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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en 
lag om ändring och temporär ändring av lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås det att lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finan-
siering av arbetslöshetsförmåner och en lag 
om ändring och temporär ändring av lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa ska ändras. 
Syftet med de föreslagna ändringarna är att 
genomföra en besparing på 50 miljoner euro 
i utgifterna för arbetslöshetsdagpenningen 
enligt regeringens beslut. Samtidigt förenklas 
finansieringen av utkomstskyddet för arbets-
lösa. 

Det föreslås att beräkningsregeln för den 
inkomstrelaterade dagpenningen ändras så att 
förtjänstdelen sjunker hos de personer vars 
lön överstiger 3 115 euro i månaden. Därtill 
föreslås det att den förhöjda förtjänstdel som 
betalas under tiden för sysselsättningsfräm-
jande service samt för 90 dagar sedan en lång 
arbetshistoria avslutats ska sänkas. Ändring-
arna i beräkningsreglerna för den inkomstre-
laterade dagpenningen leder till att utgifterna 

för den inkomstrelaterade dagpenning som 
finansieras genom arbetslöshetsförsäkrings-
premier sjunker med cirka 50 miljoner euro, 
och denna summa ska enligt förslaget redovi-
sas till Folkpensionsanstalten för att minska 
statens finansieringsansvar för utgifterna för 
grunddagpenning. 

Enligt förslaget ska arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden inte längre finansiera grunddag-
penningens förhöjningsdelar, utan staten av-
ses finansiera förhöjningsdelarna i sin helhet.  

I ikraftträdandebestämmelsen avseende 
lagändringen om arbetsvillkoret för företaga-
re föreslås en ändring som förenklar verkstäl-
ligheten av lagen. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2015 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2015. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Regeringen fattade den 3 april 2014 beslut 
om ramarna för statsfinanserna samt om pla-
nen för de offentliga finanserna 2015—2018. 
Beslutet är ett led i försöket att minska håll-
barhetsunderskottet i den offentliga ekono-
min. Enligt beslutet ska bestämmelserna om 
utkomstskyddet för arbetslösa ändras på så 
sätt att statens utgifter minskar med 50 mil-
joner euro på 2015 års nivå. Målet är att ge-
nomföra besparingarna på så sätt att de riktas 
mot dem som får den högsta arbetslöshets-
dagpenningen.  
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Nivån på arbetslöshetsdagpenningen 

Grunddagpenningen är 32,66 euro per dag 
2014. Den höjs med 5,27 euro för ett barn 
under 18 som ska försörjas, med 7,74 euro 
för två barn och med 9,98 euro för tre eller 
fler barn. Därtill kan en förhöjningsdel på 
4,78 euro per dag betalas till grunddagpen-
ningen. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. För-
tjänstdelen utgör 45 procent av skillnaden 
mellan dagslönen och grunddelen. När lönen 
per månad är större än 105 gånger grundde-
len, är förtjänstdelen i fråga om den del av 
dagslönen som överskrider denna gräns 20 
procent. Beloppet av den inkomstrelaterade 
dagpenningen med barnförhöjning är högst 
90 procent av den dagslön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpenning-
en, dock minst lika stort som grunddelen med 
eventuell barnförhöjning. 

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 65 pro-
cent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
105 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i 
fråga om den del av dagslönen som överskri-
der denna gräns 37,5 procent. Beloppet av 

den inkomstrelaterade dagpenningen med 
barnförhöjning 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. 

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel be-
talas på två grunder: efter att en lång arbets-
historia avslutats och för tiden under syssel-
sättningsfrämjande service.  

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel be-
talas för högst 90 dagar till en arbetssökande 
som har blivit arbetslös för att hans eller 
hennes arbetsavtal har sagts upp och uppsäg-
ningen inte beror på honom eller henne själv 
eller han eller hon har sagt upp sitt arbetsav-
tal sedan en permittering utan avbrott har va-
rat minst 200 dagar. En förutsättning är att 
personen anmäler sig som arbetssökande 
inom 60 dagar från det att anställningsförhål-
landet upphörde, och att personen har en ar-
betshistoria på minst 20 år. En ytterligare 
förutsättning för att personen ska få förhöjd 
förtjänstdel är att personen har varit medlem 
av en löntagarkassa minst fem år.  

Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstdel be-
talas under tiden för sysselsättningsfrämjande 
service som överenskommits i en sysselsätt-
ningsplan eller en plan som ersätter en sys-
selsättningsplan för högst 200 dagar.  
 
Finansiering av arbetslöshetsförmåner 

Staten, arbetsgivarna och löntagarna ansva-
rar för finansieringen av utkomstskyddet för 
arbetslösa genom obligatoriska arbetslöshets-
försäkringspremier och arbetslöshetskassorna 
genom medlemsavgifter. Löntagarnas och 
arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspre-
mier redovisas till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden som ansvarar för de andelar och för-
måner som finansieras genom arbetslöshets-
försäkringspremierna. 

Grunddagpenningen och den därtill höran-
de barnförhöjningen samt förhöjningsdelen 
under tiden för sysselsättningsfrämjande ser-
vice finansieras med statsmedel och intäkter-
na av löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
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premie. Arbetslöshetsförsäkringsfonden beta-
lar till Folkpensionsanstalten en andel som i 
genomsnitt motsvarar beloppet av arbetstaga-
res arbetslöshetsförsäkringspremie för arbets-
tagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. 

Grunddagpenningens förhöjningsdel sedan 
en lång arbetshistoria avslutats finansieras 
med intäkter av arbetslöshetsförsäkringspre-
mien. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar 
till Folkpensionsanstalten en andel som mot-
svarar förhöjningsdelen. Till övriga delar fi-
nansieras utgifterna med den statsandel som 
betalas till Folkpensionsanstalten. 

Av den inkomstrelaterade dagpenningen 
finansierar staten den del som motsvarar 
grunddagpenningen. Till övriga delar finan-
sieras löntagarnas inkomstrelaterade dagpen-
ning genom arbetslöshetsförsäkringspremier 
och arbetslöshetskassornas medlemsavgifter. 
Den förhöjda förtjänstdelen finansierar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden i sin helhet. 

Staten deltar emellertid inte i finansiering-
en av dagpenning som betalas under permit-
tering, tilläggsdagar, väderhinder och under 
tid då en orsak som jämställs med permitte-
ring föreligger. Staten har undantagsvis del-
tagit i finansieringen av förmåner som beta-
lats under permittering med en andel som 
motsvarar grunddagpenning under 2010, 
2012 och 2013. 

Staten deltar i finansieringen av inkomstre-
laterad dagpenning för företagare med en an-
del som motsvarar grunddagpenning och 
barnförhöjningar. Företagare finansierar hela 
förtjänstdelen själva. 

Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkrings-
premie 2014 är 0,75 procent upp till en löne-
summa på 1 990 500 euro och 2,95 procent 
för den överstigande delen. Gränsen för löne-
summan höjs årligen med den lönekoeffici-
ent som tillämpas på justeringen av de årli-
gen intjänade arbetspensionsrättigheterna. Av 
de arbetsgivare vars lönesumma överstiger 
nämnda gräns tas en självriskpremie ut i så-
dana fall då arbetsgivaren säger upp en äldre 
person vars arbetslöshet fortsätter till till-
äggsdagar med utkomstskydd för arbetslösa. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
2014 är 0,50 procent av lönen. Därtill betalar 
arbetstagarna en medlemsavgift till arbets-
löshetskassorna. Också av företagare som är 
delägare (försäkras enligt ArPL) tas arbetsgi-

vares arbetslöshetsförsäkringspremie på 0,75 
procent ut och löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie på 0,19 procent av beloppet 
av löner som betalats för arbete till deläga-
ren. Arbetslöshetsförsäkringsfonden faststäl-
ler och tar ut arbetslöshetsförsäkringspremi-
erna och arbetsgivarens självriskpremie. 
 
Företagares arbetsvillkor 

Företagares arbetsvillkor förkortades ge-
nom en lagändring från 18 månader till 15 
månader. Ändringen träder i kraft vid in-
gången av 2015.  
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Målsättningen är att spara 50 miljoner euro 
i statens utgifter för arbetslöshetsdagpenning 
på så sätt att besparingarna riktas mot dem 
som får den högsta arbetslöshetsdagpenning-
en. Samtidigt förenklas finansieringen av ut-
komstskyddet för arbetslösa. 

