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L a g

1048/2014

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 4 kap. 6 §, sådan den lyder i

lag 509/2011, och
ändras 6 kap. 2 § samt 14 kap. 3 § och 3 b § 1 mom.,
sådana de lyder, 6 kap. 2 § i lag 1049/2013 samt 14 kap. 3 § och 3 b § 1 mom. i lag

1188/2009, som följer:

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och
varaktighet

2 §

Den inkomstrelaterade dagpenningens
förtjänstdel och förhöjda förtjänstdel

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillna-
den mellan dagslönen och grunddelen. När
lönen per månad är större än 95 gånger
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den
del av dagslönen som överskrider denna
gräns 20 procent. Beloppet av den inkomstre-
laterade dagpenningen med barnförhöjning är
högst 90 procent av den dagslön som ligger
till grund för den inkomstrelaterade dagpen-
ningen, dock minst lika stort som grunddelen
med eventuell barnförhöjning.

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 58 pro-
cent av skillnaden mellan dagslönen och
grunddelen. När lönen per månad är större än
95 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i
fråga om den del av dagslönen som överskri-

der denna gräns 35 procent. Beloppet av den
inkomstrelaterade dagpenningen med barn-
förhöjning är då högst lika stort som den
dagslön som ligger till grund för den in-
komstrelaterade dagpenningen, dock minst
lika stort som grunddelen med eventuell
barnförhöjning och förhöjningsdel.

Vid omvandling av den per månad beräk-
nade lönen till dagslön eller tvärtom anses
månaden omfatta 21,5 arbetsdagar.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

3 §

Finansieringen av den inkomstrelaterade
dagpenningen och av grunddagpenningen

Bestämmelser om finansieringen av lönta-
gares inkomstrelaterade dagpenning finns i
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner och bestämmelser om finansieringen av
företagares inkomstrelaterade dagpenning i
lagen om arbetslöshetskassor.
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Grunddagpenningen och den därtill hö-
rande barnförhöjningen samt förhöjningsde-
len finansieras med statsmedel och intäkterna
av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

3 b §

Förskott som skall betalas för täckande av
förmånerna

Staten ska månatligen till Folkpensionsan-
stalten betala förskott för grunddagpenningen

så att förskottens belopp motsvarar det be-
lopp som det beräknas att staten ska betala
det året och att förskottet räcker till för att
täcka utgifterna under varje månad.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Lagens 6 kap. 2 § tillämpas på personer

vars arbetsvillkor uppfylls när denna lag trätt
i kraft och vars lön som ligger till grund för
den inkomstrelaterade dagpenningen därför
räknas om.

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdminister Laura Räty
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