
 
 

Helsingfors den 29 november 2011 

 
 
 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

1. 

Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 5 § 1 mom. 4 och 5 

punkten, 2 kap. 1 § 2 mom., 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten, 4 kap. 1 §, 2 § 4 mom. och 3 § 1 
och 2 mom. samt 6 kap. 2 § 2 och 3 mom. 

av dem 2 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 313/2010, 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten så-
dan den lyder i lag 707/2010, 4 kap.1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 970/2003 och 
344/2009 samt 6 kap. 2 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1188/2009, och 

fogas till 4 kap. en ny 1 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

5 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) heltidsarbete arbete som utförs i ett an-
ställningsförhållande där arbetstiden översti-
ger 75 procent av den inom branschen tilläm-
pade maximiarbetstiden för arbetstagare i hel-
tidsarbete, 

5) deltidsarbete arbete som utförs i ett an-
ställningsförhållande där arbetstiden är högst 
75 procent av den inom branschen tillämpade 
maximiarbetstiden för arbetstagare i heltids-
arbete, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) heltidsarbete arbete som utförs i ett an-
ställningsförhållande där arbetstiden översti-
ger 80 procent av den inom branschen till-
lämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i 
heltidsarbete,  

5) deltidsarbete arbete som utförs i ett an-
ställningsförhållande där arbetstiden är högst 
80 procent av den inom branschen tillämpade 
maximiarbetstiden för arbetstagare i heltids-
arbete, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 kap.  

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för 
erhållande av förmåner 

1 §  

Arbetslös arbetssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som arbetslös betraktas den som inte står i 

anställningsförhållande eller är sysselsatt på 
heltid som företagare eller i eget arbete. Som 
arbetslös betraktas dessutom en person som 
avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten och i 4 
kap. 1 § och som är permitterad på heltid. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 kap. 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för 
erhållande av förmåner 

1 §  

Arbetslös arbetssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som arbetslös betraktas den som inte står i 

anställningsförhållande eller är sysselsatt på 
heltid som företagare eller i eget arbete. Som 
arbetslös betraktas dessutom en person som 
avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten och i 4 
kap. 1 och 1 a § och som är permitterad på 
heltid. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 kap.  

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

4 §  

Hindrande sociala förmåner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte 

en arbetssökande 
1) som får ålderspension eller förtida ål-

derspension enligt folkpensionslagen eller ar-
betspensionslagarna, garantipension enligt 
lagen om garantipension (703/2010) eller in-
dividuell förtidspension enligt arbetspen-
sionslagarna, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kap. 

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

4 § 

Hindrande sociala förmåner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte 

en arbetssökande 
1) som får ålderspension eller förtida ål-

derspension enligt folkpensionslagen eller 
arbetspensionslagarna, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 kap.  

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

1 §  

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner 

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner har 
under de förutsättningar som anges i 1–3 kap. 

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

1 § 

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner 

Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner har 
under de förutsättningar som anges i 1–3 kap. 
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i denna lag en arbetssökande 
1) som utför deltidsarbete, dock inte om 

deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsför-
kortning som gjorts på arbetstagarens initia-
tiv, 

2) vars arbetstid per dag eller vecka har 
förkortats på grund av permittering eller av en 
orsak som jämställs med permittering eller 
som är förhindrad att arbeta på grund av en 
sådan stridsåtgärd som inte står i samband 
med den arbetssökandes anställningsvillkor 
eller arbetsförhållanden, 

3) som har tagit emot heltidsarbete för 
högst två veckor, eller 

4) som har inkomst av företagsverksamhet 
eller eget arbete enligt 1 kap. 6 §. 

Som förkortad arbetstid per vecka betraktas 
inte arbetstid som förkortats på grund av så-
dant väderhinder som förhindrar arbetets ut-
förande under en eller flera dagar. Den köld-
gräns vid vilken väderhinder föreligger fast-
ställs inom byggnadsbranschen särskilt för 
varje arbetsplats innan arbetet inleds, med 
beaktande av byggnadsskedet och de förhål-
landen som råder på arbetsplatsen i övrigt. 
Inom skogsbranschen kan på motsvarande 
sätt vid behov den köldgräns på förhand fast-
ställas vid vilken väderhinder föreligger och 
det inte rimligen kan krävas att arbete utförs 
utomhus.  

