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Lag
om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)
13 §, sådan den lyder i lag 1301/2002,
ändras 7,18 och 21 §, 22 g § 1 mom., 24, 24 a, 24 d och 25 §,
sådana de lyder, 7 § i lag 1332/2004, 18 § i lagarna 639/2001 och 1001/2005 samt i nämnda
lag 1301/2002, 21 § delvis ändrad i lagarna 1181/2005 och 363/2006, 22 g § 1 mom. i
sistnämnda lag, 24, 24 a och 24 d § i nämnda lag 1301/2002 samt 25 § i nämnda lagar
1301/2002 och 363/2006 samt i lag 1091/2006, och
fogas till lagen nya 24 e och 26 c § som följer:
7§
Förmåner som finansieras av arbetslöshetsförsäkringsfonden

lönegarantilagen och i 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän samt av det belopp som
avses i 13 § i lagen om Utbildningsfonden.
18 §

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för
betalningen av den avgift som avses i 182 § i
lagen om pension för arbetstagare
(395/2006), av den avgift som avses i 133 §
2 mom. i lagen om statens pensioner
(1295/2006), av det belopp som avses i 31 § i

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
för 2008 är 0,34 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är gra-
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derad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2008 är 0,7 procent
av lönen för ett lönebelopp upp till 1,5 miljoner euro och 2,9 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet.
När
arbetslöshetsförsäkringspremierna
fastställs beaktas inte de förändringar i finansieringsbehovet som föranleds av variationer
i arbetslöshetsgraden till den del arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert eller underskott understiger det maximibelopp
som avses i 3 §.
Ändringarna i löntagares och arbetsgivares
arbetslöshetsförsäkringspremier ska fastställas så att de fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie.
Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
ska graderas så att premien för ett lönebelopp
upp till 1,5 miljoner euro fastställs till en
fjärdedel uttryckt i fulla hundradedels procent
av premien avrundat till närmaste fem hundradedelar för den del av lönebeloppet som
överstiger 1,5 miljoner euro. Om arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie sammantagna är mindre än två
procent, ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie dock fastställas till 15 procent av
det ovan angivna sammanlagda premiebeloppet.
Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie fastställs årligen på förhand på ansökan av arbetslöshetsförsäkringsfonden genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
Storleken av statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
Med avvikelse från vad som bestäms i
3 mom. om minimibeloppet av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie kan löntagares
arbetslöshetsförsäkringspremie inte bestämmas till högre belopp än det som bestämts för
det föregående året, om det i 3 mom. avsedda
sammanlagda premiebeloppet som utgör jämförelsegrund sjunker under det belopp som
bestämts för det föregående året.

