
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 
11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. 

Det föreslås att den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomst som hänger sam-
man med den temporärt inte ska tillämpas. Dessutom föreslås det att arbetslöshetsförmånen på 
basis av ansökan fortfarande temporärt ska kunna betalas ut i förskott för högst sex månader. 

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2021 och gälla till och med den 31 december 2022. 

—————  
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MOTIVERING 

1  Bakgrund och beredning  

1.1 Bakgrund 

Covid-19-pandemin och de begränsningsåtgärder som vidtogs för att bekämpa den minskade 
våren 2020 avsevärt den ekonomiska verksamheten i samhället. Detta hade en omfattande in-
verkan på företagens verksamhetsförutsättningar och företagen klarade inte av att anpassa sin 
verksamhet till de förändrade förhållandena utan åtgärder för att minska arbetskraften. Detta 
ledde till en snabb ökning av antalet arbetslösa arbetssökande och personer som ansökte om 
arbetslöshetsförmån. Till följd av situationen gjordes det i den lagstiftning som gäller utkomst-
skydd för arbetslösa snabbt flera temporära ändringar i syfte att stärka den ekonomiska ställ-
ningen för dem som blivit arbetslösa eller permitterade. 

Riksdagen förutsatte i sitt svar (RSv 32/2020 rd) på regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finan-
siering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor (RP 38/2020 rd) att rege-
ringen omedelbart utreder hur behandlingen av utkomstskyddsförmåner kan göras smidigare 
och säkerställer att arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten kan verkställa förmånerna 
på så sätt att förmånerna kan betalas ut med en gång. Lagen om temporära undantag från lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (315/2020) trädde i kraft den 
11 maj 2020. I lagen gjordes det ändringar i juni 2020 och lagens giltighetstid har senare för-
längts ett flertal gånger. Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa på grund av covid-19-epidemin gäller till och med den 30 november 2021. 

1.2 Beredning 

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Under beredningen av proposit-
ionen har också Finlands näringsliv rf, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Fin-
lands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, STTK rf, Akava rf, Företagarna i Finland rf, 
Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf och Folkpensionsanstalten getts möjlighet att kom-
mentera propositionen skriftligen. 

Ålands landskapsregering och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har hörts. 

Enligt anvisningen för hörande vid författningsberedning kan man enbart av grundad anledning 
förkorta tiden för lämnande av utlåtande från sex veckor. De föreslagna ändringarna är av bety-
delse särskilt med tanke på verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa och de som betalar 
ut arbetslöshetsförmån har haft möjlighet att delta i beredningen redan före den egentliga re-
missrundan. På grund av detta och beredningstidtabellen har det ansetts att det finns grundad 
anledning att avvika från det som anges om remisstidens längd. 

2  Nuläge och bedömning av nuläget  

En särskild jämkningsperiod och beräknad inkomst 

Som jämkningsperiod betraktas i regel en period om en månad eller fyra på varandra följande 
kalenderveckor, beroende på personens lönebetalningsperiod. En så kallad särskild jämknings-
period används när den sedvanliga jämkningsperioden omfattar sådana tidsperioder för vilka 
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den sökande har rätt till full arbetslöshetsförmån eller för vilka han eller hon inte har rätt till 
arbetslöshetsförmån. 

Jämkningen av arbetslöshetsförmåner gjordes smidigare genom lagen om temporära undantag 
från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 
den 11 maj 2020, så att den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lön som 
hänger samman med den slopades temporärt. Jämkningsperioden och ansökningsperioden för 
förmånen är undantagsvis alltid fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad, även 
om perioden innehåller dagar för vilka det inte finns någon förmånsrätt. Alla de lönedagsenliga 
löner som betalats under de fyra på varandra följande kalenderveckorna eller månaden i fråga 
och den arbetstid som ligger till grund för lönen beaktas vid jämkningen av förmånen, även om 
lönen har betalats en dag då personen inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. 

Slopandet av den särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen upplevs ha gjort verk-
ställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa lättare. Enligt de synpunkter som fåtts från verk-
ställighetsorganisationerna har de kontakter till kundtjänsten som beror på jämkning minskat 
och de förmånsbeslut som gäller jämkad förmån upplevts som rättvisare och begripligare än 
tidigare. Också antalet besvär upplevs ha minskat under den tid som undantagen har tillämpats.  

Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut dvs. så kallat förskottsbetalningsförfarande 

Under de undantagsförhållanden som covid-19-pandemin orsakade föreskrevs det temporärt om 
undantag från 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, där det föreskrivs om utbe-
talning av arbetslöshetsförmån utan beslut (lag 315/2020). När den som betalar ut arbetslöshets-
förmånen bedömer att ansökan inte kan behandlas i enlighet med 11 kap. 1 a § 1 mom. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa utan ogrundat dröjsmål och att ett beslut inte kan meddelas i 
enlighet med 1 a § 2 och 3 mom. i det kapitlet, kan den på eget initiativ på basis av ansökan 
betala ut arbetslöshetsförmånen i förskott utan att meddela ett beslut. Förskott kan få vara betalt 
för sammanlagt högst sex månader i stället för de sedvanliga två månaderna. Ändringen gjordes 
eftersom ett mer omfattande och effektivare utnyttjande av förskottsbetalning antogs underlätta 
ordnandet av utkomstskydd via systemet med utkomstskydd för arbetslösa när antalet ansök-
ningar kraftigt ökat. 

Möjligheten till förskottsbetalning är till nytta inte bara i krissituationer utan också vid hantering 
av den normala säsongsvariationen i antalet ansökningar. Utnyttjandet av undantagsbestämmel-
sen om utvidgad förskottsbetalning bedöms ha förblivit relativt litet. Den som betalar ut arbets-
löshetsförmånen har alltid rätt att tillämpa prövning vid utbetalning i förskott, och bestämmel-
sen förpliktar inte den som betalar ut förmånen att betala förskott. 

3  Målsättning  

Syftet med denna proposition är att temporärt göra det möjligt att betala förskott på förmånen 
för en längre tid än normalt och också genom att temporärt avvika från vissa bestämmelser om 
jämkning av arbetslöshetsförmåner förenkla verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa 
och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför. Med 
hjälp av dessa bestämmelser, som är avsedda att vara temporära, har man enligt Folkpensions-
anstalten och arbetslöshetskassorna kunnat främja en snabb och ur stödtagarnas synvinkel trans-
parent beslutsverksamhet. Avsikten är att under giltighetstiden för de temporära undantagen 
närmare bedöma om det skulle vara ändamålsenligt att föreskriva permanent om dessa undantag 
som förenklar förmånshandläggningen. 
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4  Förslagen och deras konsekvenser  

4.1 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås det att den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomsten 
inte ska tillämpas fram till den 31 december 2022. Dessutom föreslås det att det undantag som 
gäller utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut ska fortsätta till och med den 31 december 
2022. Arbetslöshetsförmånen ska fortfarande temporärt kunna betalas ut i förskott för högst sex 
månader. 

4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 

4.2.1 Ekonomiska konsekvenser 

Det är svårt att beräkna vilka konsekvenser slopandet av särskild jämkningsperiod och av be-
räknad arbetsinkomst har för förmånsutgifterna eftersom de särskilda jämkningsperioderna och 
uppgifterna om vilka dagar de personer som hör till målgrupperna får arbetsinkomster inte fram-
går av materialet om betalning av arbetslöshetsförmåner. Ändringen leder till att dagpenningen 
minskar en aning i situationer där en person får arbetsinkomster som vid tillämpningen av en 
särskild jämkningsperiod inte ska beaktas vid jämkningen. På motsvarande sätt leder ändringen 
till att dagpenningen ökar en aning i situationer där beräknad arbetsinkomst inte används vid 
jämkningen. Dessa effekter gäller enskilda jämkningsperioder, och förmånsnivån förändras inte 
långvarigt för någon. Eftersom effekterna på förmånsnivån till stor del tar ut varandra och ef-
tersom endast enskilda jämkningsperioder påverkas kan den totala effekten på förmånsutgif-
terna sannolikt bedömas bli liten. 

