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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av lagen om utkomstskydd  för arbetslösa, 2 a § 
lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen 
i lagen om ändring av lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner, 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd, 
4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden och 9 kap. 2 § la-
gen om offentlig arbetskraftsservice   

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås att lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vux-
enutbildningsstöd och lagen om Utbildnings-
fonden ändras på det sätt som förvaltningsla-
gens ikraftträdande förutsätter. I dessa speci-
allagar föreslås bestämmelser om delgivning 
som avviker från kraven i förvaltningslagen. 
Det föreslås sålunda att delgivning alltid kan 
ske som vanlig delgivning. Dessutom före-
slås bestämmelser om rättelse av sakfel som 
avviker från förvaltningslagen. Enligt propo-
sitionen skall en rättelse av sakfel till nackdel 
för part kunna göras endast med partens sam-
tycke. I lagen om arbetslöshetskassor föreslås 
en teknisk ändring med anledning av förvalt-
ningslagen och språklagen. Propositionen in-
nehåller också vissa ändringar i fråga om 
grunderna för att bevilja utbildningsdagpen-
ning samt indexjusteringen av den lön som 
ligger till grund för arbetslöshetsdagpenning-
en. Det föreslås att förutsättningarna för att 

bevilja utbildningsdagpenning ändras så, att 
förmånen inte kommer i fråga när personen i 
fråga sysselsätter sig som företagare i huvud-
syssla. Förmånen kan inte heller beviljas en 
person som får studiestöd enligt lagen om 
studiestöd för samma eller andra studier på 
heltid, inte heller en person som tagit emot 
heltidsarbete som varar över två veckor. Där-
till föreslås, att om arbetsvillkoret uppfylls 
mitt i en period för utbildningsdagpenning, 
skall detta inte leda till att den inkomstrelate-
rade utbildningsförmånen skall fastställas på 
nytt eller att en ny självrisktid skall inleds. 
Motsvarande ändring föreslås i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. Vidare föreslås en 
teknisk justering av ikraftträdelsebestämmel-
sen i lagen om ändring av lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits. 

————— 
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MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Förvaltningslagen  

Förvaltningslagen (434/203) träder i kraft 
den 1 januari 2004. Syftet med förvaltnings-
lagen är att genomföra och gynna en god för-
valtning och rättssäkerhet i förvaltningsären-
den. Lagen syftar också till att skapa förut-
sättningar för att nå kvalitet och resultat i 
förvaltningens service. Lagen tillämpas bl.a. 
på Folkpensionsanstalten. Därtill tillämpas 
lagen när enskilda sköter offentliga förvalt-
ningsuppgifter. Sådana enskilda, som sköter 
offentliga uppgifter, är bl.a. de arbetslöshets-
kassor som avses i lagen om arbetslöshets-
kassor (603/1984) och Utbildningsfonden en-
ligt lagen om Utbildningsfonden 
(1306/2002). Med förvaltningslagen upphävs 
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) 
och lagen om delgivning i förvaltningsären-
den (232/1966). Förvaltningslagen är en all-
män lag som tillämpas när annat inte bestäms 
i speciallagar. 

I 11 kap. lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002) finns bestämmelser 
som avviker från förvaltningslagen. De gäller 
ansökan om arbetslöshetsförmåner, när och 
hur ansökan blir anhängig, formen för beslu-
tet om förmånen, självrättelse och undanrö-
jande av beslut. I lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa föreskrivs också om sökandens 
skyldighet att tillställa betalaren av förmånen 
utredning som behövs för ärendets avgöran-
de. Till denna del tillämpas sålunda, när det 
gäller ett ärende som faller under lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, bestämmelserna 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, i 
stället för förvaltningslagen. Dagen för delfå-
endet av ett beslut i förhållande till den tid då 
mottagarens anses ha fått del av beslutet re-
gleras i lagens 12 kap. 6 § på samma sätt som 
i förvaltningslagen. Det nyss nämnda lag-
rummet föreskriver emellertid mer omfattan-
de än förvaltningslagen om vilka som skall 
iaktta tiden för delfåendet, varför lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa tillämpas i stäl-

let för förvaltningslagen också i fråga om 
delgivning. 

I 16—18 § och 22—26 § lagen om vuxen-
utbildningsstöd (1276/2000) regleras det för-
farande som skall följas vid behandlingen av 
de ärenden som lagen gäller. I lagens 16 § 
bestäms om ansökan av förmånen, vilken 
skall vara skriftlig. Till ansökan skall bifogas 
den utredning som behövs för att bedöma 
ärendet. Ett beslut i förmånsärendet skall en-
ligt 17 § ges skriftligt. Delgivningen av be-
slutet regleras i 22 §, självrättelse i 23 § och 
undanröjande av beslutet samt rättelse av fel 
i 25 och 26 §. Dessa speciallagsbestämmelser 
går alltså före förvaltningslagen, och till den-
na del tillämpas sålunda, när det gäller ett 
ärende som faller under lagen om vuxenut-
bildningsstöd, bestämmelserna i lagen om 
vuxenutbildningsstöd i stället för förvalt-
ningslag. I övrigt skall ett ärende om vuxen-
utbildningsstöd behandlas i enlighet med 
förvaltningslagen. 

Lagen om Utbildningsfonden reglerar det 
förfarande som skall följas vid behandlingen 
av ett ärende om yrkesexamensstipendium. 
Enligt 4 § skall ett beslut om yrkesexamens-
stipendium ges skriftligt. 7 § gäller ansökan 
om och utbetalning av ett yrkesexamenssti-
pendium. Till övriga delar iakttas förfarandet 
i lagen om vuxenutbildningsstöd. Lagen om 
Utbildningsfonden är en speciallag, vilket in-
nebär att dess bestämmelser om förfarande 
tillämpas i första hand, och förvaltningslagen 
först i andra hand. Precis som i fråga om la-
gen om vuxenutbildningsstöd skall Utbild-
ningsfonden i övrigt följa förvaltningslagen. 

Förvaltningslagens bestämmelser avviker 
från lagen om förvaltningsförfarande ifråga 
om rättelse av sakfel och delgivning av ett 
beslut till en part. Till dessa delar regleras det 
förfarande som idag följs i arbetslöshetskas-
sorna, Folkpensionsanstalten och Utbild-
ningsfonden genom lagen om förvaltnings-
förfarande. Det föreslås därför att lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vux-
enutbildningsstöd och lagen om Utbildnings-
fonden ändras i tillämpliga delar. 
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Till övriga delar tillämpas förvaltningsla-
gen som sådan hos arbetslöshetskassorna och 
Utbildningsfonden, när dessa sköter om of-
fentliga uppgifter. När lagen tillämpas skall 
emellertid hänsyn tas till att vissa förfaranden 
i förvaltningslagen inte lämpar sig för be-
handling av medlems- eller förmånsärenden 
som behandlas i arbetslöshetskassorna och 
Utbildningsfonden. Sådana här olämpliga be-
stämmelser är t.ex. syn enligt 38 §, inspek-
tion enligt 39 § och möjligheter till inflytan-
de enligt 41 § förvaltningslagen. En tillämp-
ning av dessa bestämmelser är inte möjlig 
vid behandlingen av ärenden om beviljande 
av förmåner i arbetslöshetskassorna och Ut-
bildningsfonden p.g.a. dessa ärendens natur. 
Inte heller bestämmelserna i dessa paragrafer 
om hur bevis kan framställas är lämpliga att 
tillämpas i dessa ärendens skriftliga ärende-
hantering, där såväl ansökan som utredning 
ges in skriftform. En annan bestämmelse av 
motsvarande slag är 40 § förvaltningslagen 
om muntlig bevisning. En säregenskap i alla 
dessa lagrum är att de antingen gäller flera än 
en person (part eller personer som berörs av 
beslutet) eller så är det fråga om ett bevisme-
del som inte är normalt i förmånsärenden. 
Tillämpningen av dessa lagrum i förvalt-
ningslagen och andra lagrum, som till sin be-
tydelse motsvarar de nämnda lagrummen, 
kommer i praktiken inte i fråga hos arbets-
löshetskassorna, Folkpensionsanstalten och 
Utbildningsfonden. 