21 §
Uppbörd och redovisning av premierna
De försäkringsanstalter som avses i 29 § i
lagen om olycksfallsförsäkring uppbär hos
arbetsgivaren arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på basis av lönesumman
enligt 19 a § 1 mom. Arbetsgivaren svarar
gentemot försäkringsanstalten även för betalningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Försäkringsanstalten har rätt att uppbära
förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien
för en försäkring som börjar från ingången av
året eller under året. Den slutliga försäkringspremien bestäms kalenderårsvis. Om en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring
upphör under kalenderåret, bestämmer försäkringsanstalten försäkringspremien för året
i fråga. Om arbetsgivaren har gjort en anmälan enligt 22 d § 2 mom., ska försäkringsanstalten av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande om nivån på arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelar härvid
den försäkringsanstalt som framställt begäran, och vid behov även andra försäkringsanstalter där arbetsgivaren har försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring, nivån på
arbetslöshetsförsäkringspremierna. Försäkringsanstalten kan även annars av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande
om nivån på en arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie, om det är nödvändigt för
att premierna ska kunna uppbäras i enlighet
med lagen.
Intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremierna jämte dröjsmålsräntor betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Bestämmelser
om redovisningen av medlen samt om grunderna för ersättning för de kostnader som
uppkommer för försäkringsanstalten på grund
av debitering, uppbörd och redovisning finns
i det av social- och hälsovårdsministeriet
fastställda avtalet mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.
Statskontoret uppbär löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier för den statsanställda
personalen och arbetsgivares arbetslöshets-
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försäkringspremier hos statens affärsverk så
som kontoret bestämmer och förmedlar de
influtna medlen vidare till arbetslöshetsförsäkringsfonden så som bestäms i det av social- och hälsovårdsministeriet fastställda avtalet mellan Statskontoret och arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå
från att uppbära arbetslöshetsförsäkringspremie, om dess belopp är ringa.
22 g §
Teknisk anslutning
En försäkringsanstalt, Statskontoret och
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund
samt de som avses i 22 b § 2 mom., 24 d §
och 24 e § 1 och 3 mom. har, utöver vad som
bestäms i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att med
hjälp av en teknisk anslutning lämna arbetslöshetsförsäkringsfonden de uppgifter som
den med stöd av denna lag har rätt att få.
— — — — — — — — — — — — —
8 a kap.
Självriskpremie för arbetsgivares
utkomstskydd för arbetslösa
24 §
Betalningsskyldighet
En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens räkenskaps- eller
affärsverk vars motsvarande lönebelopp är
minst 1,5 miljoner euro är skyldiga att betala
självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om
1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp fortsätter
så att personen i fråga blir berättigad till
tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 mom. i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa, eller
2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för
en år 1950 eller därefter född person som
beror på att anställningsförhållandet sagts
upp och som börjat efter uppnådd 60 års
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ålder fortsätter efter det att personen i fråga
har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat
erhålla ålderspension efter att ha fyllt 62 år
och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt
ända till övergången till ålderspension.
Arbetsgivaren är inte skyldig att betala
självriskpremie, om
1) anställningsförhållandet har upphört
innan personen i fråga har fyllt 56 år,
2) anställningsförhållandet har varat mindre än tre år,
3) anställningsförhållandet har sagts upp
enligt 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen (55/2001)
eller hävts enligt 8 kap. 1 § i nämnda lag av
andra än hälsomässiga orsaker som beror på
arbetstagaren,
4) arbetstagaren efter att anställningsförhållandet upphört på nytt har uppfyllt det
arbetsvillkor som avses i 5 kap. 3 § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa i en anställning hos en annan arbetsgivare än den som
ursprungligen sade upp arbetstagaren, eller
5) arbetstagaren har sagt upp sig på eget
initiativ och utan arbetsgivarens medverkan.
Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om
anställningsförhållanden tillämpas också på
tjänsteförhållanden.
Om den uppenbara avsikten med ett företagsarrangemang har varit att kringgå bestämmelserna om självriskpremie, kan arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa premien
enligt det läge som gällde före ovan nämnda
arrangemang. En arbetsgivare som genomfört
företagsarrangemang ska uppvisa en utredning över att arrangemanget inte har vidtagits
för att företaget ska befrias från självriskpremien. Om en sådan utredning inte uppvisas,
ska arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa
en premie. När arbetslöshetsförsäkringsfonden begär utredning om arrangemanget inom
företaget ska den underrätta arbetsgivaren om
att utebliven utredning inte hindrar att premien fastställs.
24 a §
Självriskpremiens belopp
I de fall som avses i 24 § 1 mom. 1
punkten utgörs grunden för självriskpremien
av det belopp motsvarande förmånsutgiften
som skulle betalas till den uppsagda arbetsta-
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garen till ett belopp motsvarande den inkomstrelaterade dagpenningen från det att
hans eller hennes rätt till tilläggsdagar börjar
tills han eller hon fyller 63 år, dock minst ett
belopp som motsvarar förmånsutgiften för ett
år.
I de fall som avses i 24 § 1 mom. 2
punkten utgörs grunden för självriskpremien
av det belopp som motsvarar förmånsutgiften
enligt den inkomstrelaterade dagpenningen
för den tid arbetslöshetsförmån har betalts till
den uppsagda arbetstagaren från anställningsförhållandets slut tills han eller hon fyller 63
år.
Full självriskpremie är 80 procent av den
förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full
självriskpremie uppbärs om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 24,0
miljoner euro. Om lönebeloppet är mindre,
sjunker självriskpremien lineärt så att ingen
självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är
högst 1,5 miljoner euro.

