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Lag

Nr 39

om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande av
pensionsstöd

1 §

Rätt till pensionsstöd

En i Finland bosatt person född åren
1941—1947 som är berättigad till arbets-
marknadsstöd och som den 31 december 2004
är långtidsarbetslös på det sätt som avses i 1
kap. 7 § 1 mom. 5 punkten i lagen om
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och
till vilken har betalts arbetsmarknadsstöd på
grund av arbetslöshet enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002) för
minst 2 500 dagar eller till vilken har betalts
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för
arbetslösa för den maximala tiden och dess-
utom arbetsmarknadsstöd på grund av arbets-

löshet för minst 2 000 dagar från den 1 januari
1992 till den 31 december 2004, har rätt till
pensionsstöd enligt denna lag till utgången av
den månad då han eller hon fyller 62 år.
Som en i 1 mom. avsedd person som är

berättigad till arbetsmarknadsstöd betraktas
förutom mottagare av arbetsmarknadsstöd
även personer enligt 7 kap. 2 § 1—8 punkten
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och
sådana arbetsoförmögna enligt 3 kap. 3 § 1
mom. i nämnda lag som får sjukdagpenning
enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).
I pensionsstöd betalas en folkpensionsdel

och en arbetspensionsdel så som föreskrivs
nedan.

2 §

Rätt till ålderspension för den som får
pensionsstöd

En person som avses i 1 § har rätt till
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ålderspension enligt folkpensionslagen
(347/1956) och de pensionslagar som nämns
i 5 § från ingången av den månad som följer
efter den då han eller hon fyller 62 år.
Ålderspensionen förtidsminskas inte.
Om en person som avses i 1 § har fyllt 62
år innan denna lag har trätt i kraft, har han
eller hon rätt till ålderspension enligt 1 mom.
Ålderspension beviljas på ansökan.

3 §

Förhållande till andra förmåner

Rätt till pensionsstöd har inte den som får
invalidpension, arbetslöshetspension, ål-
derspension eller förtida ålderspension enligt
folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna
eller motsvarande pension som betalas från
utlandet.
Den som får pensionsstöd har rätt till
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen på
motsvarande sätt som den som får ålderspen-
sion har enligt 8 kap. 6 § i sjukförsäkrings-
lagen. Den som får pensionsstöd har inte rätt
till arbetslöshetsförmåner enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.
Den som får pensionsstöd har rätt till
bostadsbidrag för pensionstagare i enlighet
med lagen om bostadsbidrag för pensionsta-
gare (591/1978).
Den som får pensionsstöd har rätt till
barnförhöjning i enlighet med 29 § i folk-
pensionslagen.
Om den som får pensionsstöd har rätt att
få efterlevandepensionens begynnelsepension
enligt familjepensionslagen (38/1969), beta-
las av begynnelsepensionen det belopp som
överstiger beloppet av folkpensionsdelen.
Pensionsstöd och efterlevandepensionens
fortsättningspension enligt familjepensionsla-
gen betalas inte samtidigt.

4 §

Boende i Finland

Boendet i Finland avgörs enligt lagen om
tilllämpning av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet (1573/1993).

2 kap.

Beloppet av pensionsstöd

5 §

Beloppet av arbetspensionsdelen

En person som nämns i 1 § och som fram
till den 31 december 2004 har intjänat pension
enligt minimivillkoren i lagen om pension för
arbetstagare (395/1961), pension enligt lagen
om pension för arbetstagare i kortvariga
arbetsförhållanden (134/1962), pension enligt
minimivillkoren i lagen om pension för
lantbruksföretagare (467/1969), pension en-
ligt minimivillkoren i lagen om pension för
företagare (468/1969), pension enligt lagen
om sjömanspensioner (72/1956), pension en-
ligt lagen om pension för konstnärer och
särskilda grupper av arbetstagare (662/1985),
pension enligt lagen om kommunala pension-
er (549/2003), pension enligt lagen om statens
pensioner (280/1966) samt annan pension där
pensionsrätten med stöd av övriga bestäm-
melser bestäms enligt lagen om statens
pensioner, pension som beviljats med stöd av
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan (298/1966) och pension som beviljats
med stöd av lagen om ortodoxa kyrkosam-
fundet (521/1969) har rätt att i form av
pensionsstödets arbetspensionsdel få det be-
lopp av arbets- eller förvärvspension som i
enlighet med ovan nämnda lagar beräknats
den 31 december 2004. När pensionsstöd
beviljas justeras arbetspensionsdelen enligt
2004 års indexnivå med de indextal som
anges i 9 § 2 mom. i lagen om pension för
arbetstagare.