 
1.1.1. Lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa  

Rättelse av sakfel 

8 kap. förvaltningslagen gäller rättelser av 
sak- och skrivfel. Enligt 50 § förvaltningsla-
gen får ett sakfel rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas. Partens samtycke behövs 
dock inte, om felet är uppenbart och det har 
föranletts av partens förfarande.  

12 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa gäller undanröjande av ett beslut. 
Om ett lagakraftvunnet beslut, som gäller en 
förmån enligt denna lag, grundar sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller uppen-

bart står i strid med lag, kan försäkringsdom-
stolen undanröja beslutet. Ärendet kan också 
med parts samtycke behandlas på nytt. 

6 § förvaltningslagen innehåller även prin-
cipen om tillitsskydd. Tillitsskyddet ställer 
speciellt stora krav på den som sköter om so-
cial trygghet. Sålunda har det ansetts nöd-
vändigt att i avvikelse till förvaltningslagens 
bestämmelser föreskriva, att en rättelse av ett 
sakfel till nackdel för en part fortsättningsvis 
alltid kräver denna parts samtycke eller att 
beslutet undanröjs av försäkringsdomstolen. 

Med hänvisning till det som anförts ovan 
föreslås att till 12 kap. lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa fogas en ny 8 § om rät-
telse av sakfel. Däremot skall förvaltningsla-
gen tillämpas till den del det gäller anhäng-
iggörandet av ett ärende om rättelse av sak-
fel, beslutets verkningar och de anteckningar 
som skall göras med anledning av ärendet 
samt ytterligare till den del det gäller ärenden 
om rättelser av skrivfel. 
 
Delgivning av beslut 

Förvaltningslagen innehåller nya bestäm-
melser om delgivning av beslut i 9 och 10 
kap. Bestämmelserna gäller vanlig och bevis-
lig delgivning. Vanlig delgivning sker genom 
brev per post till mottagaren. Bevislig del-
givning är bl.a. den i 60 § reglerade delgiv-
ningen mot mottagningsbevis. Enligt lagen 
skall en delgivning verkställas per post mot 
mottagningsbevis, om den gäller ett förplik-
tande beslut och tiden för sökande av ändring 
eller någon annan tidsfrist som påverkar mot-
tagarens rätt börjar löpa från det att beslutet 
delgavs. Enligt motiveringen till lagen avses 
med förpliktande beslut alla beslut där det 
uppställs en förpliktelse att göra någonting, 
såsom en betalningsförpliktelse. 

Motiveringen till den bevisliga delgivning-
en gäller möjligheten att reagera; en person 
skall ha möjlighet att reagera på att det finns 
en viss tidsfrist. När det gäller beslut om ar-
betslöshetsförmåner är tidsfristerna alltid 
personliga och utgången av tidsfristen kan 
vid behov bedömas på nytt, om parten ger in 
tillräcklig utredning om att han eller hon inte 
fått del av beslutet. Om ett mottagningsbevis 
inte i behörig ordning returneras till avsända-
ren kan detta leda t.o.m. till en ogrundad 
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stämningsdelgivning. De som erhåller arbets-
löshetsförmåner kan också uppleva att pro-
ceduren med mottagningsbevis är opropor-
tionerligt besvärlig. Användningen av mot-
tagningsbevis kan också möjliggöra spekula-
tion med lagakrafttidens gång, så att motta-
garen avsiktligt låter bli att iaktta beslutet. 

En användning av mottagningsbevis vid 
arbetslöshetskassans beslut om återkrav, och 
möjligen vid vissa andra beslut, skulle betyda 
en bevislig postning av eventuellt mer än   
10 300 beslut. Kostnaderna för proceduren 
med mottagningsbevis och stämningsdelgiv-
ning skulle vara avsevärda och arbetslöshets-
kassornas arbetsbörda skulle öka på många 
sätt. Stämningsdelgivningen skulle också öka 
stämningsmännens arbetsbörda. Behandling-
en av ärendena skulle fördröjas särskilt i 
ärenden där för stora förmåner betalats ut och 
vid återkrav. 

Om beslutet sänd mot mottagningsbevis, 
måste mottagaren avhämta beslutet på den 
postanstalt som finns närmast hans eller hen-
nes adress. I glesbygder betyder detta att 
ärendets skötsel kräver långa färder. Detta 
besvär kan leda till att klienten kan uppfatta 
den bevisliga delgivningen som en börda, 
snarare än en fördel. 

Idag sänder arbetslöshetskassorna och 
Folkpensionsanstalten alla sina beslut genom 
brev per post till mottagaren. En eventuell 
bevislig delgivning skulle för arbetslöshets-
kassornas del gälla åtminstone beslut om 
återkrav och eventuellt vissa avslag. Med 
hänsyn till det stora antalet beslut och kund-
servicesynpunkter vore det oändamålsenligt 
att nödgas använda bevislig delgivning vid 
dessa beslut. 

Med hänvisning till det som anförts ovan 
föreslås, med avvikelse från 60 § 1 mom. 
förvaltningslagen, att i 11 § 3 mom. lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa intas en be-
stämmelse som gör det möjligt för arbetslös-
hetskassorna att också i fortsättningen skicka 
alla sina beslut genom vanliga brev per post. 
Bestämmelsen skall gälla beslut som sänds 
till förmånsmottagare, likaväl som t.ex. be-
slut som skall ges ett kommunalt organ om 
utbetalning av förmån till detta. Beslutet 
skall sändas som vanligt brev också till en 
part som träder in i stället för förmånsmotta-
garen, såsom en delägare i ett dödsbo eller en 

boutredningsman eller en annan laglig repre-
sentant. Bestämmelsen hindrar dock inte an-
vändningen av bevislig delgivning eller and-
ra förfaranden för delgivning som gjorts möj-
liga i förvaltningslagen. Dessutom föreslås 
att till lagrummet fogas möjligheten att ge 
beslutet på elektronisk väg genom en hänvis-
ning till lagen om elektronisk kommunika-
tion i myndigheternas verksamhet (13/2003). 

