
 RP 161/2013 rd  
  

 

296734 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa ändras. Syf-
tet med propositionen är att genomföra det 
krav på likabehandling i lagstiftningen om 
utkomstskydd för arbetslösa som förutsätts i 
direktivet om kombinerade tillstånd. I propo-
sitionen föreslås det att en tredjelandsmed-
borgare som har arbetat i Finland under sin 

oavbrutna vistelse så att han eller hon har 
uppfyllt det arbetsvillkor som är en förutsätt-
ning för erhållande av arbetslöshetsdagpen-
ning ska ha rätt till arbetslöshetsdagpenning 
när vistelsen i Finland fortgår, även om per-
sonen i fråga inte anses vara bosatt i Finland. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Genom propositionen genomförs europa-
parlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU 
av den 13 december 2011 om ett enda ansök-
ningsförfarande för ett kombinerat tillstånd 
för tredjelandsmedborgare att vistas och ar-
beta på en medlemsstats territorium och om 
en gemensam uppsättning rättigheter för ar-
betstagare från tredjeland som vistas lagligen 
i en medlemsstat (nedan direktivet om kom-
binerade tillstånd) till den del direktivet gäll-
er utkomstskydd för arbetslösa. Direktivet 
förpliktar medlemsländerna till likabehand-
ling av det egna landets medborgare och 
tredjelandsmedborgare bl.a. i fråga om såda-
na områden för social trygghet som i Finland 
har erbjudits främst för dem som bor i landet. 
Enligt direktivet är det inte tillåtet att begrän-
sa rättigheterna för de arbetstagare från tred-
jeländer som har stått i ett anställningsförhål-
lande i minst sex månader och som har regi-
strerats som arbetslösa arbetssökande. 
 
2  Nuläge 

Enligt 1 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa (1290/2002) har arbetslösa rätt 
till arbetslöshetsförmåner om de bor i Fin-
land och uppfyller villkoren för förmånen, 
om inte något annat följer av rådets förord-
ning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjemedlemmar 
flyttar inom gemenskapen, (nedan förord-
ningen om social trygghet), Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala trygghetssy-
stemen, (nedan grundförordningen), eller den 
nordiska konventionen om social trygghet 
(FördrS 135—136/2004). Vem som bor i 
Finland avgörs enligt 3, 3 a, 4 och 10 § i la-
gen om tillämpning av lagstiftningen om bo-
sättningsbaserad social trygghet (1573/1993), 
(nedan tillämpningslagen). 

Rätt till förmåner har enligt huvudregeln 
personer som har sin egentliga bostad och sitt 
egentliga hem i Finland och som ständigt hu-

vudsakligen vistas i Finland. Utgångspunkten 
är då personens verkliga och fysiska vistelse 
i Finland. Lagstiftningen om social trygghet 
tillämpas på en person som flyttar till Finland 
redan från ankomsten till landet, om det med 
beaktande av personens helhetssituation an-
ses att han eller hon flyttat till Finland för att 
stadigvarande bosätta sig här. Som sådana 
omständigheter som visar att flytten är per-
manent förtecknas i 3 a § i tillämpningslagen 
bl.a. att personen tidigare varit stadigvarande 
bosatt i Finland, är familjemedlem till en per-
son som är stadigvarande bosatt i Finland el-
ler har ett arbetsavtal på minst två år eller 
något annat därmed jämförbart avtal för arbe-
te som utförs i Finland. 

Om förordningen om social trygghet, 
grundförordningen eller den nordiska kon-
ventionen om social trygghet tillämpas på en 
person, kan personen i fall av arbetslöshet ha 
rätt till arbetslöshetsdagpenning, även om 
han eller hon inte är bosatt i Finland. Rätten 
grundar sig då på det arbete som utförts i 
Finland och på överföring av eventuella för-
säkrings- och arbetsperioder från ett annat 
fördragsland. 