6 §

Beloppet av folkpensionsdelen

Full folkpensionsdel är 5 795,76 euro om
året i den första och 5 558,04 euro om året i
den andra kommungruppen.
Om den som får pensionsstöd är gift, är

folkpensionsdelens fulla belopp 5 109,12
euro om året i den första och 4 906,68 euro
om året i den andra kommungruppen.
Beloppet av pensionsstödets folkpensions-

del beräknas så att 50 procent av den fulla

122 Nr 39



folkpensionsdelen dras av från den del av
årsinkomsten som överstiger 536 euro om
året. Som årsinkomst beaktas den arbetspen-
sionsdel som nämns i 5 § samt de förmåner
som nämns i 26 § 1 och 5 mom. i folkpen-
sionslagen med beaktande av 4 mom. i
nämnda paragraf. De inkomstposter som
påverkar bestämmandet av pensionsstödet
avrundas till närmaste euro.
Pensionsstödets folkpensionsdel beviljas i
enlighet med dyrortsklassen för den kommun
där personen bor vid begynnelsetidpunkten
för pensionsstödet. När den som får pensions-
stöd har bott i en kommun av en annan
dyrortsklass i sex månader, ändras pensions-
stödets folkpensionsdel i enlighet med den
nya boningskommunens dyrortsklass från
ingången av den därpå följande månaden.
Bestämmelser om kommunernas dyrortsklas-
sificering finns i lagen om allmän dyrorts-
klassificering av kommunerna (955/1973).
Har den som ansöker om pensionsstöd bott
utomlands, skall bestämmelserna i 25 b § 1
och 3 mom. i folkpensionslagen tillämpas på
beloppet av folkpensionsdelen.
Pensionsstödets folkpensionsdel betalas
inte, om det månatliga beloppet understiger
10,76 euro.

3 kap.

Bestämmelser om pensionsstöd

7 §

Makar och boende åtskils

Om en man och en kvinna fortlöpande
lever tillsammans i gemensamt hushåll utan
att ingå äktenskap under äktenskapsliknande
förhållanden, skall pensionsstödets folkpen-
sionsdel bestämmas enligt vad som i denna
lag föreskrivs om personer som är gifta med
varandra.
Om en person som är gift inte har
gemensamt hushåll med sin make, skall
pensionsstödets folkpensionsdel för honom
eller henne bestämmas enligt vad som i denna
lag föreskrivs om pensionsstöd till den som
inte är gift.

8 §

Pensionsstöd under institutionsvård och vid
verkställighet av straff

I fråga om betalning av pensionsstödets
folkpensionsdel under den tid stödtagaren är
i institutionsvård tillämpas 42 b och 43 § i
folkpensionslagen.
I fråga om betalning av pensionsstöd till

stödtagaren för tiden för verkställighet av
straff tilllämpas 42 § i folkpensionslagen.

9 §

Anmälningsskyldighet

Den som får pensionsstöd skall underrätta
Folkpensionsanstalten om ingående av äk-
tenskap, upplösning av äktenskap, föränd-
ringar som skett i de inkomster som påverkar
pensionsstödet, flyttning till utlandet, ändrad
boningskommun, intagning i institutionsvård
samt andra förändringar i förhållandena som
påverkar pensionsstödet.

4 kap.

Bestämmelser om förfarandet

10 §

Ansökan om pensionsstöd

Pensionsstöd söks hos Folkpensionsanstal-
ten med en blankett som fastställts för
ändamålet och godkänts av Folkpensionsan-
stalten. Den som ansöker om pensionsstöd
skall för beviljande och betalning av pen-
sionsstödet lämna uppgifter om sökandens
och makens namn och födelsetid, bonings-
kommun, intagning i institutionsvård eller i
en straffanstalt, sina dagpenningar och sitt
arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, utbetalarna av arbets-
löshetsförmåner och sina pensionsinkomster,
samt övriga uppgifter som behövs för betal-
ning av pensionsstödet.
En ansökan om pensionsstöd kan avslås,

om sökanden vägrar lämna uppgifter som
behövs för avgörande av ansökan eller att
förete sådan utredning som skäligen kan
krävas av honom eller henne.
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11 §

Beviljande av pensionsstöd

Pensionsstöd beviljas från ingången av den
månad då rätt till stödet uppkom, dock
tidigast från ingången av den månad som
följer efter det att arbetet upphörde. Pensions-
stöd beviljas inte utan särskilda skäl för en
längre tid än sex månader före ansökan om
pensionsstöd.