För Folkpensionsanstaltens del ges en se-
parat proposition om delgivningen av dess 
beslut. Delgivningen av beslut om förmåner 
som beviljas av Folkpensionsanstalten skall 
regleras i lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001). Det föreslås att bestämmelsen in-
tar en hänvisning till nämnda lag för Folk-
pensionsanstaltens besluts vidkommande. 
 
1.1.2. Lagen om arbetslöshetskassor 

Enligt 2 a § lagen om arbetslöshetskassor 
skall arbetslöshetskassorna i tillämpliga delar 
iaktta lagen om förvaltningsförfarande vid 
sin behandling av ärenden. När lagen om 
förvaltningsförfarande upphävs blir det nöd-
vändigt att göra en teknisk korrigering av 2 
a §. Förvaltningslagen tillämpas direkt på ar-
betslöshetskassorna, eftersom den hör till den 
allmänna lagstiftningen och det föreslås där-
för att hänvisningen till lagen om förvalt-
ningsförfarande avförs helt. Det föreslås 
samtidigt att rubriken för paragrafen ändras 
att motsvara dess nya innehåll. I 2 a § lagen 
om arbetslöshetskassor föreslås en teknisk 
ändring med anledning av språklagen 
(423/2003). 
 
1.1.3. Lagen om vuxenutbildningsstöd 

I 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd före-
skrivs om rättelse av fel. Grundar sig ett be-
slut av fonden på en klart oriktig eller brist-
fällig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag, kan fonden med samtycke 
av den som saken gäller undanröja sitt felak-
tiga beslut och avgöra ärendet på nytt. I detta 
1 mom. regleras inte rättelse av sakfel vid fel 
i förfarandet på samma sätt som i förvalt-
ningslagen. Till denna del föreslås en kom-
plettering av 26 § 1 mom. 

Enligt lagens 17 § skall ett beslut om vux-
enutbildningsstöd ges sökanden skriftligt. 
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Det föreslås att bestämmelsen kompletteras 
med föreskrifter om att beslutet delges ge-
nom vanligt brev per post till den adress som 
sökanden anmält till Utbildningsfonden. 
Samma förfarande skall tillämpas när beslu-
tet delges exempelvis ett dödsbo eller för-
månstagarens lagliga representant. 
 
1.1.4. Lagen om Utbildningsfonden 

Procedurbestämmelserna vid yrkesexa-
mensstipendier hänvisar till lagen om utbild-
ningsstöd med undantag för 4 §, där separata 
bestämmelser om beslut finns. Med stöd av 
det som anförts ovan föreslås, att 4 § 2 mom. 
kompletteras med en bestämmelse om del-
givning av beslutet. Bestämmelsen skall mot-
svara den föreslagna ändringen i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. 14 § gäller för-
valtningsförfarandet vid behandlingen av ett 
förmånsärende. En teknisk korrigering, för-
anledd av förvaltningslagen och språklagen, 
föreslås här. 
 
1.2. Övriga ändringar i lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa och lagen 
om offentlig arbetskraftsservice 

En helhetsrevidering av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa trädde i kraft i början av 
2003. Bestämmelserna om utkomstskydd un-
der arbetslöshet i olika lagar koncentrerades 
till den nya lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. Lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa innehåller bestämmelser om arbets-
marknadsstöd och den utbildningsdagpen-
ning, som betalas till arbetslösa som frivilligt 
utbildar sig.  

10 kap. 2 § lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa reglerar de arbetskraftspolitiska för-
utsättningarna för utbildningsdagpenning. 
Förutsättning för erhållande av utbildnings-
dagpenning är att personen är arbetslös ar-
betssökande vid arbetskraftsbyrån när utbild-
ningen inleds. Vidare sägs, att bestämmel-
serna i 2 och 8 kap. om arbetskraftspolitiska 
förutsättningar inte tillämpas på utbildnings-
dagpenning. Innan lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa trädde i kraft, reglerades förut-
sättningarna i lagen om stödjande av arbets-
lösas frivilliga studier (1402/1997) så, att de 
arbetskraftspolitiska förutsättningarna i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 
och lagen om arbetsmarknadsstöd 
(1542/1993) inte tillämpades under utbild-
ningstiden. De arbetskraftspolitiska förutsätt-
ningarna om bl.a. företagande och heltidsstu-
dier och deras inverkan på arbetslöshetsför-
månerna var emellertid tillämpliga. Rätt till 
utbildningsdagpenning hade inte heller en 
person som var i heltidsarbete. 

Syftet med helhetsrevideringen av lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa var inte att 
ändra den personkrets som är berättigad till 
utbildningsdagpenning. Av detta skäl före-
slås, att 10 kap. 2 § lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa ändras så, att där föreskrivs att 
2 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
inte tillämpas med undantag för kapitlets 2 § 
samt 4—5 §. Med anledning av detta föreslås 
en teknisk ändring i kapitlets 10 §. 

En ny 4 mom. föreslås fogad till 10 kap. 
3 §. I momentet föreskrivs, att rätt till utbild-
ningsdagpenning inte finns vid heltidsarbete 
som varar över två veckor. Så är bestämmel-
sen i samklang med bestämmelserna om rätt 
till arbetslöshetsdagpenning i fråga om när en 
person har rätt till jämkad förmån och när 
heltidsarbete hindrar utbetalning av förmå-
nen, varvid full förmån betalas tills heltidsar-
betet inleds och efter att det upphört. Det fö-
reslås också att det nya 4 mom. föreskriver 
att det inte finns rätt till utbildningsdagpen-
ning om personen får studiestöd för samma 
studier eller för andra heltidsstudier. 

En förutsättning för utbildningsdagpenning 
är att personen är arbetslös arbetssökande vid 
arbetskraftsbyrån när utbildningen inleds. 
Dessutom förutsätts att han eller hon under 
de 12 månader som föregår utbildningsstar-
ten har varit arbetslös sammanlagt fyra må-
nader så, att han eller hon fått arbetslöshets-
dagpenning eller arbetsmarknadsstöd under 
totalt 86 dagar. Detta arbetslöshetsvillkor 
kontrolleras och konstateras via det s.k. 500 
dagars registret som utbetalda arbetslöshets-
förmånsdagar eller via utbetalningsuppgifter 
om arbetsmarknadsstödet. Detta fastställel-
sesätt beaktar faktorer som hindrar utbetal-
ning av en arbetslöshetsförmån, såsom tids-
frister som inte ersätts, det vill säga de s.k. 
karenstiderna, eller perioder då andra förmå-
ner utbetalats, t.ex. med stöd av sjukförsäk-
ringslagen (364/1963). Också situationer som 
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hänförs till den jämkade arbetslöshetsdag-
penning eller det jämkade arbetsmarknads-
stödet, såsom deltidsarbete eller tillfälliga an-
ställningsförhållanden, blir beaktade när ar-
betslöshetens varaktighet beräknas, eftersom 
utbetalda dagpenningdagar p.g.a. arbetslöshet 
skall beaktas omvandlade från 500 dagars be-
talningsregistret att motsvara fulla ersätt-
ningsdagar. 