I 2 kap. 2 § i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice (916/2012) finns 
det bestämmelser om på vilka villkor en ut-
länning kan registreras som arbetssökande. 
Som arbetssökande registreras sådana med-
borgare i andra stater som på basis av inter-
nationella avtal om arbetskraftens fria rörlig-
het, som är förpliktande för Finland, har rätt 
att utan arbets- och näringsbyråns arbets-
kraftspolitiska prövning komma till Finland 
för att söka arbete och förvärvsarbeta. Avtal 
om arbetskraftens fria rörlighet är avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EGT L 1, 3.1.1994) och fördraget om Fin-
lands anslutning till Europeiska unionen 
(FördrS 102—103/94), avtalet mellan Euro-
peiska gemenskapen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å 
andra sidan, om fri rörlighet för personer 
(FördrS 37—38/2002) samt överenskommel-
sen om gemensam nordisk arbetsmarknad 
(FördrS 40/83). Medborgare i EU- och EES-
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stater samt deras familjemedlemmar, även 
om dessa inte skulle vara medborgare i EU- 
eller EES-stater, kan inleda sitt arbetssökan-
de som hålls i kraft på samma sätt som i frå-
ga om finska medborgares arbetssökande.  

Andra medborgare än medborgare i EU- el-
ler EES-stater och deras familjemedlemmar 
registreras som arbetssökande, om de har rätt 
att förvärvsarbeta på basis av ett uppehålls-
tillstånd och tillståndet inte är förenat med 
några begränsningar som gäller arbetsgiva-
ren. Uppehållstillstånd som beviljas utlän-
ningar kan vara tidsbegränsade kontinuerliga 
(A), tidsbegränsade tillfälliga (B), permanen-
ta (P) eller EG-uppehållstillstånd för varak-
tigt bosatta tredjelandsmedborgare (P-EG). 
Med avseende på registrering som arbetssö-
kande har det ingen betydelse på vilka grun-
der uppehållstillståndet har beviljats. Be-
gränsningar som gäller arbetsgivare och som 
hindrar registreringen som arbetssökande kan 
gälla endast arbetstagarens uppehållstillstånd 
(A- eller B-uppehållstillstånd beviljat på 
grund av arbetande), men inte andra uppe-
hållstillstånd. Begränsning av yrkesområde i 
arbetstagarens uppehållstillstånd utgör inte 
hinder för registrering som arbetssökande. 

En utlänning kan med stöd av 80 § i utlän-
ningslagen (301/2004) också ha begränsad 
rätt att förvärvsarbeta. Begränsningarna kan 
gälla t.ex. maximalt antal arbetstimmar per 
vecka eller maximal arbetstid. Dessa be-
gränsningar hindrar inte att utlänningen regi-
streras som arbetssökande.  

Utlänningen kan i vissa fall ha rätt att up-
pehålla sig och arbeta i Finland också när han 
eller hon inte har något uppehållstillstånd 
alls. Bestämmelser om sådana situationer 
finns i 81 § i utlänningslagen. I det fallet 
grundar sig utlänningens vistelse i landet på 
visum eller visumfrihet. Eftersom registre-
ring som arbetssökande kräver uppehållstill-
stånd, registreras sådana utlänningar inte som 
arbetssökande.  

Enligt 2 kap. 2 § i lagen om offentlig ar-
betskrafts- och företagsservice upphör giltig-
heten för utländska arbetssökandes arbetssö-
kande, om de inte längre uppfyller villkoren 
för registrering som arbetssökande.  

För att en person ska beviljas arbetslöshets-
förmåner förutsätts det att personen har kun-
nat registreras som arbetssökande med stöd 

av lagen om offentlig arbetskrafts- och före-
tagsservice. Förutom de övriga villkoren i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa ska per-
sonen dessutom uppfylla de villkor som gäll-
er utlänningar enligt 2 kap. 2 §. Enligt den 
bestämmelsen har en person som inte är finsk 
medborgare rätt till arbetslöshetsförmåner, 
om han eller hon har obegränsad rätt att utfö-
ra förvärvsarbete på basis av en för Finland 
bindande internationell överenskommelse. 

Enligt 2 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa har andra personer än sådana 
som avses ovan och som inte är finska med-
borgare rätt till arbetslöshetsförmåner, om de 
har rätt att utföra förvärvsarbete med stöd av 
ett uppehållstillstånd som inte är tillfälligt. 
Rätten till arbetslöshetsförmåner är inte be-
roende av grunderna för beviljande av tids-
begränsat kontinuerligt uppehållstillstånd 
(A). Däremot har en person som beviljats till-
fälligt uppehållstillstånd (B) inte rätt till ar-
betslöshetsförmåner, även om han eller hon 
skulle vara registrerad som arbetssökande. 
En person som beviljats permanent uppe-
hållstillstånd (P) har rätt till arbetslöshets-
förmåner, om de övriga villkoren uppfylls. 