12 §

Betalning av pensionsstöd

Pensionsstöd betalas månatligen i enlighet
med 38 § i folkpensionslagen till det konto i
ett i Finland verksamt penninginstitut som
mottagaren har uppgett. Pensionsstödet kan
dock betalas även på annat sätt, om det inte
är möjligt att betala in det på ett konto eller
om den som ansöker om eller får stöd uppger
något särskilt skäl som Folkpensionsanstalten
godkänner.

13 §

Temporär betalning av pensionsstöd

Pensionsstödet kan beviljas och betalas
temporärt, om ändring har sökts i ett ärende
som gäller pensioner enligt de lagar som
nämns i 5 § vilka skall beaktas som inkomst
i pensionsstödet eller någon annan fortlö-
pande förmån som påverkar beloppet av
pensionsstödet.

14 §

Rätt till invalidpension för den som får
pensionsstöd

Om den som får pensionsstöd blir arbets-
oförmögen på det sätt som avses i de lagar
som nämns i 5 § eller i 22 § i folkpensions-
lagen, kan han eller hon på ansökan beviljas
invalidpension från ingången av den månad
som följer efter det att arbetsoförmågan
inträdde. Pensionsstödet dras in från begyn-
nelsetidpunkten för invalidpensionen.
Om invalidpension beviljas som rehabili-
teringsstöd, har en person som avses i denna

lag rätt att på tidigare grunder få pensionsstöd
från ingången av den månad som följer efter
det att rehabiliteringsstödet upphörde.

15 §

Retroaktivt pensionsstöd

Om den som får pensionsstöd, retroaktivt
beviljas pension, ersättning eller någon annan
fortlöpande förmån som påverkar beloppet av
pensionsstödets folkpensionsdel, får Folkpen-
sionsanstalten i enlighet med folkpensionsla-
gen ur en pension eller en annan förmån som
skall betalas retroaktivt driva in det pensions-
stöd som för samma tid betalts till för stort
belopp.
Om en arbetslöshetsförmån enligt lagen om

utkomstskydd för arbetslösa har betalts för
samma tid som personen får pensionsstöd,
skall pensionsstödet för motsvarande tid
betalas till den som betalt arbetslöshetsför-
månen.

16 §

Justering av pensionsstödet

Pensionsstödets folkpensionsdel justeras
när den som får pensionsstöd ingår äktenskap,
när äktenskapet upplöses eller när en sådan
förändring som inte beror på indexbunden-
heten har skett i de årsinkomster som
påverkar pensionsstödet. När årsinkomsten
bedöms tillämpas i övrigt bestämmelserna i
32 a § 2 mom. i folkpensionslagen om
bedömning av årsinkomsten.
Om en förändring som påverkar pensions-

stödet har inträffat den första dagen i en
kalendermånad, justeras pensionsstödet från
ingången av den månaden. I annat fall justeras
pensionsstödet från ingången av den månad
som följer efter förändringen.
Om Folkpensionsanstalten känner till att

förutsättningar för en höjning av pensions-
stödets folkpensionsdel föreligger, kan för-
höjningen beviljas även utan ansökan.

17 §

Tillfälligt avbrott i och indragning av pen-
sionsstöd

Betalningen av pensionsstöd kan avbrytas

124 Nr 39



tillfälligt eller dess belopp tillfälligt minskas
tills saken slutgiltigt avgjorts, om det finns
grundad anledning att anta att pensionsstödet
borde dras in eller dess belopp minskas, eller
om anmälningsskyldigheten enligt 9 § för
översyn av förutsättningarna för erhållande av
pensionsstöd inte fullgörs.
Om den som får pensionsstöd flyttar
utomlands för att bosätta sig där stadigva-
rande, indras pensionsstödet från ingången av
den månad som följer efter flyttningen.