På de grunder som anförts ovan föreslås, 
att lagrummet ändras så att definitionen av 
arbetslös arbetssökande blir noggrannare än 
nu. Enligt förslaget är den som avses i 2 kap. 
1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa ar-
betslös arbetssökande. Definitionen omfattar 
bl.a. de som enligt lagens 4 kap. 1 § får jäm-
kad arbetslöshetsförmån. På detta sätt skulle 
beslutssituationen klarläggas i förhållande till 
lagen om offentlig arbetsservice 
(1295/2002), vars definition av arbetslösa ar-
betssökanden avviker från lagen om ut-
komststöd för arbetslösa i fråga om hur sys-
selsatt en person får vara för att räknas som 
arbetslös. 

I lagen om stödjande av arbetslösas frivilli-
ga studier fastställdes ytterligare, att be-
stämmelsen i 26 § lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa om att dagpenningsperioden 
räknas från början inte är tillämplig under pe-
rioden för utbildningsdagpenning. Någon 
liknande bestämmelse finns inte i gällande 
lag om utkomstskydd för arbetslösa. Om ar-
betsvillkoret uppfylls under utbildningsdag-
penningsperioden, räknas betalda dagpen-
ningsdagar för arbetslöshet från början och 
den lön som ligger till grund för dagpenning-
ens storlek fastställs på nytt. Detta leder i sin 
tur till att dagpenningens storlek fastställs på 
nytt. Även självrisktiden tas om. Att dagpen-
ningsperioden börjar på nytt från början står 
inte i samklang med specialbestämmelserna 
för utbildningsdagpenningen, eftersom ut-
bildningsdagpenning i vilket fall som helst 
kan fås under högst 500 dagar. Dessutom är 
den förmån som betalas alltid samma förmån 
som personen i fråga är berättigad till när ut-
bildningen inleds. Om arbetsvillkoret upp-
fylls för en person som inleder utbildningen 
med arbetsmarknadsstöd överför det därför 
inte honom eller henne till den grupp som är 
berättigad till inkomstrelaterade förmåner. 

På de grunder som anförts ovan föreslås att 

bestämmelsen om att dagpenningsperioden 
räknas från början sluts bort vid tillämpning-
en av bestämmelserna om utbildningsdag-
penning. Målet med detta förfarande är att 
trygga att sökanden får en förmån på samma 
nivå som han eller hon var berättigad till när 
utbildningen inleddes. Studier som berättigar 
till utbildningsdagpenning är på heltid och 
personen i fråga förlorar därför inte det arbe-
te som hänförts till arbetsvillkoret. På basis 
av bestämmelserna om förlängning av 
granskningsperioden för arbetsvillkoret, för-
länger utbildningsdagpenningsperioden den-
na granskningsperiod. Huruvida arbetsvillko-
ret uppfylls kan sålunda undersökas när per-
sonen avslutat de studier som varit på heltid 
och berättigat till utbildningsdagpenning. 

9 kap. 2 § 2 mom. lagen om offentlig ar-
betskraftsservice föreskriver att när förtjänst-
stödet fastställs, iakttas 6 kap. 8 § om in-
komstrelaterad dagpenning i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Bestämmelsen 
stipulerar att maximitiden för förmånen räk-
nas från början och att den lön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en bestäms på nytt. De villkor som gäller för 
att bevilja förmåner under utbildningsperio-
den borde vara så enhetliga som möjligt. 
Skillnader borde bottna i skillnader i syste-
mens syften och mål. Att arbetsvillkoret upp-
fylls mitt under utbildningsperioden är dess-
utom en mycket ovanlig situation. På dessa 
grunder föreslås, att 9 kap. 2 § 2 mom. änd-
ras så, att hänvisningen till 6 kap. 8 § lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa vid bevil-
jandet av förtjänststöd slopas. 

14 kap. 2 § 1 mom. lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa reglerar indexjustering 
av den lön som ligger till grund för dagpen-
ningen, när den lön som ligger till grund för 
den inkomstrelaterade dagpenningen skall 
beräknas även för sådant arbete som uppfyl-
ler arbetsvillkoret under en förlängning av 
granskningsperioden. I sin nuvarande form 
bestäms i lagrummet att lön som har beräk-
nats för tiden före förlängningen av gransk-
ningsperioden justeras i samma förhållande 
som det indextal som avses i lagen om pen-
sion för arbetstagare och som fastställts för 
dagpenningens begynnelsetidpunkt avviker 
från det indextal som fastställts för det ka-
lenderår som omfattas av den förlängda 
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granskningsperioden. Med dagpenningens 
begynnelsetidpunkt avses den första dagen 
för vilken inkomstrelaterad dagpenning beta-
las t.ex. efter en karenstid som bestämts i ett 
arbetskraftspolitiskt utlåtande eller självrisk-
tidens utgång. Utformningen av lagrummet 
är komplicerat och delvis felaktigt i be-
greppshänseende. För att korrigera detta fö-
reslås en teknisk ändring i paragrafen. På de 
grunder som anförts ovan föreslås att 1 mom. 
ändras att motsvara 5 kap. 3 § och 6 kap. 4 § 
vad gäller de faktorer på basis av vilka index-
justering kan göras. Den egentliga gransk-
ningsperioden är 24 eller 28 månader. När 
sålunda arbetsperioder före det, på grund av 
förlängningen av granskningsperioden, beak-
tas vid bedömningen av huruvida arbetsvill-
koret uppfylls, skall endast lönerna före den 
egentliga granskningsperioden justeras i det 
förhållande indextalet för det nyaste arbets-
året av dem avviker från indextalet för dag-
penningens begynnelseår. Av detta följer att 
endast ett jämförelseindex används vid in-
dexjusteringen. 

I 14 kap. 2 § 2 mom. bestäms om indexju-
steringar som görs när en person beviljats in-
validpension som delpension eller deltids-
pension, som upphör. Bakgrunden till be-
stämmelsen är 22 § 3 mom. i den gamla la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa, som var 
i kraft till den 31 december 2002. Där be-
stämdes på samma sätt som i gällande lag att 
den inkomstrelaterade dagpenningen för den 
som får invalidpension som delpension eller 
deltidspension bestäms i enlighet med situa-
tionen vid den tidpunkt då pensionen börja-
de. För att en långvarig invalidpension som 
delpension eller deltidspension inte skall leda 
till att inkomstnivån sjunker, bestämdes om 
indexjustering i den nya lagen, som trädde i 
kraft den 1 januari 2003. Indexjusteringen 
kan för närvarande emellertid göras endast 
om pensionen upphör. För att indexjustering-
en skall fungera som åsyftat, förslås att mo-
mentet ändras så, att en indexjustering före-
tas också när personens deltidsarbete upphör 
och pensionen fortgått utan avbrott i minst 
tre år. Sålunda kan den lön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en indexjusteras även i de situationer, där en 
delpension för invaliditet eller deltidspension 
fortsätter. 

Dessutom föreslås en teknisk korrigering 
så, att hänvisningen i lagens 5 kap. 13 § 2 
mom. till lagens 3 kap. om självrisktiden för 
dagpenning och rehabiliteringspenning enligt 
sjukförsäkringen, ändras till en hänvisning 
till nämnda 3 kap. 3 § 4 mom., där reglering-
en av arbetslöshetsförmånen under dessa 
förmåners självrisktid de facto finns. 
 
