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L a g

1049/2014

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 3 mom. samt 8 och

23 §, av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 460/2005 och 8 § sådan den lyder i lag
1189/2009, som följer:

4 §

Finansiering av inkomstrelaterad
dagpenning

— — — — — — — — — — — — —
Arbetslöshetskassans andel av varje in-

komstrelaterad dagpenning är 5,5 procent,
om inte något annat följer av 1 och 2 mom.
Om förhöjd inkomstrelaterad dagpenning be-
talas enligt 6 kap. 2 § 2 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa, beräknas arbets-
löshetskassans andel dock av inkomstrelate-
rad dagpenning som bestäms enligt 1 mom. i
den paragrafen.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Finansieringen av grunddagpenningen

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar ge-
nom förmedling av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet till Folkpensionsanstalten den andel
för finansieringen av grunddagpenningarna
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
de därtill hörande barnförhöjningarna samt
förhöjningsdelarna som anges i 23 §. Till öv-

riga delar finansieras utgifterna med den stat-
sandel som betalas till Folkpensionsanstalten.

Bestämmelser om betalningen av statsan-
delen, om användningen av förskott på stats-
andelen och om förvaltningskostnaderna för
Folkpensionsanstaltens arbetslöshetsförmåner
finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

23 §

Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som
ska redovisas till grundskyddet

Arbetslöshetsförsäkringsfonden redovisar
genom förmedling av social- och hälsovårds-
ministeriet intäkten av löntagares influtna ar-
betslöshetsförsäkringspremie till Folkpen-
sionsanstalten för finansiering av grunddag-
penningen ett belopp, som i genomsnitt mot-
svarar beloppet av arbetstagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie för arbetstagare som
inte hör till arbetslöshetskassorna. Det belopp
som årligen ska redovisas fastställs av social-
och hälsovårdsministeriet sedan det inhämtat
utlåtande av Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Utöver det belopp som avses i 1 mom.
redovisar Arbetslöshetsförsäkringsfonden år-
ligen 50 300 000 euro till Folkpensionsan-
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stalten för finansiering av grunddagpen-
ningen.

Närmare bestämmelser om beräkningen
och betalningen av det belopp som ska redo-

visas utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty
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