En person som avses i direktivet om kom-
binerade tillstånd kan ha ett tillfälligt uppe-
hållstillstånd (B) och har på grund av det 
ändå inte rätt till arbetslöshetsförmåner till 
följd av den begränsning som föreskrivs i 
2 kap. 2 §. Enligt 33 § i utlänningslagen be-
viljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för 
vistelse i landet av tillfällig karaktär (tillfäl-
ligt uppehållstillstånd) eller för vistelse i lan-
det av kontinuerlig karaktär (kontinuerligt 
uppehållstillstånd). Tillståndsmyndigheten 
avgör syftet med vistelsen i landet med hän-
syn till de uppgifter som utlänningen lämnat 
om syftet med inresan. 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Genom propositionen genomförs kraven i 
direktivet om kombinerade tillstånd. Enligt 
propositionen har en sådan arbetslös arbets-
sökande som inte är finsk medborgare, som 
inte är bosatt i Finland, på vilken förordning-
en om social trygghet, grundförordningen el-
ler den nordiska konventionen om social 
trygghet inte tillämpas och som arbetat i Fin-
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land under sin oavbrutna vistelse i minst sex 
månader, rätt till arbetslöshetsdagpenning, 
om hans eller hennes vistelse i Finland fort-
går. 

För att arbetslöshetsdagpenning ska betalas 
ut förutsätts det att personen uppfyller alla 
förutsättningar för erhållande av arbetslös-
hetsdagpenning. Personen ska således upp-
fylla arbetsvillkoret under sin arbetsperiod 
och vara registrerad som arbetssökande vid 
arbets- och näringsbyrån. Om personens rätt 
att förvärvsarbeta grundar sig på ett tillfälligt 
uppehållstillstånd, kan han eller hon registre-
ras som arbetssökande vid arbets- och när-
ingsbyrån, förutsatt att uppehållstillståndet 
inte är förenat med begränsningar som gäller 
arbetsgivaren.  En sådan arbetssökande har 
på det sätt som förutsätts i direktivet om 
kombinerade tillstånd rätt till arbetslöshets-
dagpenningm om villkoren för dagpenningen 
uppfylls. 

Propositionen gäller rätt till arbetslöshets-
dagpenning, och därför förutsätter erhållan-
det av arbetsmarknadsstöd fortfarande att 
personen i fråga anses vara bosatt i Finland 
och att han eller hon har rätt att förvärvsarbe-
ta på någon annan grund än ett tillfälligt up-
pehållstillstånd. 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

I regeringens proposition med förslag till 
lagar om ändring av lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet och sjukförsäkringslagen uppskattar 
man att några tusen personer skulle omfattas 
av likabehandling enligt direktivet om kom-
binerade tillstånd. I den propositionen före-
slås det att lagstiftningen ändras så att man 
som en av de omständigheter som visar att en 
person som flyttat till Finland bor permanent 
i landet skulle beakta att personen verkligen 
har bott i Finland i minst ett år efter inresan. 
Direktivet om kombinerade tillstånd gäller 
till den del det är fråga om utkomstskyddet 
för arbetslösa personer som efter en arbetspe-
riod som varat minst sex månader har regi-
strerats som arbetssökande och som fortfa-
rande har rätt att förvärvsarbeta i Finland. 
Med beaktande av dessa begränsningar är det 

bland dem som omfattas av likabehandling 
enligt direktivet endast mycket få personer 
som har rätt till arbetslöshetsdagpenning. En 
arbetssökande som har varit bosatt i Finland i 
ett år får på grund av boende rätt till arbets-
löshetsförmåner. Således gäller den föreslag-
na ändringen endast de arbetssökande som 
har arbetat i sex månader men som ännu inte 
har varit bosatta ett år i Finland. 

För de arbetssökande, som har beviljats 
tillfälligt uppehållstillstånd på basen av arbe-
te, kunde endast arbetslöshetsdagpenning 
komma att betalas. De skulle inte vara berät-
tigade till arbetsmarknadsstöd. På grund av 
förutsättningarna för beviljande av uppehålls-
tillståndet skulle utbetalningsperioderna san-
nolikt inte vara speciellt långa. Om det tillfäl-
liga uppehållstillståndet har beviljats på ba-
sen av studier eller familjeband, kunde utbe-
talningsperioderna vara längre, i fall vistelsen 
i Finland fortsätter då arbetet upphört. 