1.3. Lagen om finansiering av arbetslös-

hetsförmåner 

I 12 § lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner (555/1998) ingick bestämmel-
ser om arbetsgivares premiebetalningsskyl-
dighet och i lagens 13 § ingick bestämmelser 
om befrielse från arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie i vissa fall. Lagen revide-
rades vid ingången av 2003 genom lagen om 
ändring av lagen om finansiering av arbets-
löshetsförmåner (1301/2002). I nämnda lag 
ingår bestämmelser om arbetsgivares själv-
riskpremie, som även inverkar på de be-
stämmelser om fastställandet av arbetslös-
hetsförsäkringspremierna som träder i kraft 
den 1 januari 2008. Dessutom var avsikten 
att bl.a. förtydliga de bestämmelser som gäll-
er premiebetalningsskyldigheten. Till 12 § 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner fogades nya 3 och 4 mom., som innehål-
ler bestämmelser om befrielse från arbetsgi-
vares arbetslöshetsförsäkringspremie. Enligt 
ikraftträdelsebestämmelsen träder lagens 
12 § i kraft den 1 januari 2004. Samtidigt re-
viderades 13 § så att den gäller arbetsgivares 
arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i 
företag. Enligt ikraftträdelsebestämmelsen 
träder lagens 13 § i kraft den 1 januari 2008. 

I gällande lag ingår bestämmelser om be-
frielse från arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie åren 2004—2007 både i 12 och 
13 § som delvis avviker från varandra. Av-
sikten är att 12 §, som reviderats genom la-
gen om ändring av lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner skall tillämpas på be-
frielse från arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie från den 1 januari 2004.  

Med anledning av vad som anförts ovan fö-
reslås en teknisk ändring i ikraftträdelsebe-
stämmelsen i lagen om ändring av lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner så att 
lagens 13 § träder i kraft den 1 januari 2004, 
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dock så att den tillämpas från den 1 januari 
2008. 
 
2.  Proposit ionens verkningar 

2.1. Ekonomiska verkningar 

Under året har det förekommit några tiotals 
personer, vilkas arbetsvillkor skulle ha upp-
fyllts under perioden för utbildningsdagpen-
ning. Om det inte kan anses att arbetsvillko-
ret uppfylls i dessa situationer, finns det inte 
heller någon självrisktid, varvid utgifterna för 
denna tid ökar. Lönen fastställs inte heller på 
nytt i så fall. Den inverkan detta har på dag-
penningens nivå kan ligga åt vardera hållet. 

Den föreslagna indexjusteringen när ett an-
ställningsförhållande på deltid upphör gäller 
personer som har delpension i form av inva-
lidpension eller deltidspension. Det är några 
hundra personer som berörs av indexförhöj-
ningen vid fastställande av lönen. Förslagets 
ekonomiska verkningar är mycket små. 

Förslagen om delgivning av beslut och rät-
telse av sakfel handlar om att fortsätta den 
nuvarande praxisen. Propositionen har såle-
des till denna del inte verkningar på verk-
samheten hos arbetslöshetskassorna samt Ut-
bildningsfonden, och inte heller på förvalt-
ningskostnaderna för dessa. Om däremot 
t.ex. återkravsbesluten måste delges bevis-
ligt, ökar arbetsbördan avsevärt och post-
ningsutgifterna ökar . 
 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Regeringens proposition har beretts som 
tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsmi-
nisteriet i samarbete med arbetsmarknadspar-
terna. Försäkringsinspektionen, Folkpen-
sionsanstalten, Utbildningsfonden, Arbets-
löshetskassornas samorganisation rf, justi-
tieministeriet och arbetsministeriet har hörts.  

 
 

4.  Övriga omständigheter som in-
verkar på proposit ionen 

Till den del förslagen beror på den nya för-
valtningslagens ikraftträdande har proposi-

tionen samordnats med andra propositioner 
om sociala förmåner. 

 
5.  Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits. 

 
6.  Lagst if tningsordning 

21 § 2 mom. grundlagen innefattar ett upp-
drag till lagstiftaren att garantera att god för-
valtning tryggas genom lag. Med garantin för 
god förvaltning avses också den del av indi-
videns rättsskydd som tryggas i förväg ge-
nom procedurkrav. Likaså inbegrips de krav 
som gör det möjligt för individen att få sitt 
ärende behandlat hos en domstol eller annan 
myndighet. 

I de förslagna lagarna är syftet att reglera 
möjligheten att delge ett beslut genom van-
ligt brev per post, när besluter förpliktar par-
ten till något eller när tiden för ändringssö-
kande börjar löpa från delfåendet. Med hän-
syn till att det utöver de extraordinarie rätts-
medlen inom lagstiftningen om social trygg-
het är möjligt, att besvärsinstansen också tar 
försenade besvär till prövning, kan det före-
slagna sättet för delgivning inte anses äventy-
ra parts möjlighet att få sitt ärende behandlat 
i en oavhängig besvärsinstans. Vidare är syf-
tet att det fastslås i lagändringarna, att rättel-
se av sakfel till parts nackdel kan ske endast 
med partens samtycke. Den föreslagna be-
stämmelsen främjar den grundläggande rät-
tigheten till grundläggande försörjning, ga-
ranterad i 19 § 2 mom. grundlagen, samt 
parts tillitsskydd i förhållande till myndighe-
terna och deras beslut. Jämlikheten mellan 
förmånstagarna kräver att regleringen av kor-
rigering av sakfel omfattar även de andra 
förmånssystem som är aktuella under arbets-
löshetsperioder.  

De föreslagna lagarna motsvarar kraven på 
författningsnivå i grundlagen. Sålunda är det 
motiverat att anse, att propositionens lagför-
slag kan behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 
 

 
Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa av den 30 december 2002 (1290/2002) 5 

kap. 13 § 2 mom., 10 kap. 2 § och 10 § och 14 kap. 2 §, samt 
fogas till 10 kap. 3 § ett nytt 4 mom., till 6 § ett nytt 3 mom., till 11 kap. 3 § ett nytt 3 mom. 

och till 12 kap. en ny 8 §, som följer: 
 

5 kap. 

Förutsättningar för erhållande av  
arbetslöshetsdagpenning 

13 § 

Självrisktid  

— — — — — — — — — — — — — —  
Som självriskdagar kan inte räknas de da-

gar då personen i fråga inte uppfyller villko-
ren i 2 kap. för erhållande av dagpenning el-
ler för vilka personen inte är berättigad till 
dagpenning på grund av begränsningarna en-
ligt 3 kap. eller berättigad till jämkad dag-
penning på grund av att arbetstidsgränserna 
enligt 4 kap. 3 § överskrids. Till självriskti-
den räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. av-

sedda självrisktiden för dagpenning och re-
habiliteringspenning enligt sjukförsäkringen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 kap. 

Bestämmelser om utbildningsdagpenning 

2 § 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för er-
hållande av utbildningsdagpenning  

Förutsättning för erhållande av utbild-
ningsdagpenning är att personen när utbild-
ningen inleds är i 2 kap. 1 § avsedd arbetslös 
arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. Be-
stämmelserna i 2 kap. 1, 3 och 6—21 § samt 
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i 8 kap. tillämpas inte på utbildningsdagpen-
ning. 