24 d §
Rätt att erhålla uppgifter
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden och en besvärsinstans enligt
denna lag rätt att utan avgift för fastställande
och verkställande av den betalningsskyldighet som föreskrivs i 24 § få nödvändiga
uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagaren
av
1) statliga och kommunala myndigheter
samt andra offentligrättsliga sammanslutningar,
2) Pensionsskyddscentralen, pensions- och
försäkringsanstalter samt pensionsstiftelser,
3) arbetslöshetskassor och arbetsplatskassor, samt
4) arbetsgivare.
Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har sådan rätt som avses i 1 mom.
att av arbetsgivaren få de uppgifter som är
nödvändiga för att fullgöra den skyldighet att
lämna uppgifter som föreskrivs i 24 e §.

24 e §
Skyldighet att lämna uppgifter
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar i fråga om erhållande och utlämnande av uppgifter är arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten
skyldiga att utan avgift till arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna följande uppgifter om
de personer som avses i 24 §:
1) arbetstagarens identifieringsuppgifter,
2) uppgifter om de anställningsförhållanden som inräknas i arbetsvillkoret och arbetsgivarnas identifieringsuppgifter i fråga om
dem,
3) uppgifter om arbetslöshetsdagpenning,
samt
4) övriga uppgifter som är nödvändiga för
fastställande och verkställande av den betalningsskyldighet som föreskrivs i 24 §.
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som nämns i 1
mom. samt hur och när de ska överlämnas.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter ska Försäkringsinspektionen och Folkpensionsanstalten före utgången
av mars och september till arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna uppgifter om de personer vars rätt till tillläggsdagar har börjat under föregående sex månader på så sätt att av
uppgifterna framgår arbetstagarens personbeteckning och andra identifieringsuppgifter.
Arbetslöshetsförsäkringsfonden har för skötseln av den uppgift som anges i 10 § 2 mom.
rätt att sammanställa och använda de uppgifter som den fått på detta sätt. Den sammanställda informationen kan sparas tills ovan
nämnda uppgift har utförts. Sammanställd information får inte vidareutlämnas.
25 §
Ändringssökande
Besvär kan anföras över debitering av arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier och förskott på dessa med
iakttagande av 53 a § 3 och 11 mom. samt 53
b § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring.
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Den som är missnöjd med arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut om självriskpremie
får söka ändring hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och den som är missnöjd med besvärsnämndens beslut får söka
ändring hos försäkringsdomstolen. Ändring i
försäkringsdomstolens beslut får inte sökas
genom besvär.
I fråga om sökande av ändring iakttas i
tilllämpliga delar 12 och 12 a kap. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

5207
26 c §

Justering av lönebeloppgränserna med lönekoefficienten
De lönebelopp som nämns i 18 § 1 och
3 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom.
justeras årligen med den lönekoefficient som
anges i 96 § 1 mom. i lagen om pension för
arbetstagare. Lönebeloppen motsvarar värdet
ett (1,000) för lönekoefficienten år 2004.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Lagens 24, 24 a och 24 e § träder dock i kraft
den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 21 december 2007
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Lag
om ändring av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 30 december 2002 om ändring av lagen om finansiering av
arbetslöshetsförmåner (1301/2002) 14 § och
ändras 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen, sådant det lyder i lag 1366/2003, som följer:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
Lagens 12, 13 och 15 § träder i kraft den 1
januari 2004. Lagens 24 och 24 a—24 d §
träder i kraft den 1 januari 2009.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 21 december 2007
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Lag
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap.
5 § 1 mom. 11 och 12 punkten, 2 kap. 6 § 2 mom. 3 punkten, 3 kap. 4 och 6 §, 4 kap. 4 § 1
mom., 5 kap. 4 § 2 mom., 6 kap. 4 § 2 mom. och 10 kap. 4 § 1 mom.,
av dem 1 kap. 5 § 1 mom. 11 punkten sådan den lyder i lag 1217/2005, 1 kap. 5 § 1 mom. 12
punkten sådan den lyder i lag 970/2003, 3 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
1330/2004 och 459/2005 samt 3 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 608/2004, samt
fogas till 1 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 970/2003,
459/2005 och 1217/2005, en ny 13 punkt och till 4 kap. 3 § ett nytt 3 mom., som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
5§