Propositionen har mycket ringa konsekven-
ser för statsfinanserna. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Det har inte begärts några skriftliga utlå-
tanden om propositionen. Propositionen har 
beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i 
samarbete med arbets- och näringsministeriet 
och de centrala arbetsmarknadsorganisatio-
nerna. De förslag som ingår i propositionen 
har endast ringa praktiska konsekvenser.  
 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen hänför sig till genomförandet 
av direktivet om kombinerade tillstånd. För-
utom denna proposition har inrikesministeriet 
berett en regeringsproposition med förslag 
till lag om ändring av utlänningslagen och till 
vissa lagar som har samband med den och 
social- och hälsovårdsministeriet en reger-
ingsproposition med förslag till lagar om 
ändring av lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygghet 
och sjukförsäkringslagen. Genom dessa tre 
propositioner genomförs direktivet om kom-
binerade tillstånd. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

8 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att 6 
mom. ändras så att det i den föreskrivs om 
huvudregeln enligt vilken en arbetslös ar-
betssökande som är bosatt i Finland har rätt 
till förmåner enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa. I det gällande 7 mom. finns 
det bestämmelser om hur det ska avgöras 
vem som bor i Finland. Denna bestämmelse 
föreslås bli fogad till det ändrade 6 mom. 
Momentet motsvarar till sitt sakinnehåll den 
gällande lagen. 

I 7 mom. föreskrivs det om undantag till 
kravet på boende. Till en arbetssökande kan 
arbetslöshetsförmåner betalas ut, även om 
han eller hon inte skulle vara bosatt i Finland 
på det sätt som avses i 6 mom., om förord-
ningen om social trygghet, grundförordning-
en och den nordiska konventionen om social 
trygghet förutsätter det. Dessa avtal kan för-
anleda också andra undantag i Finlands lag-
stiftning om utkomstskydd för arbetslösa. 
Momentet motsvarar till sitt sakinnehåll den 
gällande lagen. 

Paragrafens 8 mom. är nytt. Genom det 
genomförs kraven i direktivet om kombine-
rade tillstånd. Bestämmelsen gäller sådana 
s.k. tredjelandsmedborgare som inte är bosat-
ta i Finland och på vilka de avtal som nämns 
i 7 mom. inte tillämpas, men som arbetar i 
Finland i minst sex månader. Om en person 
som arbetat i Finland med stöd av uppehålls-
tillstånd uppfyller arbetsvillkoret kan han el-
ler hon beviljas arbetslöshetsdagpenning, om 
den lagliga vistelsen i Finland fortgår efter 
det att arbetet upphört. Bestämmelsen gäller 
inte arbetsmarknadsstödet, som endast kan 
beviljas en person som är bosatt i Finland. 

Arbetsvillkoret ska bli uppfyllt under den tid 
då personen oavbrutet vistas i Finland. I ar-
betsvillkoret kan således inte inräknas allt ar-
bete som utförts under den 28 månader långa 
granskningsperioden, om personens vistelse i 
Finland har avbrutits mellan arbetsperioder-
na. En kort semesterresa eller ett kort besök 
utomlands avbryter inte vistelsen i Finland. 

Ett ytterligare villkor för erhållande av ar-
betslöshetsdagpenning är att den arbetssö-
kande uppfyller de övriga villkoren för erhål-
lande av arbetslöshetsdagpenning. Det vikti-
gaste av dessa är att personen är registrerad 
som arbetssökande vid arbets- och närings-
byrån. Enligt 2 kap. 2 § i lagen om offentlig 
arbetskrafts- och företagsservice registreras 
andra medborgare än medborgare i EU- eller 
EES-stater och deras familjemedlemmar som 
arbetssökande, om de har rätt att förvärvsar-
beta på basis av ett uppehållstillstånd och 
tillståndet inte är förenat med några begräns-
ningar som gäller arbetsgivaren.  

8 a §. Utbetalning av arbetslöshetsdagpen-
ning till den som söker arbete i en annan 
stat. Paragrafen är ny. Den motsvarar till sitt 
innehåll den sista meningen i det gällande 
1 kap. 8 § 6 mom. 
 