 
3 § 

Särskilda förutsättningar för erhållande av 
utbildningsdagpenning  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är sysselsatt i arbete på heltid i 

över två veckors tid, har inte rätt till utbild-
ningsdagpenning. Rätt till utbildningsdag-
penning föreligger inte heller, när en stude-
rande får studiestöd enligt lagen om studie-
stöd (65/1994) för den utbildning som ligger 
till grund för utbildningsdagpenningen eller 
för andra studier på heltid. 

 
6 § 

Utbildningsdagpenningsperiodens längd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Under utbildningsdagpenningsperioden till-

lämpas inte 6 kap. 8 §. 
 

10 § 

Arbetskraftsbyråns skyldighet att lämna upp-
gifter  

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen skall lämna den som betalar ut ut-
bildningsdagpenningen upplysningar om 
dem som inlett utbildning enligt 4 § och om 
dem som är arbetslösa arbetssökande när ut-
bildningen inleds samt om de förutsättningar 
som bestäms i 2 kap. 2 och 4—5 §.  

 
11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

3 § 

Beslut om förmåner  

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av vad som bestäms i 60 § 1 

mom. förvaltningslagen (434/2003) kan del-
givningen av arbetslöshetskassans beslut ske 
per post genom brev till mottagaren på den 

postadress han eller hon anmält till utbetala-
ren. Om delgivningen av beslut om förmåner, 
vilka enligt lag verkställs av Folkpensionsan-
stalten, föreskrivs separat i lagen om Folk-
pensionsanstalten (731/2001). Vid delgivning 
av beslut på elektronisk väg iakttas vad som 
bestäms i lagen om elektronisk kommunika-
tion i myndigheternas verksamhet (13/2003). 

 
12 kap. 

Sökande av ändring 

8 § 

Rättelse av sakfel 

Om Folkpensionsanstaltens eller en arbets-
löshetskassas beslut grundar sig på en klart 
oriktig eller bristfällig utredning eller på up-
penbart oriktig tillämpning av lag eller om 
det har skett ett fel i förfarandet då beslutet 
fattades, kan myndigheten undanröja sitt fel-
aktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.  

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller 
nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts 
nackdel förutsätter att parten samtycker till 
att beslutet rättas.  

 
 

14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Indexjustering av den lön som ligger till 
grund för dagpenningen  

När den lön som ligger till grund för den 
inkomstrelaterade dagpenningen beräknas 
med beaktande av lön för en tid, som ingår i 
en förlängning av granskningsperioden i en-
lighet 5 kap. 3 §, justeras denna lön i samma 
förhållande som det indextal, som avses i 9 § 
2 mom. första meningen lagen om pension 
för arbetstagare och som fastställts för dag-
penningens begynnelsetidpunkt, avviker från 
det indextal som fastställts för det kalenderår 
då personen senast har arbetat före den i 5 
kap. 3 § 1 och 2 mom. avsedda gransknings-
perioden. 
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När en som delpension beviljad invalid-
pension eller deltidspension som fortsatt utan 
avbrott i minst tre år upphör, eller när arbete 
på deltid som gjorts vid sidan av en sådan 
pension upphör, och den lön, som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en, i samband med detta fastställs i enlighet 
med situationen vid den tidpunkt då pensio-
nen började, justeras denna lön i det förhål-

lande som det indextal, som avses i 1 mom. 
och som fastställts för dagpenningens begyn-
nelsetidpunkt, avviker från det indextal som 
fastställts för det kalenderår då pensionen 
började. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          200 . 
 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

Lag 

om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetslöshetskassor av den 24 augusti 1984 (603/1984) 2 a §, som den av 

i lagen 1291/2002, som följer: 
 

2 a § 

Tillämpning av annan lagstiftning 

Vid behandlingen av en lagstadgad förmån 
som en arbetslöshetskassa beviljat eller en 

fråga som gäller medlemskap i en arbetslös-
hetskassa iakttas språklagen (423/2003) och i 
tillämpliga delar lagen om användning av 
samiska hos myndigheter (516/1991).  

——— 
Denna lag träder i kraft den          200 . 

————— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i  en lag om ändring av lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 2002 om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshets-

förmåner (1301/2002) 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen, som följer: 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. 
Lagens 12, 13 och 15 § träder i kraft den 1 
januari 2004, dock så att lagens 13 § tilläm-
pas från den 1 januari 2008. Lagens 14 § trä-
der i kraft den 1 januari 2008. Lagens 24 och 

24 a—24 d § träder i kraft den 1 januari 
2009. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         200 . 

————— 
 
 
 
 

4. 
 

Lag 

om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd av den 28 december 2000 (1276/2000) 26 § 1 mom. 

och 
fogas till 17 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 

17 § 

Beslut om förmån  

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av vad som bestäms i 60 § 1 
mom. förvaltningslagen kan delgivningen av 
beslutet ske per post genom brev till motta-
garen på den postadress han eller hon anmält 
till Utbildningsfonden. 
 
 
 

26 § 

Rättelse av fel  

Grundar sig ett beslut av fonden på en klart 
oriktig eller bristfällig utredning eller på up-
penbart oriktig tillämpning av lag, kan fon-
den med samtycke av den som saken gäller 
undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra 
ärendet på nytt.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          200 . 

————— 
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5.  
 

Lag 

om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Utbildningsfonden av den 30 december 2002 (1306/2002) 4 § 2 mom. 

och 14 § som följer: 
 

4 § 

Yrkesexamensstipendium  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som ansöker om stipendium skall ges 

ett skriftligt beslut när ett yrkesexamenssti-
pendium beviljas, förvägras eller återkrävs. 
Utan hinder av vad som bestäms i 60 § 1 
mom. förvaltningslagen kan delgivningen av 
beslutet ske per post genom brev till motta-
garen på den postadress han eller hon anmält 
till Utbildningsfonden. 
 
 
 
 
 

14 § 

Förvaltningsförfarandet  

Vid behandlingen av ett förmånsärende 
iakttas i tillämpliga delar språklagen 
(148/1922), lagen om användningen av sa-
miska hos myndigheter (516/1991) och lagen 
om översändande av handlingar (74/1954). 
Beträffande offentlighet i fråga om fondens 
handlingar och verksamhet gäller lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet.  

En tjänsteman vid fonden kan utan hinder 
av vad som i 28 § 1 mom. 4 och 5 punkten 
förvaltningslagen föreskrivs behandla ett 
ärende som gäller fonden som arbetsgivare. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          200 . 

————— 
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6. 
 
 

Lag 

om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om offentlig arbetskraftsservice av den 30 december 2002 (1295/202) 9 kap. 
2 § 2 mom., som följer: 
 

9 kap. 

Utbildningsstöd 

2 § 

Utbildningsstöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grundstödets fulla belopp är lika stort som 

den grunddagpenning som avses i 6 kap. 1 § 
1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa. Det fulla förtjänststödet består av en 
grunddel och en förtjänstdel enligt vad som i 
6 kap. 1 § 2 mom., 2—5 samt 10 och 11 § 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa be-
stäms om inkomstrelaterad dagpenning. I 
fråga om utbildningsstödet tillämpas dock 
inte vad som i 6 kap. 3 § 3 mom. lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa bestäms om den 
förhöjda förtjänstdelens maximala varaktig-
het. Utbildningsstöd betalas i enlighet med 6 
kap. 2 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa förhöjt även till sådana studerande 
som fått den inkomstrelaterade dagpenning-
ens förtjänstdel enligt nämnda lag för 150 
dagar.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         200 . 