4.2.2 Konsekvenser för medborgarna 

Syftet med de temporära undantag som gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner har varit att 
minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför för att arbetslös-
hetsförmån ska kunna betalas snabbare till dem som ansöker om förmån och de sökandes för-
sörjning på så vis tryggas. Likaså tryggar utbetalning av arbetslöshetsförmåner i förskott för-
sörjningen via systemet med utkomstskydd för arbetslösa i en situation där det egentliga beslutet 
inte kan meddelas inom den normala behandlingstiden.  

Som det konstaterades ovan leder slopandet av särskild jämkningsperiod och av beräknad ar-
betsinkomst till att det jämkade förmånsbeloppet under enskilda jämkningsperioder minskar för 
vissa personer och ökar för andra. Effekten av ändringen är mycket måttfull, i regel ett engångs-
belopp på några tiotal euro. Konsekvenserna inom målgruppen blir nära nog slumpmässiga ef-
tersom de beror på vilka dagar arbetsinkomsterna betalas ut och hur jämkningsperioden tids-
mässigt hänför sig till dem. Denna slumpmässighet är ändå inte en följd av att den särskilda 
jämkningsperioden slopas utan beror i första hand på att beaktandet av arbetsinkomsterna i sam-
band med den särskilda jämkningsperioden beror på hur utbetalningen av inkomsterna infaller 
tidsmässigt. 

Förmånsbeloppet påverkas för de personer som också får arbetsinkomster utöver arbetslöshets-
förmånen, och effekten är i regel större ju högre arbetsinkomsterna är. Ändringen får således 
inte konsekvenser för de förmånstagare som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. 
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4.2.3 Konsekvenser för organisationer 

Den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomst som hänger samman med den har 
inte tillämpats sedan maj 2020. Vid verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa anses 
detta ha bidragit till att förmånshandläggningen blivit enklare och att antalet kundbetjänings-
kontakter i anslutning till jämkning har minskat liksom antalet besvär över förmånsbeslut.  

De som betalar ut arbetslöshetsförmåner har gjort många nyanställningar under den tid som 
undantagsbestämmelserna har varit i kraft. De nyanställda har utbildats i verkställighet i enlig-
het med undantagslagarna. Om den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomsten 
igen började tillämpas skulle det kräva omskolning av de anställda. 

5  Remissvar  

Under beredningen av propositionen har också Finlands näringsliv, Kommun- och välfärdsom-
rådesarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, STTK, Akava, Före-
tagarna i Finland rf, Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Folkpensionsanstalten getts 
möjlighet att kommentera propositionen skriftligen. 

Ålands landskapsregering och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har hörts. 

Skriftliga kommentarer lämnades av Finlands näringsliv, Kommun- och välfärdsområdesarbets-
givarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Folkpensionsanstalten, Akava 
och Arbetslöshetskassornas Samorganisation.  

De som gav utlåtande om propositionen ansåg att den i huvudsak var ändamålsenlig och värd 
att understöda. Finlands näringsliv rf anser att det inte finns grunder för att förlänga giltighets-
tiden för undantagen. 

6  Specialmotiver ing  

4 kap. Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner 

9 §. Temporärt undantag som gäller jämkning. Paragrafen är ny. Enligt den föreslagna paragra-
fen ska den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomsten inte tillämpas mellan 
den 1 december 2021 och den 31 december 2022.  

Jämkningsperioden och ansökningsperioden för förmånen ska alltid vara fyra på varandra föl-
jande kalenderveckor eller en månad, även om perioden innehåller dagar för vilka det inte finns 
någon förmånsrätt. Ändringen innebär att alla de lönedagsenliga löner beaktas som betalats un-
der de fyra på varandra följande kalenderveckorna eller månaden i fråga och att den arbetstid 
som ligger till grund för lönen beaktas vid jämkningen av förmånen, även om lönen har betalats 
för en dag då personen inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Om det i mitten av en jämknings-
period eller under två på varandra följande jämkningsperioder infaller en tid då personen inte 
har rätt till arbetslöshetsförmåner, ska det betalas en jämkad förmån för den tid under jämk-
ningsperioden som inte omfattas av detta hinder.  