18 §

Betalning av pensionsstöd till ett kommunalt
organ

Kan utbetalning av pensionsstöd till stöd-
tagaren själv inte anses vara ändamålsenligt
på grund av stödtagarens levnadssätt eller på
grund av att stödtagaren är sjuk eller av någon
annan särskild orsak och har ingen intresse-
bevakare förordnats för honom eller henne,
kan Folkpensionsanstalten med stödtagarens
samtycke besluta att stödet skall betalas till ett
i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982)
avsett organ i stödtagarens boningskommun
för att användas för vård av stödtagaren och
av i 42 § 3 mom. i folkpensionslagen avsedda
anhöriga till honom eller henne. Pensionsstöd
som betalts på detta sätt får inte i strid med
stödtagarens uttryckliga samtycke användas
för annan vård än sådan som ges under den
månad för vilken pensionsstödet har betalts.

19 §

Bestämmelser om förfarandet i fråga om
pensionsstöd och ändringssökande

I fråga om pensionsstöd som verkställs av
Folkpensionsanstalten tillämpas vad som i
folkpensionslagen bestäms om meddelande
av beslut, dröjsmålsförhöjning, erhållande av
uppgifter, utlämnande av uppgifter, använd-
ning av uppgifter och teknisk anslutning,
återkrav och preskription samt om rättelse av
pensionsbeslut, förfarandet vid sökande av
ändring och undanröjande av ett lagakraft-
vunnet beslut.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §

Utmätningsförbud

Pensionsstödets folkpensionsdel får inte
mätas ut. Bestämmelserna i 79 § 3 mom. i
folkpensionslagen skall dock beaktas.
Ett avtal om överföring av en pensions-

stödsrättighet enligt denna lag på någon annan
är ogiltigt.

21 §

Verkställighet och rätt att få uppgifter

De uppgifter enligt denna lag som gäller
pensionsstöd sköts av Folkpensionsanstalten.
På begäran av Folkpensionsanstalten eller

en arbetspensionsanstalt skall arbetskraftsby-
rån avgiftsfritt ge ett bindande utlåtande om
huruvida en person som avses i 1 § är
långtidsarbetslös så som avses i lagen om
offentlig arbetskraftsservice. Bestämmelser
om arbetskraftsbyråns utlåtande och om de
omständigheter som skall antecknas i utlå-
tandet kan utfärdas genom förordning av
arbetsministeriet.
För avgörande av ett ärende enligt denna

lag har Folkpensionsanstalten utan hinder av
sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt
av arbetslöshetskassan få uppgifter om de
dagpenningar enligt lagen om utkomstskydd
för arbetslösa som betalts till den som ansöker
om pensionsstöd.

22 §

Pensionsskyddscentralens och Folkpensions-
anstaltens anmälningsskyldighet

Folkpensionsanstalten skall för ett utlåtan-
de enligt 21 § meddela arbetskraftsbyrån
personuppgifterna för den som ansökt om
pensionsstöd och Pensionsskyddscentralen
för fastställande av pensionsstödets arbets-
pensionsdel för sökanden.
Pensionsskyddscentralen skall utgående

från uppgifter från pensionsanstalterna för
betalning av pensionsstöd lämna Folkpen-
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sionsanstalten uppgifter om beloppet av sö-
kandens arbetspensionsdel enligt de lagar som
nämns i 5 § eller om ändringar av beloppet.

23 §

Finansiering

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för
kostnaderna för pensionsstöd som betalas
med stöd av denna lag.
Folkpensionsanstalten skall fyra vardagar
före betalningsdagen meddela staten det
belopp som enligt Folkpensionsanstaltens
uppskattning behövs för betalningen av de
pensionsstöd som skall betalas. Skillnaden
mellan det sammanlagda beloppet av de
pensionsstöd som betalts under en kalender-
månad och samma månads förskott skall
meddelas staten inom den månad som följer
på betalningsmånaden. Staten skall betala
skillnaden före den 15 dagen i den andra
månaden som följer på betalningsmånaden.
Staten skall på grundval av det meddelande
som avses i 2 mom. betala Folkpensionsan-
stalten beloppet enligt meddelandet senast en
bankdag före betalningsdagen för pensions-
stöden.

