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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 13 § lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
utkomstskydd för arbetslösa ändras så att be-
stämmelsen om arbetsvillkoret i fråga om
grunddagpenningen ändras med anledning av
förlängningen av maximitiden för det ar-

betsmarknadsstöd som betalas till arbetsgiva-
ren.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den
1 mars 2002.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

I samband med revideringen av arbets-
kraftspolitiken infördes vid ingången av år
1998 ett system som innebär att arbetsmark-
nadsstödet separat eller kombinerat med sys-
selsättningsstödet (sammansatt stöd) betalas
till arbetsgivaren. Avsikten är att effektivera
samordningen av arbetsmarknadsstödet och
de aktiva åtgärderna för att förhindra utslag-
ning av dem som varit arbetslösa mer än 500
dagar. I anslutning till den fortsatta revide-
ringen av arbetskraftspolitiken ändrades 12 c
§ lagen om arbetsmarknadsstöd genom en lag
(1431/2001) som trädde i kraft vid ingången
av 2002. Paragrafen ändrades så att den tid
för vilken arbetsmarknadsstöd kan betalas till
arbetsgivaren förlängdes från 12 månader till
24 månader. Med anledning av detta ändra-
des även lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa genom en lag (1397/2001) som träder i
kraft vid ingången av mars 2002. Ändringen
innebär att för den tid det sammansatta stödet
betalas hänförs hälften av arbetet till arbets-
villkoret. Ändringen gällde bestämmelsen
om arbetsvillkoret i 16 § 2 mom. lagen om
utkomstskydd för arbetslösa när rätten till er-
hållande av dagpenning avvägd enligt för-
tjänsten fastställs. Bestämmelsen i lagens 13
§ 2 mom., i vilken föreskrivs om arbetsvill-

koret när rätten till grunddagpenning fast-
ställs, ändrades dock inte. Med anledning
härav föreslås att 13 § 2 mom. lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa ändras så att det
till sitt innehåll motsvarar bestämmelsen i 16
§ 2 mom., dvs. att för den tid det sammansat-
ta stödet betalas hänförs hälften av arbetet till
arbetsvillkoret.

2. Proposit ionens ekonomiska
verkningar

Ändringen av bestämmelserna om arbets-
villkoret uppskattas öka utgifterna för arbets-
löshetsdagpenningen år 2002 i fråga om så-
väl förtjänstskyddet som grundskyddet med
sammanlagt 3,4 miljoner euro. Grunddag-
penningens andel härav uppgår till uppskatt-
ningsvis högst 0,8 miljoner euro. Verkning-
arna av förlängningen av tiden för det sam-
mansatta stödet också på det arbetsvillkor
som utgör en förutsättning för grunddagpen-
ningen beaktades när statsbudgeten för 2002
behandlades.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet i
samarbete med företrädare för arbetsmarkna-
dens centralorganisationer.
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4. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars
2002, dock så att den tillämpas på sådant från
och med ingången av 2002 utfört arbete som
hänförs till arbetsvillkoret.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag

om ändring av 13 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 13 § 2

mom., sådant det lyder i lag 1356/1997, som följer:

13 §

Rätt till grunddagpenning

— — — — — — — — — — — — — —
Arbetsvillkoret blir uppfyllt då personen

under de närmast föregående 24 månaderna
(granskningsperioden) i 43 kalenderveckor
har varit i sådant arbete där arbetstiden under
varje kalendervecka har uppgått till minst 18
timmar eller där den regelbundna arbetstiden
enligt arbetsavtalet under en utjämningsperi-
od har varit åtminstone i genomsnitt minst 18
timmar per kalendervecka och lönen har be-
talts enligt kollektivavtal eller, om det inte
finns något kollektivavtal inom branschen,
lönen för heltidsarbete under en månad mot-
svarar minst ett 40-faldigt belopp av grund-
dagpenningen. Vid uppfyllandet av arbets-
villkoret kan på personens begäran också be-