I en sådan situation som avses i 2 mom. be-
talas en lika stor arbetslöshetsförmån som 
den som skulle betalas om personen i fråga 
vore helt arbetslös. Om arbetsgivaren på 
grund av väderhinder har betalat eller är 
skyldig att betala lön eller annat vederlag el-
ler ersättning vid hinder för arbete, betalas 
inte någon arbetslöshetsförmån för en sådan 
arbetsdag.  

i denna lag en arbetssökande 
1) som utför deltidsarbete, dock inte om 

deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsför-
kortning som gjorts på arbetstagarens initia-
tiv, 

2) vars arbetstid per dag har förkortats på 
grund av permittering eller av en orsak som 
jämställs med permittering eller som är för-
hindrad att arbeta på grund av en sådan 
stridsåtgärd som inte står i samband med den 
arbetssökandes anställningsvillkor eller ar-
betsförhållanden, 

3) som har tagit emot heltidsarbete för 
högst två veckor, eller  

4) som har inkomst av företagsverksamhet 
eller eget arbete enligt 1 kap. 6 §. 
 

 
 1 a § 

Förkortad arbetsvecka och väderhinder 

Om arbetstiden per vecka för en arbetssö-
kande som arbetat heltid har förkortats med 
en eller flera dagar i veckan av en orsak som 
anges i 1 § 2 punkten eller om den förkortade 
arbetstiden per vecka beror på väderhinder, 
betalas den arbetssökande arbetslöshetsför-
mån för de dagar då han eller hon är helt 
och hållet arbetslös, utan att lönen för arbe-
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tade dagar beaktas. Om den arbetssökande 
under en förkortad arbetsvecka dock får in-
komster också från arbete som avses i 1 §, 
betalas till honom eller henne en jämkad ar-
betslöshetsförmån i vars belopp även inkoms-
ten för fulla arbetsdagar under den förkorta-
de arbetsveckan beaktas. 

En förutsättning för att arbetslöshetsför-
månen ska betalas är att arbetstagarens lön 
har minskats så att minskningen motsvarar 
förkortningen av arbetstiden. 

Den köldgräns vid vilken väderhinder före-
ligger bestäms inom byggnadsbranschen sär-
skilt för varje arbetsplats innan arbetet in-
leds, med beaktande av byggnadsskedet och 
de förhållanden som råder på arbetsplatsen i 
övrigt. Inom skogsbranschen kan på motsva-
rande sätt vid behov den köldgräns bestäm-
mas på förhand vid vilken väderhinder före-
ligger och det inte rimligen kan krävas att 
arbete utförs utomhus. 
 

 
2 §  

Jämkningsperiod 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en jämkningsperiod skulle omfatta så-

dana tidsperioder som inte berättigar till ar-
betslöshetsförmåner eller jämkade arbetslös-
hetsförmåner, förkortas jämkningsperioden i 
motsvarighet till denna tidsperiod i andra fall 
än de som avses i 2 mom. När deltidsarbete 
som varar längre än fyra veckor börjar kan 
jämkningsperioden bestämmas så att jämk-
ningsperioderna motsvarar lönebetalningspe-
rioderna i deltidsarbetet. 

2 § 

Jämkningsperiod 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en jämkningsperiod skulle omfatta så-

dana tidsperioder för vilka en arbetssökande 
har rätt till full arbetslöshetsförmån eller för 
vilka han eller hon inte har rätt till arbets-
löshetsförmåner, ska det från jämkningsperi-
oden i andra fall än de som avses i 2 mom. 
dras av en tid som motsvarar dessa tidsperi-
oder. När deltidsarbete som varar längre än 
fyra veckor börjar, kan jämkningsperioden 
bestämmas så att jämkningsperioderna mot-
svarar lönebetalningsperioderna i deltidsarbe-
tet. 
 