Ålderspension som betalas efter det att
pensionsstödet har upphört finansieras i en-
lighet med bestämmelserna om finansiering
av ålderspension i folkpensionslagen och i de
arbetspensionslagar som nämns i 5 §.

24 §

Indexbindning

Beloppet av pensionsstödet binds till för-
ändringarna i levnadskostnaderna så att de
ändras samtidigt och i samma förhållande
som vad som föreskrivs i lagen om folkpen-
sionsindex (456/2001). Beloppen i 6 § mot-
svarar det poängtal för folkpensionsindex
enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalts ut 2001 har beräknats.

25 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Pensionsstöd beviljas tidigast från och med

lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
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Lag

Nr 40

om ändring av inkomstskattelagen

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) en ny 63 b § som följer:

4 kap.

Skatteplikt för förvärvsinkomst

63 b §

Pensionsstöd

När det gäller pensionsstöd enligt lagen om

pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
(39/2005) skall bestämmelserna om pension
tillämpas vid beskattningen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005 och
den tillämpas första gången vid beskattningen
för 2005.

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre

RP 183/2004
ShUB 27/2004
RSv 161/2004
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Republikens presidents förordning

Nr 41

om sättande i kraft av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av
och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de

bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Given i Helsingfors den 28 januari 2005

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
biståndsministern, föreskrivs:

1 §
Den i Kairo den 3 mars 2004 mellan
Republiken Finlands regering och Arabre-
publiken Egyptens regering ingångna över-
enskommelsen om främjande av och skydd
för investeringar, som godkänts av riksdagen
den 8 december 2004 och av republikens
president den 21 december 2004 samt be-
träffande vilken noterna om dess godkän-
nande utväxlats den 6 januari 2005, träder i
kraftt den 5 februari 2005 så som därom har
avtalats.

2 §
Lagen den 21 december 2004 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i överenskommel-
sen med Arabrepubliken Egypten om främ-
jande av och skydd för investeringar
(1205/2004) träder i kraft den 5 februari 2005.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 5

februari 2005.

Helsingfors den 28 januari 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2005)
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Statsrådets förordning

Nr 42

om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna

Given i Helsingfors den 27 januari 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning tillämpas när statsunder-
stöd under moment 29.69.34 i statsbudgeten
för 2003, 2004 och 2005 beviljas för höjande
av utbildningsnivån hos vuxna.
Understöd beviljas i syfte att förbättra
möjligheterna för vuxna som avlagt examen
på högst grundnivå att kvarstå i arbetslivet
och att förbättra deras karriärutveckling,
lindra arbetskraftsunderskottet till följd av att
de stora åldersklasserna går i pension samt
påverka sysselsättningsnivån.

2 §

Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för
1) ordnande av utbildning som syftar till en
yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
eller specialyrkesexamen eller prov för ett
nationellt eller europeiskt datakörkort samt
examenstillfällen för dessa (utbildning och
examenstillfällen),
2) studier som förbättrar studiefärdighe-
terna, studier i språk och matematisk-natur-
vetenskapliga ämnen, studiehandledning, åt-
gärder för att individualisera studierna och
andra åtgärder som stöder studierna (studie-
stödjande åtgärder),

3) uppsökande verksamhet, information
och rådgivning samt andra åtgärder genom
vilka ansökning till studier främjas (ansök-
ningsfrämjande åtgärder).
Med understöd för studiestödjande åtgärder

kan även understödas studier inom sådan
utbildning som finansieras enligt lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet (635/1998) och som syftar till en
yrkesinriktad examen, fullgörande av läro-
kursen för den grundläggande utbildningen
eller slutförande av tidigare avbrutna gym-
nasiestudier.
Understödet skall inriktas så att de åtgärder

som vidtas med hjälp av stödet i regel gäller
personer i arbete.
Understöd kan inom ramen för statsbudge-

ten beviljas för verksamhet som slutar senast
2009.