nom vilket det är möjligt att spara arbetstid,
intjänad ledighet eller penningersättningar
som omvandlats till ledig tid genom att kombinera dessa och ta ut betald ledighet eller
lyfta penningersättning.
— — — — — — — — — — — — —

Definitioner
I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —
11) högsta förhöjda lönesubvention den
subvention som avses i 7 kap. 9 § 3 mom. i
lagen om offentlig arbetskraftsservice,
12) väderhinder sådant hinder för utförande av arbete i anställningsförhållande
inom byggnads- och skogsbranscherna som
enbart och direkt orsakas av köld och på
grund av vilket arbetsgivaren inte är skyldig
att betala lön i enlighet med 2 kap. 12 § 2
mom. i arbetsavtalslagen, och
13) arbetstidsbank ett företags- eller arbetsplatsspecifikt, skriftligen överenskommet
arbetstidsarrangemang för arbetstagare geRP 136/2007
ShUB 28/2007
RSv 129/2007

2 kap.
Arbetskraftspolitiska förutsättningar för
erhållande av förmåner
6§
Studier
— — — — — — — — — — — — —
Som heltidsstudier betraktas
— — — — — — — — — — — — —
3) yrkesinriktade studier och andra studier,
när studiernas omfattning enligt studieplanen
i genomsnitt är minst fem studiepoäng eller
tre studieveckor per studiemånad eller, om
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studiernas omfattning inte har dimensionerats
i studiepoäng eller studieveckor, när omfattningen enligt undervisningsprogrammet är i
genomsnitt minst 25 veckotimmar.
— — — — — — — — — — — — —
3 kap.
Allmänna begränsningar för erhållande av
förmåner
4§

stämmelserna i olycksfalls- eller trafikförsäkring eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), eller
6) för den tid han eller hon får utbildningsstöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice.
En arbetssökande har utan hinder av
2 mom. 1 punkten rätt till arbetslöshetsförmån om han eller hon får ålderspension på
grund av att han eller hon har uppnått den
avgångsålder som avses i 8 § 1 mom. i lagen
om statens pensioner (1295/2006).

Hindrande sociala förmåner

6§

För en och samma tid kan betalas endast
en arbetslöshetsförmån enligt denna lag. Förhöjd förtjänstdel och grunddagpenningens
förhöjningsdel enligt 6 kap. 3 § betalas inte
för den tid för vilken den arbetssökande betalas tillägg för sysselsättningsplan enligt
6 kap. 3 a §. Grunddagpenning betalas inte
för den tid för vilken den arbetssökande betalas inkomstrelaterad dagpenning.
Berättigad till arbetslöshetsförmåner är
inte en arbetssökande
1) som får förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna eller ålderspension på grundval av anställningsår som
berättigar till full pension, eller ålderspension,
2) som får arbetslöshetspension,
3) som har rätt till moderskaps-, särskild
moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen eller som
har beviljats ledighet för havandeskap och
barnsbörd eller för vård av barn eller som får
specialvårdspenning,
4) för den tid han eller hon får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om
stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006),
5) som får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt de lagar, den
pensionsstadga eller de pensionsbestämmelser som avses i 1 kap. 3 § i lagen om pension
för arbetstagare (395/2006), eller ersättning
för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbe-