Den föreslagna ändringen motsvarar det som föreskrivs i 2 § 1 punkten i lagen om temporära 
undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin. 
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11 kap Bestämmelser om verkställighet 

8 §. Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut. Det föreslås att 2 mom. ändras så att möj-
ligheten att betala ut arbetslöshetsförmånen i förskott utvidgas temporärt. Förskott kan få vara 
betalt för sammanlagt högst sex månader i stället för två månader enligt de gällande bestämmel-
serna. Huruvida förskott betalas ut prövas och bedöms alltid av den som beviljar arbetslöshets-
förmånen. 

7  Ikraftträdande  

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2021 och gälla till och med den 31 december 2022. 

Lagen ska enligt förslaget tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningspe-
rioder som börjar den 1 december 2021 eller därefter, dock senast den 31 december 2022.  

Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-
19-epidemin gäller till och med den 30 november 2021 och den innehåller de temporära undan-
tagsbestämmelser vars giltighet föreslås bli förlängd genom denna lag. Enligt lagens ikraftträ-
dandebestämmelse ska den tillämpas på betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningspe-
rioder som börjar senast den 30 november 2021. Avsikten är att undantagen ska tillämpas utan 
avbrott. 

8  Förhållande t i l l  grundlagen samt lagst if tningsordning  

Enligt 19 § 1 mom. i grundlagen har alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs 
för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Med stöd av 19 § 
2 mom. i grundlagen ska var och en genom lag garanteras rätt att få sin grundläggande försörj-
ning tryggad bland annat vid arbetslöshet. Bestämmelsen förutsätter att lagstiftaren garanterar 
var och en som behöver grundläggande försörjning en subjektiv rätt till den trygghet som det 
allmänna genom lag är skyldig att ordna. Den sociala tryggheten är förknippad med vissa sociala 
risksituationer som nämns i bestämmelsen, men också med respektive lagbestämmelser om bi-
dragskriterier, behovsprövning och procedurer (RP 309/1993 rd, s. 74, bland annat GrUU 
55/2016 rd, s. 3 och GrUU 48/2006 rd, s. 2). Systemen för grundläggande försörjning bör vara 
så täckande att inga grupper lämnas utanför systemen och därmed blir lidande (RP 309/1993 rd, 
s. 75/I, GrUU 48/2006 rd, s. 2, GrUU 6/2009 rd, s. 7/II). Utkomstskyddet för arbetslösa utgör 
en sådan grundläggande försörjning som avses i 19 § 2 mom. i grundlagen, och genom lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa tillgodoses den rätt att vid arbetslöshet få sin grundläggande 
försörjning tryggad som enligt grundlagen ska garanteras var och en (se till exempel GrUU 
25/2013 rd).  

Grundlagens 19 § tryggar inte som sådan bevarandet av förmåner på uttryckligen nuvarande 
nivå och förutsätter inte att de höjs enligt den allmänna kostnadsnivån (se till exempel GrUU 
55/2016 rd, s. 3—4, GrUU 11/2015 rd, s. 2—3). Vid dimensioneringen av de sociala rättighet-
erna har det ansetts att det ligger helt i linje med den handlingsskyldighet som ålagts lagstiftaren 
att den sociala tryggheten planeras och utvecklas enligt samhällets ekonomiska resurser och att 
man kan ta hänsyn till den rådande situationen inom samhällsekonomin och de offentliga finan-
serna vid dimensioneringen av förmåner som direkt finansieras av det allmänna (se till exempel 
GrUU 58/2016 rd, s. 2, GrUU 34/1996 rd, s. 2—3). 
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Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika inför lagen. Grundlagens 6 § 1 mom. uttrycker ett 
krav på juridisk likabehandling och faktisk jämlikhet. I bestämmelsen ingår ett förbud mot god-
tycke och ett krav på enahanda bemötande i likadana fall (RP 309/1993 rd, s. 46). Jämlikhets-
bestämmelsen kräver ändå inte att alla människor i alla avseenden ska behandlas lika, om inte 
förhållandena är likadana.  