3 §

Förutsättningar för deltagande i verksamhet
som understöds

De utbildningar, examenstillfällen och stu-
diestödjande åtgärder som finansieras med
understödet är avsedda för personer som är i
åldern 30—59 år det år utbildningen inleds
och som inte har avlagt någon examen efter
grundnivå. Understödet för studiestödjande
åtgärder i utbildning som syftar till att
deltagarna fullgör lärokursen för den grund-
läggande utbildningen är dock avsett för
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personer som är i åldern 25—59 år det år
utbildningen inleds.
Besluten om huruvida förutsättningarna
enligt 1 mom. är uppfylla fattas av under-
stödstagaren eller den i 4 § 2 mom. avsedda
aktören i ett regionalt projekt. För beslutet
skall beslutsfattaren av den som söker till
verksamheten begära en utredning över sö-
kandens fullgjorda utbildningar och examina.
Undervisningsministeriet kan utfärda preci-
serande anvisningar om när en person anses
ha avlagt examen efter grundnivå.

4 §

Understödstagare

Understöd kan beviljas kommuner, sam-
kommuner eller registrerade sammanslut-
ningar eller stiftelser som har sådant tillstånd
att ordna utbildning som avses i lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), la-
gen om yrkesutbildning (630/1998), gymna-
sielagen (629/1998) eller lagen om grundläg-
gande utbildning (628/1998) eller att vara
huvudman för en läroanstalt enligt lagen om
fritt bildningsarbete (632/1998), samt kom-
muner eller samkommuner som anordnare av
grundläggande utbildning. För ansöknings-
främjande åtgärder kan understöd beviljas
även till registrerade arbetslivsorganisationer
och medborgarorganisationer.
I första hand beviljas understöd för sådana
gemensamma regionala projekt som ordnas
av aktörer som avses i 1 mom. och där det
ordnas såväl ansökningsfrämjande åtgärder,
utbildning och examina som studiestödjande
åtgärder. För regionala projekt beviljas un-
derstöd för sökande som har sådant tillstånd
att ordna utbildning som avses i lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning eller lagen om
yrkesutbildning och som har träffat överens-
kommelse om nödvändigt samarbete med
andra aktörer.

5 §

Förutsättningar för beviljande som ansluter
sig till understödets kompletterande karaktär
i fråga om statsandelsfinansieringen

Understöd kan beviljas för ordnande av

utbildning som syftar till yrkesinriktad grund-
examen samt examenstillfällen, om sökanden
i sin plan i ansökan visar att grundläggande
yrkesutbildning kommer att ordnas med hjälp
av statsandelsfinansiering för minst det antal
studerande som undervisningsministeriet lagt
till grund för den statsandelsfinansiering som
beviljats för grundläggande yrkesutbildning
enligt 45 § 1 mom. lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet.
Understöd kan beviljas för ordnande av

utbildning som syftar till yrkesexamen eller
specialyrkesexamen samt examenstillfällen,
om sökanden i sin plan i ansökan visar att
yrkesinriktad tilläggsutbildning som syftar till
yrkesexamen eller specialyrkesexamen kom-
mer att ordnas med hjälp av statsandelsfinan-
siering för minst det antal studerandeårsver-
ken som undervisningsministeriet lagt till
grund för den statsandelsfinansiering som
beviljats enligt 45 § 1 mom. lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet för yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning i fråga om utbildning som syftar till
yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
Understöd kan beviljas för ordnande av

utbildning som syftar till yrkesexamen eller
specialyrkesexamen samt examenstillfällen i
form av läroavtalsutbildning, om sökanden i
sin plan i ansökan visar att yrkesinriktad
tilläggsutbildning i form av läroavtalsutbild-
ning kommer att ordnas för minst det antal
studerande som undervisningsministeriet i sitt
beslut om det årliga maximiantalet läroavtal
har dimensionerat enligt 6 § lagen om yrkes-
inriktad vuxenutbildning.
I regionala projekt skall den sökande visa

att de utbildningsanordnare som är delaktiga
i projektet och som avser att ordna verksam-
het enligt 1—3 mom. finansierad med un-
derstöd, uppfyller villkoren för att understöd
skall beviljas.

