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1138/2017
Lag
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5 kap. 13 § 1 mom., 6 kap.
5 a § och 7 kap. 10 § 1 mom., sådana de lyder, 5 kap. 13 § 1 mom. och 7 kap. 10 § 1 mom.
i lag 1081/2016 samt 6 kap. 5 a § i lag 1188/2009, och
fogas till 6 kap. en ny 3 a §, i stället för den 3 a § som upphävts genom lag 1081/2016,
och till 7 kap. en ny 5 a § som följer:
5 kap.
Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning
13 §
Självrisktid
Arbetslöshetsdagpenning betalas ut efter det att en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån en tid som motsvarar sammanlagt fem fulla arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden föreläggs en gång
per maximal utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 §.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6 kap.
Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet
3a§
Betalning av arbetslöshetsdagpenning till nedsatt belopp
Om en person under den tidsperiod för vilken han eller hon har betalats arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt 65 dagar inte i tillräcklig omfattning har varit i arbete eller
deltagit i sysselsättningsfrämjande service, betalas arbetslöshetsdagpenningen till nedsatt
belopp för de följande 65 dagarna.
Nedsättningen görs på den fulla arbetslöshetsdagpenningen och den uppgår till
4,65 procent.
När en person får arbetslöshetsdagpenning anses han eller hon i tillräcklig omfattning
ha varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service under 65 dagar, om han
eller hon under den tiden antingen
1) har varit i arbete sammanlagt så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka
skulle räknas in i arbetsvillkoret för löntagare,
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2) i företagsverksamhet har tjänat in sammanlagt minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare enligt 5 kap. 7 § 1 mom.,
3) har deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service,
4) har deltagit fem dagar i annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten, eller
5) har på arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet deltagit fem dagar i annan
verksamhet som stöder rekryteringen och för vilken arbetslöshetsförmån betalas; närmare
bestämmelser om verksamhetens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Granskningsperioden på 65 dagar för arbetslöshetsdagpenningen börjar när en person
på basis av ett uppfyllt arbetsvillkor betalas arbetslöshetsdagpenning för första gången.
Följande granskningsperiod börjar vid utgången av den föregående granskningsperioden.
Granskningsperioden börjar på nytt från början och förmånen betalas utan sådan nedsättning som avses i 2 mom. när en person på nytt blir mottagare av arbetslöshetsdagpenning.
1) efter att ha varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott,
2) efter att ha varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget
arbete längre än två veckor utan avbrott,
3) efter det att arbetslöshetsdagpenningen har förvägrats på grundval av 4 kap. 3 eller
5 §, eller
4) efter en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete enligt 2 a kap.
En persons arbetslöshetsdagpenning nedsätts inte på det sätt som avses i 2 mom., inte
heller kontrolleras personens aktivitet enligt 3 mom. om han eller hon
1) har en anhängig ansökan om invalidpension,
2) arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare,
3) får en i 4 kap. 7 § avsedd förmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller
skada, eller
4) på grundval av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka erhåller arbetsmarknadsstöd utan avbrott för färre än 65 utbetalningsdagar.
5a§
Företagares rätt till förhöjd förtjänstdel
En företagare som är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning betalas förtjänstdelen
under tiden för sysselsättningsfrämjande service på det sätt som föreskrivs i 3 §.
7 kap.
Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd
5a§
Betalning av arbetsmarknadsstöd till nedsatt belopp
Om en person under den tidsperiod för vilken han eller hon har betalats arbetsmarknadsstöd för sammanlagt 65 dagar inte i tillräcklig omfattning har varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service, betalas arbetsmarknadsstödet till nedsatt belopp
för de följande 65 dagarna.
Nedsättningen görs på det fulla arbetsmarknadsstödet och den uppgår till 4,65 procent.
När en person får arbetsmarknadsstöd anses han eller hon i tillräcklig omfattning ha varit i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service under 65 dagar, om han eller
hon under den tiden antingen
1) har varit i arbete sammanlagt så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka
skulle räknas in i arbetsvillkoret för löntagare,
2) i företagsverksamhet har tjänat in sammanlagt minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare enligt 5 kap. 7 § 1 mom.,
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3) har deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service,
4) har deltagit fem dagar i annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten, eller
5) har på arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet deltagit fem dagar i annan
verksamhet som stöder rekryteringen och för vilken arbetslöshetsförmån betalas; närmare
bestämmelser om verksamhetens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Den första granskningsperioden på 65 dagar för arbetsmarknadsstödet börjar när en person börjar få arbetsmarknadsstöd. Följande granskningsperiod börjar vid utgången av den
föregående granskningsperioden. Granskningsperioden börjar på nytt från början och förmånen betalas utan sådan nedsättning som avses i 2 mom. när en person på nytt blir mottagare av arbetsmarknadsstöd
1) efter att ha varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott,
2) efter att ha varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget
arbete längre än två veckor utan avbrott,
3) efter det att arbetslöshetsdagpenningen har förvägrats på grundval av 4 kap. 3 eller
5 §, eller
4) efter en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete enligt 2 a kap.
En persons arbetsmarknadsstöd nedsätts inte på det sätt som avses i 2 mom., inte heller
kontrolleras personens aktivitet enligt 3 mom. om han eller hon
1) har en anhängig ansökan om invalidpension,
2) arbetar som närståendevårdare eller familjevårdare,
3) får en i 4 kap. 7 § avsedd förmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller
skada, eller
4) på grundval av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka erhåller arbetsmarknadsstöd utan avbrott för färre än 65 utbetalningsdagar.
10 §
Självrisktid
Arbetsmarknadsstöd betalas efter det att en person har varit arbetslös arbetssökande vid
arbets- och näringsbyrån en tid som motsvarar sammanlagt fem hela arbetsdagar under
högst åtta på varandra följande kalenderveckor.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Trots det som föreskrivs i 6 kap. 3 a § 4 mom. och 7 kap. 5 a § 4 mom. börjar bestämmelserna om granskningsperioden på 65 betalningsdagar för arbetslöshetsförmånen tillämpas från och med den 1 januari 2018 när lagen träder i kraft.
Bestämmelserna i 5 kap. 13 § 1 mom. och 7 kap. 10 § 1 mom. tillämpas om självrisktiden börjar efter denna lags ikraftträdande.
Helsingfors den 28 december 2017
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