Andra begränsningar
En ekonomisk förmån från arbetsgivaren
som baserar sig på ett avtal eller motsvarande
arrangemang mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör, hindrar att arbetslöshetsförmåner beviljas för den tid, räknat från det
att anställningsförhållandet upphörde, över
vilken förmånen periodiseras på basis av lönen i det senaste anställningsförhållandet.
Om den ekonomiska förmånen från arbetsgivaren har betalts efter att anställningsförhållandet upphörde, kan periodiseringen göras
räknat från den tidpunkt då den ekonomiska
förmånen betalades. Periodiseringen ska härvid motsvara en sådan periodisering av den
förmån som betalts efter att anställningsförhållandet upphörde och som görs räknat från
det att anställningsförhållandet upphörde. Utbildning som arbetsgivaren ordnat eller anskaffat beaktas inte som förmån.
När ett anställningsförhållande på heltid
som varat längre än två veckor upphör, hindrar semesterersättning som betalas enligt
lag, kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal
att arbetslöshetsförmåner beviljas för den tid,
räknat från det att anställningsförhållandet
upphörde, över vilken förmånen periodiseras
på basis av lönen i det senaste anställningsförhållandet. Om semesterersättning har betalts efter att anställningsförhållandet upphörde, kan periodiseringen göras räknat från
den tidpunkt då semesterersättningen betalades.
Penningersättning som betalts ur en arbetstidsbank inom två månader innan en heltids-
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permittering börjar eller under permitteringen
hindrar att arbetslöshetsförmån beviljas för
den tid över vilken penningersättningen periodiseras. Penningersättningen periodiseras
över de permitteringsdagar som utgör permitteringstiden enligt meddelandet om permittering. Om penningersättningen har betalts under permitteringen, kan periodiseringen göras
räknat från den tidpunkt då penningersättningen betalades.
Den periodisering som avses i 1—3 mom.
görs genom att den ekonomiska förmånen,
semesterersättningen eller penningersättningen divideras med dagslönen i det senaste
anställningsförhållandet. Lönen bestäms i tilllämpliga delar på samma sätt som den lön
som ligger till grund för inkomstrelaterad
dagpenning, men från inkomsterna görs inget
avdrag till följd av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. För periodiseringen räknas vid behov
de förmåner som avses i 1 och 2 mom.
samman.
4 kap.
Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning
4§
Arbete som skall räknas in i löntagares
arbetsvillkor
— — — — — — — — — — — — —
Kraven för arbetstid uppfylls, om arbetstiden i ett eller flera arbeten är sammanlagt
minst 18 timmar eller när den ordinarie arbetstiden i periodarbete enligt arbetsavtalet
under en utjämningsperiod är i genomsnitt
sammanlagt minst 18 timmar per kalendervecka. I arbetsvillkoret inräknas en sådan
period om fyra på varandra följande kalenderveckor under vilken arbetstiden uppgår till
sammanlagt minst 80 timmar fördelad på
varje kalendervecka, om personen i fråga begär detta skriftligt innan arbetsvillkoret blir
uppfyllt. I arbetstiden inräknas inte den arbetstid som har sparats i en arbetstidsbank.
— — — — — — — — — — — — —
6 kap.

Begränsningar

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och
varaktighet

4§
Inkomst som skall beaktas vid jämkning
Vid jämkning beaktas som inkomst lön
eller annat vederlag som ska betraktas som
förvärvsinkomst och som har fåtts som ersättning för arbete. Som ett sådant vederlag betraktas också inkomster som sparats i eller
tagits ut från en arbetstidsbank. Om inkomsterna av företagsverksamhet under jämkningsperioden inte kan påvisas på ett tillförlitligt sätt, kan de uppskattas på grundval av
beskattningsuppgifterna.
— — — — — — — — — — — — —
895043/201

5 kap.

3§

— — — — — — — — — — — — —
I den arbetstid som avses i 1 och 2 mom.
beaktas arbetstid som sparats i och tagits ut
från en arbetstidsbank.