 
3 §  

Begränsningar 

En arbetssökande har inte rätt till jämkad 
arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes 
arbetstid i de fall som avses i 1 § 2 punkten 
under en granskningsperiod om en kalender-
vecka och i de fall som avses i 1 § 1 och 3 
punkten under en jämkningsperiod överstiger 

3 §  

Begränsningar 

En arbetssökande har inte rätt till arbets-
löshetsförmån, om hans eller hennes arbetstid 
i de fall som avses i 1 § 2 punkten och 1 a § 1 
mom. under en granskningsperiod om en ka-
lendervecka och i de fall som avses i 1 § 1 
och 3 punkten under en jämkningsperiod 
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75 procent av den inom branschen tillämpade 
maximiarbetstiden för arbetstagare i heltids-
arbete. Om det inte finns något kollektivavtal 
inom branschen görs jämförelsen med den 
ordinarie arbetstid som avses i 3 kap. arbets-
tidslagen (605/1996). 

En arbetssökande har inte rätt till jämkad 
arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes 
arbetsavtalsenliga, ordinarie arbetstid eller 
den genomsnittliga arbetstid som ligger till 
grund för månadslönen i periodarbete över-
stiger 75 procent av den inom branschen till-
lämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i 
heltidsarbete under en utjämningsperiod. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

överstiger 80 procent av den inom branschen 
tillämpade maximiarbetstiden för arbetstaga-
re i heltidsarbete. Om det inte finns något 
kollektivavtal inom branschen, görs jämfö-
relsen med den ordinarie arbetstid som avses 
i 3 kap. i arbetstidslagen (605/1996).  

En arbetssökande har inte rätt till jämkad 
arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes 
arbetsavtalsenliga, ordinarie arbetstid eller 
den genomsnittliga arbetstid som ligger till 
grund för månadslönen i periodarbete över-
stiger 80 procent av den inom branschen till-
lämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i 
heltidsarbete under en utjämningsperiod. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

6 kap.  

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

2 §  

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

ningsskyddets förtjänstdel 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 inkomst-
relaterade dagpenningen, dock minst lika 
stort som grunddelen jämte eventuell barn-
förhöjning. 

Omställningsskyddets förtjänstdel utgör 65 
procent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
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 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

2 §  

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

ningsskyddets förtjänstdel 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 med 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 med eventuell 
barnförhöjning och förhöjningsdel. 

Omställningsskyddets förtjänstdel utgör 65 
procent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
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 med barnförhöjning är då högst 
lika stort som den dagslön som ligger till 
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grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en, dock minst lika stort som grunddelen jäm-
te eventuell barnförhöjning. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en, dock minst lika stort som grunddelen med 
eventuell barnförhöjning och eventuellt om-
ställningsskyddstillägg. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2012. 

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § 2 mom. 
1 punkten och 6 kap. 2 § 2 och 3 mom. till-
lämpas på förmåner som betalas för tiden ef-
ter det att lagen trätt i kraft. 

Lagens 4 kap. 1 och 1 a §, 2 § 4 mom. samt 
3 § 1 och 2 mom. tillämpas på dem vars 
jämkningsperiod enligt 4 kap. 2 § börjar me-
dan denna lag är i kraft. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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2. 

Lag 
om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 345/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning 

— — — — — — — — — — — — — —  
För inkomstrelaterade dagpenningar för 

permitteringstid, för inkomstrelaterade dag-
penningar som grundar sig på väderhinder 
enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 12 punkten och or-
sak som jämställs med permittering enligt 1 
kap. 5 § 1 mom. 14 punkten i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa och för tilläggsda-
gar enligt 6 kap. 9 § i den lagen betalas inte 
statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens andel betalas till arbetslöshetskassan för 
dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifter-
na. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Finansiering av inkomstrelaterad dagpen-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte 
statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens andel betalas till arbetslöshetskassan för 
dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifter-
na. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 
och gäller till och med den 31 december 
2013. 

Denna lag tillämpas på finansiering av in-
komstrelaterade dagpenningar som betalas 
ut 2012 och 2013. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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