Det föreslås att beräkningsregeln för den 
inkomstrelaterade dagpenningen ändras på så 
sätt att nivån på de högsta inkomstrelaterade 
dagpenningarna sjunker. Förtjänstdelen utgör 
45 procent av skillnaden mellan dagslönen 
och grunddelen. När lönen per månad är stör-
re än 105 gånger grunddelen (3 443 euro 
2015), är förtjänstdelen i fråga om den del av 
dagslönen som överskrider denna gräns 20 
procent. Denna gräns ska enligt förslaget 
sänkas, varefter den nya gränsen är 95 gånger 
grunddagpenningen (3 115 euro 2015), och 
den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker 
då för dem som får högre dagpenning än så. 

Det föreslås att beräkningsregeln för den 
förhöjda förtjänstdelen ändras på så sätt att 
beloppet av den förhöjda förtjänstdelen sjun-
ker. Den förhöjda förtjänstdelen utgör 65 
procent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
105 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i 
fråga om den del av dagslönen som överskri-
der denna gräns 37,5 procent. I propositionen 
föreslås det att den förhöjda förtjänstdelen 
ska utgöra 58 procent av skillnaden mellan 
dagslönen och grunddelen. När lönen är stör-
re än 95 gånger grunddelen, är förtjänstdelen 
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i fråga om den del som överskrider denna 
gräns 35 procent. 

De föreslagna ändringarna uppskattas med-
föra en årlig besparing på 50 miljoner euro 
för arbetslöshetsförsäkringsfonden och denna 
summa ska enligt förslaget överföras till 
Folkpensionsanstalten för finansiering av 
grundskyddet. Arbetslöshetsförsäkringsfon-
den betalar redan i nuläget till Folkpensions-
anstalten en andel som i genomsnitt motsva-
rar beloppet av arbetstagares arbetslöshets-
försäkringspremie för arbetstagare som inte 
hör till arbetslöshetskassorna. Den föreslagna 
betalningen ska komplettera den befintliga. 
 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Enligt förslaget minskar beloppet av in-
komstrelaterad dagpenning för de arbetslösa 
vars lön som ligger till grund för dagpenning 
är högre än 95 gånger grunddagpenningen, 
dvs. 3 115 euro per månad 2015. Detta beror 
på att förtjänstdelen mellan 3 116 och 3 443 
euro kommer att vara 20 procent i stället för 
45. När lönebeloppet överstiger 3 443 euro 
per månad, dvs. 105 gånger grunddagpen-
ningen, blir dagpenningen enligt de nya be-
räkningsreglerna 82 euro mindre per månad 

jämfört med de nuvarande beräkningsregler-
na.  

Beloppet av inkomstrelaterad dagpenning 
för en lön på 3 115 euro är således 1 790 
euro per månad. Dagpenningar som understi-
ger denna gräns avses inte bli ändrade. Utan 
lagändring är den inkomstrelaterade dagpen-
ningen för en lön på 3 443 euro 1 937 euro. 
Den föreslagna ändringen innebär en minsk-
ning av dagpenningen med 82 euro till 1 855 
euro. När lönen är högre än så ändras minsk-
ningen inte. 

Beloppet av den förhöjda förtjänstdelen 
sjunker enligt förslaget för alla som får in-
komstrelaterad dagpenning. Ändringen blir 
störst för de personer vars lön är över 3 443 
euro, eftersom både den sänkta gränsen och 
ändringen av beräkningsregeln för den för-
höjda förtjänstdelen gäller för dem. Inkomst-
relaterad dagpenning höjd med förhöjd för-
tjänstdel blir på en lön på 2 000 euro 91 euro 
lägre enligt de nya beräkningsreglerna, me-
dan den på löner på 3 000 och 4 000 euro blir 
163 respektive 289 euro lägre. 

Minskningen av dagpenning gäller främst 
män eftersom lönerna för de män som får ar-
betslöshetsdagpenning är högre än kvinnor-
nas löner. Bland de personer med en lön över 
3 000 euro som fick arbetslöshetsdagpenning 
år 2012 var 34 600 män och 9 900 kvinnor. 

 
 
Lön euro/ 
mån. 

Dagpen-
ning euro/ 
mån. 

Förslag 
euro/mån. 