aktas en sådan period om fyra på varandra
följande kalenderveckor, under vilken arbets-
tiden uppgår till sammanlagt minst 80 tim-
mar fördelad på varje vecka. Arbetet kan in-
räknas i arbetsvillkoret endast en gång. Vid
uppfyllandet av arbetsvillkoret beaktas arbete
som personen har utfört efter att ha fyllt 16
år. På arbetsvillkoret tillämpas dessutom 16 §
3—5 mom. Till den tid i arbete som avses i
detta moment hänförs hälften av det arbete i
fråga om vilket arbetsgivaren för lönekostna-
derna har fått sådant stöd som avses i 2 § 2
mom. och 2 a kap. lagen om arbetsmarknads-
stöd.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002,

dock så att den tillämpas på sådant arbete
som hänförs till arbetsvillkoret och som ut-
förts från och med ingången av 2002.

—————

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 13 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 13 § 2

mom., sådant det lyder i lag 1356/1997, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Rätt till grunddagpenning

— — — — — — — — — — — — — —
Arbetsvillkoret blir uppfyllt då personen

under de närmast föregående 24 månaderna
(granskningsperioden) i 43 kalenderveckor
har varit i sådant arbete där arbetstiden un-
der varje kalendervecka har uppgått till
minst 18 timmar eller där den regelbundna
arbetstiden enligt arbetsavtalet under en ut-
jämningsperiod har varit åtminstone i ge-
nomsnitt minst 18 timmar per kalender-
vecka och lönen har betalts enligt kollektiv-
avtal eller, om det inte finns något kollek-
tivavtal inom branschen, lönen för heltids-
arbete under en månad motsvarar minst ett
40-faldigt belopp av grunddagpenningen.
Vid uppfyllandet av arbetsvillkoret kan på
personens begäran också beaktas en sådan
period om fyra på varandra följande kalen-
derveckor, under vilken arbetstiden uppgår
till sammanlagt minst 80 timmar fördelad
på varje vecka. Arbetet kan inräknas i ar-
betsvillkoret endast en gång. Vid uppfyl-
landet av arbetsvillkoret beaktas arbete som
personen har utfört efter att ha fyllt 16 år.
På arbetsvillkoret tillämpas dessutom 16 §
3—5 mom. Till den tid i arbete som avses i
detta moment hänförs en tredjedel av det
arbete i fråga om vilket arbetsgivaren för
lönekostnaderna har fått sådant stöd som
avses i 2 § 2 mom. och 2a kap. lagen om
arbetsmarknadsstöd, dock högst 16 kalen-
derveckor.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Arbetsvillkoret blir uppfyllt då personen

under de närmast föregående 24 månaderna
(granskningsperioden) i 43 kalenderveckor
har varit i sådant arbete där arbetstiden un-
der varje kalendervecka har uppgått till
minst 18 timmar eller där den regelbundna
arbetstiden enligt arbetsavtalet under en ut-
jämningsperiod har varit åtminstone i ge-
nomsnitt minst 18 timmar per kalender-
vecka och lönen har betalts enligt kollektiv-
avtal eller, om det inte finns något kollek-
tivavtal inom branschen, lönen för heltids-
arbete under en månad motsvarar minst ett
40-faldigt belopp av grunddagpenningen.
Vid uppfyllandet av arbetsvillkoret kan på
personens begäran också beaktas en sådan
period om fyra på varandra följande kalen-
derveckor, under vilken arbetstiden uppgår
till sammanlagt minst 80 timmar fördelad
på varje vecka. Arbetet kan inräknas i ar-
betsvillkoret endast en gång. Vid uppfyl-
landet av arbetsvillkoret beaktas arbete som
personen har utfört efter att ha fyllt 16 år.
På arbetsvillkoret tillämpas dessutom 16 §
3—5 mom. Till den tid i arbete som avses i
detta moment hänförs hälften av det arbete i
fråga om vilket arbetsgivaren för lönekost-
naderna har fått sådant stöd som avses i 2 §
2 mom. och 2a kap. lagen om arbetsmark-
nadsstöd.

— — — — — — — — — — — — — —
———
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Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002,
dock så att den tillämpas på sådant arbete
som hänförs till arbetsvillkoret och som ut-
förts från och med ingången av 2002.

———