2

5211

4§
Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning
— — — — — — — — — — — — —
Som den lön som ligger till grund för den
inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lön
och annat vederlag som ska betraktas som
förvärvsinkomst och som har betalts som ersättning för arbete. Som lön som ligger till
grund för dagpenningen beaktas inte besparingar i en arbetstidsbank eller penningersättning som tagits ut därifrån. Om arbetsgivaren
har dragit av en arbetstagares skuld till arbetstidsbanken från lönen, räknas den lön
som ligger till grund för dagpenningen från
den lön som gällde före avdraget.
— — — — — — — — — — — — —
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10 kap.

Bestämmelser om utbildningsdagpenning
4§
Förutsättningar som gäller utbildningen
Utbildning som främjar yrkesfärdigheterna
är utbildning som omfattar minst 36 studiepoäng eller 20 studieveckor i en följd och
som ordnas vid en läroanstalt under offentlig
tillsyn som följer:
1) utbildningen leder till yrkesinriktad
grundexamen, yrkeshögskoleexamen eller
påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola,
2) utbildningen utgör förberedelse för yrkes- eller specialyrkesexamen eller yrkesinriktad grundexamen som avläggs som fristående examen,
3) utbildningen utgör annan yrkesinriktad
tillläggsutbildning enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning än sådan som avses i
2 punkten,
4) utbildningen utgör i lagen om yrkesutbildning avsedd hushållsundervisning som

ordnas på annat sätt än som yrkesinriktad
grundutbildning eller förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning
som ordnas för handikappade studerande, eller
5) specialiseringsstudier som ordnas såsom
fortbildning vid yrkeshögskolor och universitet eller pedagogiska studier som leder till
lärarbehörighet.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Lagens 3 kap. 6 § 3 mom. tillämpas på
penningersättning som betalts ur en arbetstidsbank under denna lags giltighetstid.
Lagens 4 kap. 3 § 3 mom. och 4 § 1 mom.
tilllämpas på arbetstid och inkomster som
sparats och tagits ut under denna lags giltighetstid.
Lagens 6 kap. 4 § 2 mom. tillämpas om
arbetsvillkoret för en arbetstagare har uppfyllts under lagens giltighetstid.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 21 december 2007
Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 22 mars 2001 om verkställighet av lagen om
arbetslöshetskassor (272/2001) 4—8 §, sådana de lyder, 4—7 § i förordning 1156/2003 och 8 §
delvis ändrad i nämnda förordning, som följer:
4§
Arbetslöshetskassan ska för varje kalenderår senast vid utgången av april följande år
tillställa Försäkringsinspektionen ansökan
om de finansieringsandelar som avses i 7
kap. i lagen om arbetslöshetskassor. Till ansökan ska fogas arbetslöshetskassans styrelses verksamhetsberättelse och bokslutet, revisorernas yttrande samt övriga utredningar
som Försäkringsinspektionen begärt.
Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av Försäkringsinspektionen de finansieringsandelar som ska betalas
till arbetslöshetskassorna. Ministeriet ska underrätta arbetslöshetsförsäkringsfonden om
sina beslut om beloppen av finansieringsandelarna, och arbetslöshetsförsäkringsfonden
ska beakta dessa beslut på det sätt som föreskrivs i 5 § vid utbetalningen av förskotten
till arbetslöshetskassorna.
5§
Då social- och hälsovårdsministeriet fastställt arbetslöshetskassans finansieringsandelar dras beloppet av överbetalda förskott av
från följande års förskottsutbetalningar. Om
de utbetalda förskotten understiger de fast-