6 §

Samarbete med arbetslivet

Samordningen av de åtgärder som syftar till
att höja utbildningsnivån hos vuxna samord-
nas av en av undervisningsministeriet tillsatta
styrgrupp på riksnivå, där arbetslivsorganisa-
tionerna är representerade.
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Som samarbetsorgan för länsstyrelserna
och arbetskrafts- och näringscentralerna fun-
gerar de förutsägelse- och anskaffningskom-
missioner som avses i 15 a § förordningen om
arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997),
om inte länsstyrelserna och arbetskrafts- och
näringscentralerna har kommit överens om
andra samarbetsorgan.
Understödstagarna skall i genomförandet
av verksamheten på enskilda arbetsplatser
åläggas att samarbeta med arbetsgivaren och
arbetstagarna.

7 §

Ansökan om, beviljande och utbetalning av
understöd

Understöd söks hos länsstyrelsen.

Understöden beviljas och utbetalas av
länsstyrelsen.

8 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2005.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning av den 22 januari 2004 om
statsunderstöd för höjande av utbildningsni-
vån hos vuxna (35/2004).
På understöd som beviljats före ikraftträ-

dandet av denna förordning tillämpas de
bestämmelser om understöd som gällde när
denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 27 januari 2005

Undervisningsminister Tuula Haatainen

Undervisningsråd Jorma Ahola
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Statsrådets förordning

Nr 43

om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2005

Given i Helsingfors den 27 januari 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,
föreskrivs med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift
(366/1963), sådant det lyder i lag 574/2000:

1 §
Arbetsgivares socialskyddsavgifter som
betalts för 2005 utan särskild debitering anses
fördelade enligt följande:
1) om staten, andra statliga inrättningar än
de affärsverk på vilka lagen om statens
affärsverk (627/1987) tillämpas eller land-
skapet Åland är löneutbetalare

arbetsgivares
socialskydds-
avgiftsprocent

folkpensions-
avgift
%

sjukförsäkrings-
avgift
%

6,816 58,187 41,813

2) om en kommun, en samkommun eller ett
kommunalt affärsverk, den evangelisk-lut-
herska kyrkan, dess församling eller kyrkliga
samfällighet eller det ortodoxa kyrkosamfun-
det eller dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares
socialskydds-
avgiftsprocent

folkpensions-
avgift
%

sjukförsäkrings-
avgift
%

4,016 60,159 39,841

3) om någon annan än en i 1 eller 2 punkten
avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares
socialskydds-
avgiftsprocent

folkpensions-
avgift
%

sjukförsäkrings-
avgift
%

2,966 46,055 53,945
5,166 69,028 30,972
6,066 73,623 26,377

2 §
Arbetsgivares socialskyddsavgifter som

betalts för 2005 på basis av debitering anses
fördelade enligt följande:
1) folkpensionsavgift . . . . . . . . . . . . . . . .53,5 %
2) sjukförsäkringsavgift . . . . . . . . . . . . .46,5 %

3 §
Arbetsgivares socialskyddsavgifter som

betalts för 2005 och tidigare år och som
influtit under 2004 anses fördelade enligt
följande:
1) folkpensionsavgift . . . . . . . . . . . . . . . .54,3 %
2) sjukförsäkringsavgift . . . . . . . . . . . . .45,7 %
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4 §
Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2005.
Förordningen tillämpas även på arbetsgi-

vares socialskyddsavgifter som har debiterats
före förordningens ikraftträdande och som har
influtit den 1 januari 2005 eller därefter.

Helsingfors den 27 januari 2005

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare Juha Rossi
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 44

om stöd för växthusproduktion år 2005

Given i Helsingfors den 26 januari 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom.
lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd för
växthusproduktion.

2 §

Besittning av växthus

De växthus där den odling som utgör
grunden för ansökan om stöd bedrivs, skall
vara i den sökandens besittning den 1 maj
2005.
Om ett växthus under odlingssäsongen
efter det nämnda datumet övergår i eller utgår
ur den sökandens besittning, skall den myn-
dighet som behandlar stödet omedelbart un-
derrättas om att besittningen har överförts.
Stödet betalas alltid till den som besitter
växthuset den 1 maj 2005.

3 §

Tekniska krav för växthusens konstruktion

Växthusens stomme och beklädnad skall
vara i sådant skick som odlingssäsongen
förutsätter och stå kvar året om med undantag
för de perioder då växthusen repareras.
Beklädnaden kan vara av glas, flerskiktsma-
terial som är avsett för växthus eller dubbel
plastfolie.
Om ansökan om undantag från de tekniska
kraven i fråga om växthusens konstruktion
bestäms i 8 § 2 mom. jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om ansökningstider

och ansökan beträffande nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
(17/2005).