————— 

Helsingfors den 14 november 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa av den 30 december 2002 (1290/2002) 5 

kap. 13 § 2 mom., 10 kap. 2 § och 10 § och 14 kap. 2 §, samt 
fogas till 10 kap. 3 § ett nytt 4 mom., till 6 § ett nytt 3 mom., till 11 kap. 3 § ett nytt 3 mom. 

och till 12 kap. en ny 8 §, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 kap  

Förutsättningar för erhållande av arbets-
löshetsdagpenning 

13 § 

Självrisktid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som självriskdagar kan inte räknas de da-

gar då personen i fråga inte uppfyller vill-
koren i 2 kap. för erhållande av dagpenning 
eller för vilka personen inte är berättigad till 
dagpenning på grund av begränsningarna 
enligt 3 kap. eller berättigad till jämkad 
dagpenning på grund av att arbetstidsgrän-
serna enligt 4 kap. 3 § överskrids. Till själv-
risktiden räknas dock den i 3 kap. 4 § av-
sedda självrisktiden för dagpenning och re-
habiliteringspenning enligt sjukförsäkring-
en.  
— — — — — — — — — — — — — —  

5 kap  

Förutsättningar för erhållande av arbets-
löshetsdagpenning 

13 § 

Självrisktid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som självriskdagar kan inte räknas de da-

gar då personen i fråga inte uppfyller vill-
koren i 2 kap. för erhållande av dagpenning 
eller för vilka personen inte är berättigad till 
dagpenning på grund av begränsningarna 
enligt 3 kap. eller berättigad till jämkad 
dagpenning på grund av att arbetstidsgrän-
serna enligt 4 kap. 3 § överskrids. Till själv-
risktiden räknas dock den i 3 kap.3 § 4 
mom. avsedda självrisktiden för dagpen-
ning och rehabiliteringspenning enligt sjuk-
försäkringen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 kap  

Bestämmelser om utbildningsdagpenning 

2 § 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för er-
hållande av utbildningsdagpenning 

Förutsättning för erhållande av utbild-
ningsdagpenning är att personen när utbild-
ningen inleds är arbetslös arbetssökande vid 
arbetskraftsbyrån. Bestämmelserna i 2 och 
8 kap. tillämpas inte på utbildningsdagpen-
ning. 

10 kap  

Bestämmelser om utbildningsdagpenning 

2 § 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för er-
hållande av utbildningsdagpenning 

Förutsättning för erhållande av utbild-
ningsdagpenning är att personen när utbild-
ningen inleds är i 2 kap. 1 § avsedd arbets-
lös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. 
Bestämmelserna i 2 kap. 1, 3 och 6—21 § 
samt i 8 kap. tillämpas inte på utbildnings-
dagpenning. 

 
 
 3 § 

Särskilda förutsättningar för erhållande av 
utbildningsdagpenning  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som är sysselsatt i arbete på heltid i 

över två veckors tid, har inte rätt till utbild-
ningsdagpenning. Rätt till utbildningsdag-
penning föreligger inte heller, när en stude-
rande får studiestöd enligt lagen om studie-
stöd (65/1994) för den utbildning som lig-
ger till grund för utbildningsdagpenningen 
eller för andra studier på heltid. 

 
 
 6 § 

Utbildningsdagpenningsperiodens längd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Under utbildningsdagpenningsperioden 

tillämpas inte 6 kap. 8 §. 
 
 
 10 § 

Arbetskraftsbyråns skyldighet att lämna 
uppgifter  

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen skall lämna den som betalar ut 
utbildningsdagpenningen upplysningar om 
dem som inlett utbildning enligt 4 § och om 
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dem som är arbetslösa arbetssökande när 
utbildningen inleds samt om de förutsätt-
ningar som bestäms i 2 kap. 2 och 4—5 §. 

 
 
 11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

3 § 

Beslut om förmåner  

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av vad som bestäms i 60 § 1 

mom. förvaltningslagen (434/2003) kan 
delgivningen av arbetslöshetskassans beslut 
ske per post genom brev till mottagaren på 
den postadress han eller hon anmält till ut-
betalaren. Om delgivningen av beslut om 
förmåner, vilka enligt lag verkställs av 
Folkpensionsanstalten, föreskrivs separat i 
lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001). Vid delgivning av beslut på 
elektronisk väg iakttas vad som bestäms i 
lagen om elektronisk kommunikation i myn-
digheternas verksamhet (13/2003). 

 
 
 12 kap 

Sökande av ändring 

8 § 

Rättelse av sakfel 

Om Folkpensionsanstaltens eller en ar-
betslöshetskassas beslut grundar sig på en 
klart oriktig eller bristfällig utredning eller 
på uppenbart oriktig tillämpning av lag el-
ler om det har skett ett fel i förfarandet då 
beslutet fattades, kan myndigheten undan-
röja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet 
på nytt.  

Ett beslut får rättas till en parts fördel el-
ler nackdel. Rättelse av ett beslut till en 
parts nackdel förutsätter att parten sam-
tycker till att beslutet rättas.  
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14 kap  

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Indexjustering av den lön som ligger till 
grund för dagpenningen  

Den lön som ligger till grund för den in-
komstrelaterade dagpenningen och som har 
beräknats för tiden före förlängningen av 
granskningsperioden enligt 5 kap. 3 § juste-
ras i samma förhållande som det indextal 
som avses i 9 § 2 mom. första meningen la-
gen om pension för arbetstagare och som 
fastställts för dagpenningens begynnelse-
tidpunkt avviker från det indextal som fast-
ställts för det kalenderår som omfattas av 
den förlängda granskningsperioden.  

 
 
När som delpension beviljad invalidpen-

sion eller deltidspension som fortsatt utan 
avbrott i minst tre år upphör, justeras den 
lön som ligger till grund för inkomstrelate-
rad dagpenning som bestäms i enlighet med 
situationen vid den tidpunkt då pensionen 
började i det förhållande som det indextal 
som avses i 1 mom. och som fastställts för 
dagpenningens begynnelsetidpunkt avviker 
från det indextal som fastställts för det ka-
lenderår då pensionen började. 

14 kap  

Särskilda bestämmelser 

2 § 

Indexjustering av den lön som ligger till 
grund för dagpenningen  

När den lön som ligger till grund för den 
inkomstrelaterade dagpenningen beräknas 
med beaktande av lön för en tid, som ingår i 
en förlängning av granskningsperioden i en-
lighet 5 kap. 3 §, justeras denna lön i sam-
ma förhållande som det indextal, som avses 
i 9 § 2 mom. första meningen lagen om 
pension för arbetstagare och som fastställts 
för dagpenningens begynnelsetidpunkt, av-
viker från det indextal som fastställts för det 
kalenderår då personen senast har arbetat 
före den i 5 kap. 3 § 1 och 2 mom. avsedda 
granskningsperioden. 