Skillnad 
euro/ 
mån. 

Förhöjd för-
tjänstdel 
euro/mån. 

Förslag 
euro/mån. 

Skillnad 
euro/mån. 

2 000 1 249 1 249    0 1 491 1 400 -   91 
3 000 1 680 1 680    0 2 113 1 950 - 163 
4 000 2 014 1 932 - 82 2 629 2 340 - 289 
5 000 2 205 2 123 - 82 2 988 2 675 - 313 

 
 
 

Förslaget sänker statens utgifter med 50 
miljoner euro per år. Arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens andel av utgifterna för utkomst-
skyddet för arbetslösa stiger 2015 från den 
nuvarande nivån, eftersom syftet är att de nya 
beräkningsreglerna ska tillämpas allteftersom 
den lön som ligger till grund för arbetslös-
hetsdagpenningen räknas om. Under de 
kommande åren avses besparingen av in-
komstrelaterad dagpenning täcka de extra 

kostnader som föranleds arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden. 

De extra årliga kostnader som finansiering-
en av förhöjningsdelarna medför för staten 
uppgår till cirka 300 000 euro. 
 
5  Beredningen av proposit ionen  

Denna proposition har beretts vid social- 
och hälsovårdsministeriet i samarbete med 
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arbets- och näringsministeriet samt de centra-
la arbetsmarknadsorganisationerna. Utkastet 
sändes på remiss till Folkpensionsanstalten, 
Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f., 
arbetslöshetsförsäkringsfonden, Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, 
Akava ry och Finlands näringsliv rf. 

Arbetsmarknadsorganisationerna kritiserar 
i sina utlåtanden att beslutet om att spara in 
50 miljoner euro fattades utan att höra ar-
betsmarknadens organisationer och att reger-
ingen således har frångått beredningen på 
trepartsbasis. Löntagarorganisationerna mot-
sätter sig ändringen av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, eftersom ändringen för-
sämrar de arbetslösas försörjningsmöjligheter 
och riktar sig mot förmåner som precis höjts 
vid ingången av 2014. De snabba ändringar-

na i lagstiftningen leder dessutom till att sy-
stemet med utkomstskydd blir mera svårbe-
gripligt. 

Av de ändringar som gäller finansieringen 
av utkomstskyddet ansågs överföringen av 
finansieringen av grunddagpenningens för-
höjningsandelar till staten vara en förbättring, 
eftersom detta gör lagstiftningen tydligare. 
Däremot ansågs överföringen av 50 miljoner 
euro från arbetslöshetsförsäkringssystemet 
till grundskyddet göra finansieringssyste 
 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2015 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

 



 RP 151/2014 rd  
  

 

7

 
DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lag om utkomstskydd för arbetslösa 

6 kap. Arbetslöshetsdagpenningens 
belopp och varaktighet 

2 §. Den inkomstrelaterade dagpenningens 
förtjänstdel och förhöjda förtjänstdel. Det fö-
reslås att 1 mom. ändras så att gränsen för 
den inkomstrelaterade dagpenningen minskas 
från 105 gånger grunddagpenning till 95 
gånger grunddagpenning. Detta innebär en 
sänkt dagpenning för de personer vars lön 
överstiger beloppet av 95 gånger grunddelen 
eftersom förtjänstdelen är 45 procent fram till 
gränsen och 20 procent i fråga om den del 
som överskrider denna gräns.  

Det föreslås att beloppet av den förhöjda 
förtjänstdelen enligt 2 mom. ändras så att för-
tjänstdelen utgör 58 procent av skillnaden 
mellan dagslönen och grunddelen. När lönen 
per månad är större än 95 gånger grunddelen, 
är förtjänstdelen i fråga om den del som 
överskrider denna gräns 35 procent. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar gällande 
lag. 
 
 
4 kap. Jämkade och minskade ar-

betslöshetsförmåner 

6 §. Jämkning av inkomster från rädd-
ningsverksamhet. Från ingången av 2014 har 
det skyddade beloppet gällt för alla som får 
arbetslöshetsförmåner, och det föreslås där-
för att bestämmelsen upphävs som obehöv-
lig. 
 