ställda finansieringsandelarna, betalas skillnaden mellan de slutliga finansieringsandelarna och de utbetalda förskotten till arbetslöshetskassan i form av en tilläggsutbetalning.
6§
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska varje
år senast den 10 november tillställa socialoch hälsovårdsministeriet en beräkning av de
statsandelar som ska betalas till arbetslöshetskassorna följande år. De förskott som ska
betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden
följande år fastställs på basis av arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning av socialoch hälsovårdsministeriet som högst så stora
som de anslag som har anvisats för ändamålen i statsbudgeten. Förskotten ska fastställas
senast den 1 december varje år. Samtidigt
fastställer ministeriet en beräkning av statens
slutliga prestation för det innevarande året.
Skillnaden mellan denna beräkning och de
förskott på statsandelarna som staten fastställt
för det innevarande året beaktas i samband
med betalningen av årets sista förskottsrat
eller före utgången av det innevarande året.
Social- och hälsovårdsministeriet betalar
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varje månad förskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden i form av jämnstora rater, om
ingenting annat följer på framställning arbetslöshetsförsäkringsfonden.
7§
Om arbetslöshetsförsäkringsfonden har
justerat förskotten i enlighet med 3 § eller om
det enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens
bedömning finns behov av att justera de förskott som ska betalas till arbetslöshetskassorna, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden
göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om justering av beloppet av
förskotten på statsandelarna, om förändringen i de förskott som motsvarar statsandelen är avsevärd. Ministeriet kan på eget initiativ justera det förskott som ska betalas till
arbetslöshetsförsäkringsfonden, om grun-

derna för utbetalningen av statsandelsförskottet har förändrats avsevärt.
8§
Social- och hälsovårdsministeriet ska utan
dröjsmål efter det att besluten om arbetslöshetskassornas finansieringsandelar i enlighet
med 4 § 2 mom. har tillställts arbetslöshetsförsäkringsfonden för kännedom fastställa
beloppet av den statsandel som ska betalas
till arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Skillnaden mellan förskottet på den statsandel som betalts till arbetslöshetsförsäkringsfonden och den fastställda statsandelen
betalas eller återbetalas före utgången av den
kalendermånad som följer på fastställandet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007
Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

Regeringsråd Esko Salo
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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för
arbetslösa
Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,
upphävs i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställigheten av lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 19 § 2 mom.,
sådant det lyder i förordning 1225/2005, samt
ändras 15 och 18 § samt 20 a § 2 mom., sådana de lyder i nämnda förordning, som följer:
15 §
Fastställande av förskott
Folkpensionsanstalten skall årligen senast
den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av följande belopp
som staten skall svara för nästa år:
1) grunddagpenningar och utbildningsdagpenningar samt de barnförhöjningar som hänför sig till dem,
2) utbildningsstöd som betalas som grundersättning samt de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig till
dem,
3) alterneringsersättningar.
Folkpensionsanstalten skall senast den 15
november lämna en sådan utredning för fastställande av förskotten enligt 1 mom. som
föreskrivits av social- och hälsovårdsministeriet samt tillställa arbetslöshetsförsäkringsfonden en beräkning av de i 6 kap. 1 § 1
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
samt i 9 kap. 2 § 2 mom. i lagen om offentlig
arbetskraftsservice (1295/2002) avsedda förhöjningsdelar och tillägg för sysselsättningsplan som betalas under följande år, för fastställande av förskott för dessa. Ministeriet
och arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer

förskotten för följande år senast den 1 december varje år och fastställer samtidigt en beräkning av sina slutliga prestationer för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och de förskott som fastställts för
innevarande år beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat.
Förskotten för innevarande år skall omedelbart justeras, om deras grunder har förändrats på ett väsentligt sätt.
18 §
Fastställande av förskott
Folkpensionsanstalten skall årligen senast
den 15 juni tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av det belopp som
staten skall svara för följande år när det gäller
arbetsmarknadsstöd och de barnförhöjningar
och ersättningar för uppehälle som hänför sig
därtill.
Folkpensionsanstalten skall årligen senast
den 15 november tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av det belopp
som Folkpensionsanstalten skall betala varje
månad följande år när det gäller arbetsmarknadsstöd och de barnförhöjningar och ersättningar för uppehälle som hänför sig därtill
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samt statens månatliga finansieringsandel.
Härtill skall också fogas en beräkning av det
likviditetsbelopp som Folkpensionsanstalten
behöver och tidpunkten för det. Dessutom
skall Folkpensionsanstalten lägga fram en beräkning av det slutliga beloppet av statens
finansieringsandel för innevarande år samt
det likviditetsbelopp som inte har återbetalts
vid utgången av året.
Social- och hälsovårdsministeriet fastställer förskotten på statens finansieringsandel
för följande år senast den 1 december varje
år. Samtidigt fastställer ministeriet en beräkning av sina slutliga prestationer för det innevarande året. Skillnaden mellan nämnda beräkning och statens förskott som fastställts
för innevarande år beaktas i samband med
betalningen av årets sista förskottsrat.