Jämlikhetbestämmelsen gäller också lagstiftaren. Vissa människor eller människogrupper får 
inte genom lag godtyckligt ges en gynnsammare eller ogynnsammare ställning än andra. Jäm-
likhetsaspekter spelar en viss roll såväl när medborgarna ges fördelar eller rättigheter genom 
lag som när de påförs skyldigheter. Samtidigt är det typiskt för lagstiftningen att den på grund 
av ett visst godtagbart samhälleligt intresse behandlar människor olika bland annat för att främja 
faktisk jämlikhet (RP 309/1993 rd, s. 46, se även GrUU 31/2014 rd, s. 3/I). I grundlagsutskottets 
praxis har det vedertaget betonats att jämlikhetsprincipen inte kan orsaka strikta gränser för 
lagstiftarens prövningsrätt när man eftersträvar reglering som förutsätts av samhällsutveckl-
ingen (se till exempel GrUU 28/2009 rd, s. 2/II, GrUU 38/2006 rd, s. 2/I, GrUU 1/2006 rd, s. 
2/I, GrUU 59/2002 rd, s. 2/II). 

I 6 § 2 mom. i grundlagen ingår ett förbud mot diskriminering, enligt vilket ingen utan godtag-
bart skäl får särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, 
hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. 
Förteckningen är dock inte uttömmande, utan diskriminering ska vara förbjuden också på grund 
av någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. En sådan orsak kan vara till 
exempel samhällelig ställning och egendom (se RP 309/1993 rd, s. 47, se även till exempel 
GrUU 53/2016 rd och GrUU 31/2014 rd, s. 3/I).  

Enligt grundlagsutskottet är det också möjligt att allas försörjning under arbetslöshet inte kan 
tryggas på samma sätt, inte ens när det är fråga om särbehandlande faktorer som gäller arbets-
lösa (GrUU 43/2001 rd, s. 3, GrUU 32/2000 rd, s. 2, GrUU 32/1997 rd, s. 3—4, GrUU 17/1996 
rd, s. 2—3, GrUU 17/1995 rd, s. 2). Segregeringen måste dock anses godtagbar med hänsyn till 
de grundläggande fri- och rättigheterna (GrUU 27/2009 rd, s. 2, GrUU 42/2004 rd, s. 2, GrUU 
46/2002 rd, s. 6—7). Att till exempel gynna en viss persongrupp i fråga om utkomstskyddet för 
arbetslösa har varit möjligt, om det inte är godtyckligt eller oskäligt (GrUU 64/2010 rd, s. 2/II). 

I denna proposition föreslås när det gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner en fortsättning av 
det temporära undantaget från användningen av omvandlad beräknad inkomst och av särskild 
jämkningsperiod. Enligt förslaget ska den inkomst som jämkningen grundar sig på beaktas till 
det betalda beloppet utan att omvandlas till beräknad inkomst, om inkomsten har betalats under 
en kortare jämkningsperiod än normalt.  

Syftet med de föreslagna ändringarna är att temporärt göra förutsättningarna för erhållande av 
arbetslöshetsförmåner mindre strikta, så att den arbetsmängd som behandlingen av ansökningar 
medför kan minskas och behandlingen påskyndas i vissa fall. På grund av de föreslagna änd-
ringarna kan dagpenningsbeloppet för en del av de sökande vara högre än beräknat enligt de 
gällande bestämmelserna, medan nivån på dagpenningen kan vara lägre för andra. Enligt de 
nuvarande bestämmelserna om en särskild jämkningsperiod beaktas vid jämkning inte de in-
komster som har betalats under den tid ett hinder föreligger. Enligt förslaget jämkas dessa per-
soners inkomster temporärt med arbetslöshetsförmånen, varvid arbetslöshetsförmånens belopp 
är lägre än beräknat enligt de nuvarande bestämmelserna. Med tanke på likabehandlingen av 
dem som ansöker om arbetslöshetsförmån innebär förslaget att alla sökandes inkomster jämkas 
temporärt enligt samma bestämmelser. 
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De undantag som gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner föreslås bli tillämpade så att be-
stämmelserna, när ändringarna träder i kraft, tillämpas under den ansökningsperiod som börjar 
efter den 30 november 2021. Till denna del har det säkerställts att de redan gällande undantags-
bestämmelserna kan tillämpas utan avbrott när denna lag träder i kraft. När giltighetstiden eller 
tillämpningen upphör ska undantagen fortfarande tillämpas under en period som har börjat un-
der giltighetstiden eller tillämpningen. Till denna del påverkas förmånsbeloppet för den som 
ansöker om utkomstskydd för arbetslösa av hur ansökningsperioderna infaller i förhållande till 
tillämpningen av undantagen. Det är fråga om en så smidig tillämpning som möjligt av dessa 
undantag så att de temporära undantag som görs i den gällande lagen inte fördröjer behandlingen 
av förmånsansökningar i ändringsskedet. 