2 kap. Allmänna arbetskraftspolitis-

ka förutsättningar för erhål-
lande av förmåner 

2 §. Begränsningar som gäller utlänningar. 
I paragrafen föreslås det att en person som 
inte är finsk medborgare inte ska ha rätt till 
arbetsmarknadsstöd, om han eller hon har 
rätt att förvärvsarbeta på basis av ett tillfälligt 
uppehållstillstånd. Detta motsvarar för ar-
betsmarknadsstödets del den gällande be-
stämmelsen. Eftersom begränsningen gäller 
endast arbetsmarknadsstödet, kan arbetslös-
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hetsdagpenning betalas ut också till en ar-
betssökande som utifrån ett tillfälligt uppe-
hållstillstånd har rätt att förvärvsarbeta, om 
villkoren för erhållande av dagpenningen 
uppfylls.  

Enligt den gällande lagens 1 mom. förut-
sätter erhållandet av arbetslöshetsförmåner 
att en person har obegränsad rätt att för-
värvsarbeta i Finland utifrån en för Finland 
bindande internationell överenskommelse. 
Bestämmelsen är onödig, efter det i 2 kap. 
2 § i lagen om arbetskrafts- och företagsser-
vice finns en motsvarande bestämmelse som 

gäller registrering av en utlänning som ar-
betssökande. 
 
 
2  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014. 

Lagen tillämpas på arbete som utförs den 
30 december 2013 och därefter.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 8 § 6 och 7 mom. samt 

2 kap. 2 §, sådana de lyder, 1 kap. 8 § 6 mom. i lag 361/2010 och 7 mom. i lag 636/2004 samt 
2 kap. 2 § i lag 1001/2012, samt 

fogas till 1 kap. 8 § ett nytt 8 mom. och till 1 kap. en ny 8 a §, som följer: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

8 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt till förmåner enligt denna lag har ar-

betslösa arbetssökande som är bosatta i Fin-
land. Vem som bor i Finland avgörs enligt 3, 
3 a, 4 och 10 § i lagen om tillämpning av lag-
stiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet (1573/1993). Om det är fråga om 
rätten till en förmån som utbetalas av en ar-
betslöshetskassa, ska arbetslöshetskassan vid 
behov innan den fattar beslut om dagpenning 
begära Folkpensionsanstaltens beslut om hu-
ruvida personen bor i Finland. 

Om det på en arbetslös arbetssökande till-
lämpas rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
om tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemen-
skapen, nedan förordningen om social trygg-
het, eller Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 883/2004 om samordning av 
de sociala trygghetssystemen, nedan grund-
förordningen, eller den nordiska konventio-
nen om social trygghet (FördrS 136/2004), 
bestäms rätten till arbetslöshetsdagpenning 
utifrån förordningen om social trygghet, 
grundförordningen eller den nordiska kon-
ventionen om social trygghet. 

En arbetslös arbetssökande som inte är 
finsk medborgare och inte är bosatt i Finland 
har rätt till arbetslöshetsdagpenning, om 

1) förordningen om social trygghet, grund-
förordningen eller den nordiska konventio-
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nen om social trygghet inte tillämpas på ho-
nom eller henne, 

2) han eller hon har arbetat i minst sex må-
nader i Finland under sin oavbrutna vistelse, 
och 

3) hans eller hennes vistelse i Finland fort-
går. 
 

8 a § 

Utbetalning av arbetslöshetsdagpenning till 
den som söker arbete i en annan stat. 

En arbetslös arbetssökande som enligt arti-
kel 64 i grundförordningen har begett sig till 
en annan stat för att där söka arbete har rätt 
att under den tid han eller hon söker arbete i 
den andra staten få arbetslöshetsdagpenning i 
högst tre månader.  

2 kap. 

Allmänna arbetskraftspolitiska förutsätt-
ningar för erhållande av förmåner 

2 § 

Begränsningar som gäller utlänningar 

En person som inte är finsk medborgare har 
inte rätt till arbetsmarknadsstöd, om han eller 
hon har rätt att förvärvsarbeta på basis av ett 
tillfälligt uppehållstillstånd. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den               20 . 
Lagen tillämpas på arbete som utförs den 

30 december 2013 och därefter.  
 