När en som delpension beviljad invalid-
pension eller deltidspension som fortsatt 
utan avbrott i minst tre år upphör, eller när 
arbete på deltid som gjorts vid sidan av en 
sådan pension upphör, och den lön, som 
ligger till grund för den inkomstrelaterade 
dagpenningen, i samband med detta fast-
ställs i enlighet med situationen vid den tid-
punkt då pensionen började, justeras denna 
lön i det förhållande som det indextal, som 
avses i 1 mom. och som fastställts för dag-
penningens begynnelsetidpunkt, avviker 
från det indextal som fastställts för det ka-
lenderår då pensionen började. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         200 . 

——— 
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2. 
 
 

Lag 

om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetslöshetskassor av den 24 augusti 1984 (603/1984) 2 a § som den av i 

lagen 1291/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 a § 

Tillämpning av lagen om förvaltningsförfa-
rande 

Vid behandlingen av en lagstadgad för-
mån som en arbetslöshetskassa beviljat eller 
en fråga som gäller medlemskap i en arbets-
löshetskassa iakttas i tillämpliga delar lagen 
om förvaltningsförfarande (598/1982), 
språklagen (148/1992) och lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter 
(516/1991).  

2 a § 

Tillämpning av annan lagstiftning 

Vid behandlingen av en lagstadgad för-
mån som en arbetslöshetskassa beviljat eller 
en fråga som gäller medlemskap i en arbets-
löshetskassa iakttas i tillämpliga delar 
språklagen (148/1992) och lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter 
(516/1991). 

——— 
Denna lag träder i kraft den          200 . 

——— 
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3. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen  om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 2002 om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshets-

förmåner (1301/2002) 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen,  som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2003, dock så att lagens 12 och 15 § träder i 
kraft den 1 januari 2004. Lagens 13 och 
14 § träder i kraft den 1 januari 2008. La-
gens 24 och 24 a—24 d § träder i kraft den 
1 januari 2009.  

 
— — — — — — — — — — — — — — 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2003. Lagens 12, 13 och 15 § träder i kraft 
den 1 januari 2004, dock så att lagens 13 § 
tillämpas från den 1 januari 2008. Lagens 
14 § träder i kraft den 1 januari 2008. La-
gens 24 och 24 a—24 d § träder i kraft den 
1 januari 2009. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         200 . 

——— 
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4. 
 

Lag 

om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd av den 28 december 2000 (1276/2000) 26 § 1 mom. 

och 
fogas till 17 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 17 § 

Beslut om förmån  

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av vad som bestäms i 60 § 1 

mom. förvaltningslagen kan delgivningen 
av beslutet ske per post genom brev till mot-
tagaren på den postadress han eller hon 
anmält till Utbildningsfonden. 

 
26 § 

Rättelse av fel  

Grundar sig ett beslut av fonden på en 
klart oriktig eller bristfällig utredning eller 
på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan 
fonden med samtycke av den som saken 
gäller undanröja sitt felaktiga beslut och 
avgöra ärendet på nytt.  
— — — — — — — — — — — — — —  

26 § 

Rättelse av fel  

Grundar sig ett beslut av fonden på en 
klart oriktig eller bristfällig utredning eller 
på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan 
fonden med samtycke av den som saken 
gäller undanröja sitt felaktiga beslut och 
avgöra ärendet på nytt.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          200 . 

——— 
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5. 
 
 

Lag 

om ändring av4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Utbildningsfonden av den 30 december 2002 (1306/2002) 4 § 2 mom. 

och 14 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Yrkesexamensstipendium 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som ansöker om stipendium skall ges 

ett skriftligt beslut när ett yrkesexamenssti-
pendium beviljas, förvägras eller återkrävs.  

4 § 

Yrkesexamensstipendium 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som ansöker om stipendium skall ges 

ett skriftligt beslut när ett yrkesexamenssti-
pendium beviljas, förvägras eller återkrävs. 
Utan hinder av vad som bestäms i 60 § 1 
mom. förvaltningslagen kan delgivningen 
av beslutet ske per post genom brev till mot-
tagaren på den postadress han eller hon 
anmält till Utbildningsfonden. 

 
14 § 

Förvaltningsförfarandet  

Vid behandlingen av ett förmånsärende 
iakttas i tillämpliga delar lagen om förvalt-
ningsförfarande (598/1982), språklagen 
(148/1922), lagen om användningen av sa-
miska hos myndigheter (516/1991), lagen 
om översändande av handlingar (74/1954) 
och lagen om delgivning i förvaltnings-
ärenden (232/1966). Beträffande offentlig-
het i fråga om fondens handlingar och verk-
samhet gäller lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet.  

En tjänsteman vid fonden kan utan hinder 
av vad som i 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten 
föreskrivs behandla ett ärende som gäller 
fonden som arbetsgivare 

14 § 

Förvaltningsförfarandet  

Vid behandlingen av ett förmånsärende 
iakttas i tillämpliga delar språklagen 
(148/1922), lagen om användningen av sa-
miska hos myndigheter (516/1991) och la-
gen om översändande av handlingar 
(74/1954). Beträffande offentlighet i fråga 
om fondens handlingar och verksamhet 
gäller lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet.  
 
 

En tjänsteman vid fonden kan utan hinder 
av vad som i 28 § 1 mom. 4 och 5 punkten 
förvaltningslagen föreskrivs behandla ett 
ärende som gäller fonden som arbetsgivare. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          200 . 

——— 
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6. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om offentlig arbetskraftsservice av den 30 december 2002 (1295/202) 9 kap. 2 
§ 2 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 kap  

Utbildningsstöd 

2 § 

Utbildningsstöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grundstödets fulla belopp är lika stort 

som den grunddagpenning som avses i 6 
kap. 1 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Det fulla förtjänststödet består 
av en grunddel och en förtjänstdel enligt 
vad som i 6 kap. 1 § 2 mom., 2—5 samt 8, 
10 och 11 § lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa bestäms om inkomstrelaterad dag-
penning. I fråga om utbildningsstödet till-
lämpas dock inte vad som i 6 kap. 3 § 3 
mom. lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa bestäms om den förhöjda förtjänstdelens 
maximala varaktighet. Utbildningsstöd be-
talas i enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa förhöjt 
även till sådana studerande som fått den in-
komstrelaterade dagpenningens förtjänstdel 
enligt nämnda lag för 150 dagar.  
— — — — — — — — — — — — — —  

9 kap  

Utbildningsstöd 

2 § 

Utbildningsstöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grundstödets fulla belopp är lika stort 

som den grunddagpenning som avses i 6 
kap. 1 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Det fulla förtjänststödet består 
av en grunddel och en förtjänstdel enligt 
vad som i 6 kap. 1 § 2 mom., 2—5 samt 10 
och 11 § lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa bestäms om inkomstrelaterad dagpen-
ning. I fråga om utbildningsstödet tillämpas 
dock inte vad som i 6 kap. 3 § 3 mom. la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa be-
stäms om den förhöjda förtjänstdelens max-
imala varaktighet. Utbildningsstöd betalas i 
enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa förhöjt även 
till sådana studerande som fått den inkomst-
relaterade dagpenningens förtjänstdel enligt 
nämnda lag för 150 dagar.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 

——— 
 