Syftet med ändringarna är att trygga den rätt till social trygghet som den som ansöker om ar-
betslöshetsförmån har under arbetslöshetstiden genom att försnabba och förenkla behandlingen 
av ansökningar om arbetslöshetsförmåner. De föreslagna ändringarna kan inte anses vara pro-
blematiska med hänsyn till 6 § 2 mom. eller 19 § 2 mom. i grundlagen.  

I propositionen föreslås det ett undantag till den bestämmelse i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa som gör det möjligt att i förskott utan beslut betala ut arbetslöshetsförmåner på basis 
av ansökan. Undantaget gäller den tid för vilken förmånen har kunnat betalas i förskott. Det 
föreslås att förlängningen av denna tid från två månader till sex månader fortsätter. Syftet med 
förslaget är att under krisen se till att de som ansöker om utkomstskydd snabbare får hjälp via 
systemet för utkomstskydd. Enligt bestämmelsen kan den som beviljar arbetslöshetsförmån, när 
den bedömer att behandlingen av ansökan kommer att dra ut på tiden, på eget initiativ i förskott 
utan beslut betala ut en arbetslöshetsförmån. Liksom vanligt förutsätter utbetalningen i förskott 
att vissa förutsättningar uppfylls. En förutsättning är att en person som är berättigad till arbets-
löshetsförmån har gjort en ansökan och har fått ett positivt arbetskraftspolitiskt utlåtande i ären-
det. I fråga om den som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning är det dessutom av betydelse 
att arbetsvillkoret har kunnat uppfyllas under tiden som medlem i arbetslöshetskassan. På detta 
sätt säkerställs att de personer som har kunnat uppfylla rätten till inkomstrelaterad dagpenning 
får förskott från arbetslöshetskassan. Den som beviljar arbetslöshetsförmånen kan efter det i 
förskott betala ut arbetslöshetsförmånen, vilket i denna situation också kan ske automatiskt från 
verkställarens system för utbetalning av arbetslöshetsförmåner. Den som beviljar arbetslöshets-
förmånen ska senare meddela sökanden ett beslut om förmånen, där det förskott som betalats ut 
dras av från den arbetslöshetsförmån som beviljas.  

På dem som verkställer arbetslöshetsförmåner tillämpas allmänt de administrativa bestämmel-
ser som tillämpas på behandlingen av ärenden inom den offentliga förvaltningen, såsom för-
valtningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 
lagstiftningen om dataskydd på det sätt som föreskrivs där. Vid beredningen av denna proposit-
ion har det bedömts att förslaget är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) och artikel 22.1 i den samt med dataskyddslagen (1050/2018). I den be-
stämmelse som möjliggör förskottsbetalning är det inte fråga om sådant automatiskt beslutsfat-
tande på individnivå som avses i den allmänna dataskyddsförordningen. Däremot är det fråga 
om att i tillräckligt god tid få i 19 § 2 mom. i grundlagen avsedd tryggad försörjning vid arbets-
löshet. Tillämpningen av den föreslagna bestämmelsen förutsätter att sökanden har ansökt om 
arbetslöshetsförmån hos den som verkställer arbetslöshetsförmånen, att sökanden har fått ett 
positivt arbetskraftspolitiskt utlåtande i ärendet och, i fråga om sökande av inkomstrelaterad 
dagpenning, att hans eller hennes arbetsvillkor har kunnat uppfyllas under medlemskapet i ar-
betslöshetskassan. Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter dessutom att den som verkställer 
arbetslöshetsförmånen bedömer den eventuella behandlingssituationen för ansökan och om det 
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finns grund för att börja betala ut arbetslöshetsförmånen i förskott för att trygga sökandens för-
sörjning. Den som verkställer arbetslöshetsförmånen kan också utnyttja automatisering vid be-
dömningen av förutsättningarna för förskottsbetalning. Den som beviljar arbetslöshetsförmån 
ska sträva efter att behandla ärendet utan dröjsmål och i enlighet med 11 kap. 3 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa ge ett beslut om en arbetslöshetsförmån. Endast detta beslut är ett 
beslut på individnivå om rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Ändring i detta beslut får sökas 
genom besvär i enlighet med 12 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  