————— 
 

Helsingfors den 17 oktober 2013 

 
 
 
 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 

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. 8 § 6 och 7 mom. samt 

2 kap. 2 §, sådana de lyder, 1 kap. 8 § 6 mom. i lag 361/2010 och 7 mom. i lag 636/2004 samt 
2 kap. 2 § i lag 1001/2012, samt 

fogas till 1 kap. 8 § ett nytt 8 mom. och till 1 kap. en ny 8 a §, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

8 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslösa har rätt till förmåner enligt den-

na lag om de bor i Finland och uppfyller vill-
koren för förmånen i enlighet med denna lag, 
om inte något annat följer av rådets förord-
ning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjemedlemmar 
flyttar inom gemenskapen, nedan förordning-
en om social trygghet, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen, 
nedan grundförordningen, eller den nordiska 
konventionen om social trygghet (FördrS 
135—136/2004). En arbetssökande som en-
ligt artikel 64 i grundförordningen har begett 
sig till en annan stat för att söka arbete där 
har rätt att under den tid han eller hon söker 
arbete i den andra staten få arbetslöshetsdag-
penning i högst tre månader.  

Vem som bor i Finland avgörs enligt 3, 3 a, 
4 och 10 § i lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygghet 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

8 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt till förmåner enligt denna lag har ar-

betslösa arbetssökande som är bosatta i Fin-
land. Vem som bor i Finland avgörs enligt 3, 
3 a, 4 och 10 § i lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet (1573/1993). Om det är fråga om 
rätten till en förmån som utbetalas av en ar-
betslöshetskassa, ska arbetslöshetskassan vid 
behov innan den fattar beslut om dagpenning 
begära Folkpensionsanstaltens beslut om hu-
ruvida personen bor i Finland. 

Om det på en arbetslös arbetssökande till-
lämpas rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
om tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemen-
skapen, nedan förordningen om social trygg-
het, eller Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning 
av de sociala trygghetssystemen, nedan 
grundförordningen, eller den nordiska kon-
ventionen om social trygghet (FördrS 
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(1573/1993). Om det är fråga om rätten till en 
förmån som utbetalas av en arbetslöshetskas-
sa, skall arbetslöshetskassan vid behov innan 
den fattar beslut om dagpenning begära Folk-
pensionsanstaltens beslut om personen bor i 
Finland. 

136/2004 ), bestäms rätten till arbetslöshets-
dagpenning utifrån förordningen om social 
trygghet, grundförordningen eller den nor-
diska konventionen om social trygghet. 

En arbetslös arbetssökande som inte är 
finsk medborgare och inte är bosatt i Finland 
har rätt till arbetslöshetsdagpenning, om 

1) förordningen om social trygghet, grund-
förordningen eller den nordiska konventio-
nen om social trygghet inte tillämpas på ho-
nom eller henne, 

2) han eller hon har arbetat i minst sex 
månader i Finland under sin oavbrutna vis-
telse, och 

3) hans eller hennes vistelse i Finland fort-
går. 
 

 
 8 a § 

Utbetalning av arbetslöshetsdagpenning till 
den som söker arbete i en annan stat. 

En arbetslös arbetssökande som enligt arti-
kel 64 i grundförordningen har begett sig till 
en annan stat för att där söka arbete har rätt 
att under den tid han eller hon söker arbete i 
den andra staten få arbetslöshetsdagpenning i 
högst tre månader.  
 

 
2 kap. 

Allmänna arbetskraftspolitiska förutsätt-
ningar för erhållande av förmåner 

2�§ 

Utlänningars rätt till arbetslöshetsförmåner 

En person som inte är finsk medborgare har 
rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna 
lag, om han eller hon har obegränsad rätt att 
utföra förvärvsarbete på basis av en för Fin-
land bindande internationell överenskommel-
se. 

Andra än i 1 mom. avsedda personer som 
inte är finska medborgare har rätt till arbets-
löshetsförmåner enligt denna lag, om de har 
rätt att utföra förvärvsarbete med stöd av ett 
uppehållstillstånd som inte är tillfälligt. 

2 kap. 

Allmänna arbetskraftspolitiska förutsätt-
ningar för erhållande av förmåner 

2 § 

Begränsningar som gäller utlänningar 

En person som inte är finsk medborgare 
har inte rätt till arbetsmarknadsstöd, om han 
eller hon har rätt att förvärvsarbeta på basis 
av ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den                20 . 
Lagen tillämpas på arbete som utförs den 

30 december 2013 och därefter. 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