Förskotten för innevarande år skall omedelbart justeras, om deras grunder har förändrats på ett väsentligt sätt.
20 a §
Fastställande av den slutliga finansieringen
— — — — — — — — — — — — —
Skillnaden mellan det belopp som det har
fastställts att staten skall betala och de förskott som staten har betalat beaktas i förskottet för den andra månaden som följer på
fastställandet av bokslutet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007
Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

Regeringsråd Esko Salo
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Undervisningsministeriets förordning
om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade
ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 a § 3 mom. i
upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 821/2005:
1§

3§

Analoga inspelningsunderlag

Digitala inspelningsmedier

Avgiften för analoga ljudband är 0,50 cent
per varje påbörjad minut.
Avgiften för analoga bildband är 0,76 cent
per varje påbörjad minut.

Avgiften för digitala audio- och videoinspelningsmedier och digitalboxar är
1) 4 euro om minnet inte överskrider 512
megabyte,
2) 7 euro om minnet överskrider 512 megabyte men inte 1 gigabyte,
3) 10 euro om minnet överskrider 1 gigabyte men inte 20 gigabyte,
4) 12 euro om minnet överskrider 20 gigabyte men inte 50 gigabyte,
5) 15 euro om minnet överskrider 50 gigabyte men inte 150 gigabyte,
6) 18 euro om minnet överskrider 150 gigabyte men inte 250 gigabyte,
7) 21 euro om minnet överskrider 250 gigabyte.
För mobiltelefoner och datorer uttas ingen
avgift.
4§

2§
Digitala inspelningsunderlag
Avgiften för inspelbara CD-, DVD-, HD
DVD-, Blu-ray- och MiniDisc-skivor samt
andra motsvarande inspelningsunderlag är
1) 0,20 euro om minnet inte överskrider 1
gigabyte,
2) 0,60 euro om minnet överskrider 1 gigabyte men inte 10 gigabyte,
3) 1,20 euro om minnet överskrider 10 gigabyte men inte 25 gigabyte,
4) 1,80 euro om minnet överskrider 25 gigabyte.

Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till den 31 december
2008.

Helsingfors den 20 december 2007
Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin

Regeringsråd Jorma Waldén
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2008
Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom.,
16 § och 18 § 4 och 5 mom. lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner
(555/1998), av dessa lagrum 18 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1352/2007:
1§
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
är 0,34 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar
så att premien är 0,7 procent av lönen för ett
lönebelopp upp till 1 686 000 euro och 2,9
procent av lönen för den överskjutande delen
av lönebeloppet.
2§
För en sådan delägare i ett företag som
avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002) 1 kap. 6 § 2 mom. skall i arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas 0,7 procent och i löntagares arbetslöshets-

försäkringspremie 0,12 procent av beloppet
av de arbetslöner som betalas till delägaren.
3§
Statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie är i fråga om de i 13 § lagen om
förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda lönet
som affärsverket betalat för affärsverksamheten 0,7 procent för ett lönebelopp upp till
1 686 000 euro och 1,9 procent för den överskjutande delen.
4§
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till utgången av 2008.
Förordningen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 2008.

Helsingfors den 21 december 2007
Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

Regeringsråd Esko Salo
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