Regeringen anser att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

 

 
Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 8 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 473/2009, och 
fogas temporärt till 4 kap. en ny 9 § som följer: 

 
4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner 

9 § 

Temporärt undantag som gäller jämkning 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i detta kapitel ska vid jämkning bestämmelserna i 2 § 
4 mom. och 4 § 2 mom. inte tillämpas mellan den 1 december 2021 och den 31 december 2022, 
nämnda dagar medräknade. 
 

11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

8 § 

Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Förskott kan få vara betalt för sammanlagt högst sex månader. Förskottet avdras från en abets-

löshetsförmån som beviljas senare och avdraget görs när förmånen betalas. Förskottet kan också 
betraktas som förskottsbetalning på någon annan arbetslöshetsförmån som beviljas senare. 
Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan då kvitta beloppet av en förmån som i för-
skott betalats till ett för stort belopp mot en förmån som beviljas senare. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den               20   och gäller till och med den 31 december 2022. 
Denna lag tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningsperioder som bör-

jar den 1 december 2021 eller därefter, dock senast den 31 december 2022. 
Lagens 11 kap. 8 § 2 mom. ska tillämpas vid betalning av en arbetslöshetsförmån också när 

ansökan kommit in före ikraftträdandet av denna lag. 
————— 

 
 
Helsingfors den 21 oktober 2021 

 
Statsminister 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 8 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 473/2009, och 
fogas temporärt till 4 kap. en ny 9 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

8 § 

Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan be-
slut 

— — — — — — — — — — — — — — 
Förskott kan få vara betalt för sammanlagt 

högst två månader. Förskottet avdras från en 
arbetslöshetsförmån som beviljas senare och 
avdraget görs när förmånen betalas. Förskottet 
kan också betraktas som förskottsbetalning på 
någon annan arbetslöshetsförmån som bevil-
jas senare. Folkpensionsanstalten eller arbets-
löshetskassan kan då kvitta beloppet av en för-
mån som i förskott betalats till ett för stort be-
lopp mot en förmån som beviljas senare. 
 

4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

9 § 

Temporärt undantag som gäller jämkning 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
detta kapitel ska vid jämkning bestämmel-
serna i 2 § 4 mom. och 4 § 2 mom. inte tilläm-
pas mellan den 1 december 2021 och den 31 
december 2022, nämnda dagar medräknade. 
 

11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

8 § 

Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan be-
slut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förskott kan få vara betalt för sammanlagt 

högst sex månader. Förskottet avdras från en 
abetslöshetsförmån som beviljas senare och 
avdraget görs när förmånen betalas. Förskottet 
kan också betraktas som förskottsbetalning på 
någon annan arbetslöshetsförmån som bevil-
jas senare. Folkpensionsanstalten eller arbets-
löshetskassan kan då kvitta beloppet av en för-
mån som i förskott betalats till ett för stort be-
lopp mot en förmån som beviljas senare. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20   och 

gäller till och med den 31 december 2022. 
Denna lag tillämpas vid betalning av ar-

betslöshetsförmåner för ansökningsperioder 
som börjar den 1 december 2021 eller däref-
ter, dock senast den 31 december 2022. 

Lagens 11 kap. 8 § 2 mom. ska tillämpas vid 
betalning av en arbetslöshetsförmån också 
när ansökan kommit in före ikraftträdandet av 
denna lag. 
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