4 §

Tekniska krav för odlingssäsong i växthus

Om stöd söks för en kort odlingssäsong,
dvs. för minst 2 och högst 7 månaders odling,
skall växthusen vara försedda med cen-
traluppvärmning med vatten eller med varm-
luftsapparater, vars effekt är minst 75 kW (65
Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.
Om stöd söks för en lång odlingssäsong,

dvs. för över 7 månaders odling, skall
växthusen vara försedda med centralupp-
värmning med vatten eller med varmluftsap-
parater, vars effekt är minst 200 kW (165
Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.
Dessutom skall växthusen vara försedda med
uppvärmings- och ventilationsregleringsauto-
matik.

5 §

Odlingsareal som är i användning

Växthusarealen är i odlingsanvändning om
den kulturväxt som berättigar till stöd har
placerats i växthuset på sin slutgiltiga växt-
plats den 1 maj och växthuset har en normal
odlingstemperatur med hänsyn till tidpunkten
och odlade växten.
Vid odling av sallat, dill och persilja i

kruka räknas också plantproduktionsfasen
som odlingsanvändning, även om odlingen
sker i separata växtkammare.
Som odlingsanvändning anses inte lagring
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eller framläggande av färdiga produkter som
köpts utanför företaget eller är egenodlade
och som säljs som sådana till konsumenterna
och inte heller förvaring eller lagring av
mångåriga kruk- och gruppväxter samt grön-
växter.

6 §

Beräknande av och anmälan om växthusareal

Växthusarealen räknas på basis av växt-
husets yttre mått. I växthusarealen inkluderas
inte butiksutrymmen, trädgårdscentral med
växthuskonstruktion, förbindelsegångar mel-
lan de egentliga växthusen, packeri- och
lagerutrymmen eller andra liknande utrym-
men. Av arealerna för ett växthus som
används för försäljning kan endast de arealer
som används under de oglingssäsonger då
växthuset är i odlingsanvändning enligt 5 §
anses berättiga till stöd.
Växthusarealen anges endast en gång i
ansökan enligt den areal som är i stödberät-
tigad odling den 1 maj 2005.
I odlingsplanen anges växthusens odlings-
arealern specifierade enligt växthus och kul-
turväxt. I odlingsplanen skall också anges
tidpunkt och längd för de perioder då växthus
inte används för odling och undantagsarran-
gemang, såsom plastbyte. Sådana perioder på
högst två veckor då det görs arrangemang
eller ombyte av bestånd i växthusen behöver
inte anges i odlingsplanen. I fråga om växter
för vilka stöd söks i produktgrupp anges i
odlingsplanen bara de viktigaste växter som
odlas i produktgruppen.

7 §

Fastställande av odlingssäsong

Odlingssäsongen består av de odlingstider

för stödberättigade växter som anges i od-
lingsplanen.
Den period då växthuset inte används i

odling dras av vid beräkning av odlingssä-
songens längd. Om växthuset står tomt i högst
två veckor på grund av ombyte av bestånd
eller arrangemang i växthuset, behöver dessa
uppehåll inte avdras från odlingssäsongens
längd.
Om det är uppehåll i odlingsplanen den 1

maj 2005 eller odlingen består av frilands-
gurka, kinakål eller isbergsallat, kan stöd för
lång odlingssäsongen beviljas, om den odling
som berättigar till stöd har pågått i minst två
månader före den 1 maj 2005 och odlingen
i övrigt i sin helhet uppfyller kraven för
beviljande av stöd för lång odlingssäsongen
under 2005.

8 §

Normal jordbrukarsed på orten

Till normal jordbrukarsed på orten hör
inom växthusproduktionen att sådana växtar-
ter och växtsorter skall användas som lämpar
sig för växthusodling, att det vid planteringen
används ett plantmaterial vars omfattning och
beskaffenhet är tillräcklig samt att skötselåt-
gärder och odlingsförhållanden ombesörjs.
Till jordbrukarseden hör också att bärga
skörden.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2
februari 2005. Åtgärder som verkställigheten
av förordningen förutsätter får vidtas innan
förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 januari 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Lea Anttalainen
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