14 kap. Särskilda bestämmelser 

3 §. Finansieringen av den inkomstrelate-
rade dagpenningen och av grunddagpen-
ningen. Paragrafens 1 mom. motsvarar gäl-
lande lag. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att staten 
finansierar grunddagpenningens båda förhöj-
ningsdelar. Genom den lagändring som träd-

de i kraft vid ingången av 2014 slopades 
både den förhöjningsdel som betalas för 20 
dagar i början av arbetslösheten och omställ-
ningsskyddstillägget. För att finansieringen 
ska bli enklare är det ändamålsenligt att sta-
ten också finansierar den förhöjningsdel som 
betalas för högst 90 dagar sedan en lång ar-
betshistoria avslutats. Grunddagpenningen 
och den därtill hörande barnförhöjningen 
samt förhöjningsdelen under tiden för syssel-
sättningsfrämjande service ska enligt försla-
get finansieras med statsmedel och intäkterna 
av arbetslöshetsförsäkringspremien på sam-
ma sätt som nu. 

3 b §. Förskott som ska betalas för täckan-
de av förmånerna. Det föreslås att bestäm-
melsen i 1 mom. om de förskott som arbets-
löshetsförsäkringsfonden ska betala till Folk-
pensionsanstalten ska strykas. Bestämmelsen 
behövs inte eftersom arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden enligt förslaget inte längre finan-
sierar förhöjningsdelarna. I övrigt motsvarar 
1 mom. gällande lag. 

Ikraftträdande. Lagen avses träda i kraft 
den 1 januari 2015. Lagens 6 kap. 2 § ska 
tillämpas på personer vars arbetsvillkor upp-
fylls när lagen trätt i kraft och vars lön som 
ligger till grund för den inkomstrelaterade 
dagpenningen därför räknas om. Om den sis-
ta arbetsdagen som inräknas i arbetsvillkoret 
är den 31 december 2014 eller tidigare och 
den lön som ligger till grund för dagpenning-
en ska räknas, tillämpas på beräkningen av 
den inkomstrelaterade dagpenningen 6 kap. 2 
§ i lagen sådan den lydde innan denna lag 
trädde i kraft. Om tid i arbete efter det att la-
gen trätt i kraft inräknas i arbetsvillkoret ska 
de nya beräkningsreglerna tillämpas på be-
räkningen av dagpenningen. 

Också beräkningsreglerna för den förhöjda 
förtjänstdelen bestäms utgående från om de 
nya eller de gamla beräkningsreglerna har 
tillämpats på beräkningen av beloppet av 
dagpenning. Om man på beräkningen av den 
normala inkomstrelaterade dagpenningen har 
tillämpat de regler som gällde när denna lag 
trädde i kraft, ska de gamla reglerna också 
tillämpas på beräkningen av den förhöjda 
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förtjänstdelen tills beloppet av inkomstrelate-
rad dagpenning ska räknas om. 
 
1.2 Lag om finansiering av arbetslös-

hetsförmåner 

4 §. Finansiering av inkomstrelaterad dag-
penning. En teknisk ändring föreslås i 3 
mom. eftersom omställningsskyddets för-
tjänstdel inte längre betalas. I övrigt motsva-
rar bestämmelsen gällande lag. 

8 §. Finansieringen av grunddagpenning-
en. De föreslagna ändringarna i 1 mom. mot-
svarar de ändringar som föreslås i 14 kap. 3 § 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ef-
tersom arbetslöshetsförsäkringsfonden inte 
längre avses direkt delta i finansieringen av 
förhöjningsdelarna, föreslås det att bestäm-
melserna om arbetslöshetsförsäkringsfondens 
finansiering stryks i bestämmelsen. Enligt 
förslaget ska arbetslöshetsförsäkringsfonden 
till Folkpensionsanstalten fortfarande betala 
den andel som hör till mottagarna av grund-
dagpenning med intäkterna av arbetslöshets-
försäkringspremie för att finansiera grund-
dagpenningarna, de därtill hörande barnför-
höjningarna och förhöjningsdelarna. Därtill 
ska arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen 
betala 50,3 miljoner euro för finansiering av 
grunddagpenningarna. Bestämmelser om det-
ta avses ingå i 23 § 2 mom. Därtill ska änd-
ringar av teknisk natur göras i momentet på 
grund av den ändrade lagstiftningen. 

En mindre ändring av teknisk natur föreslås 
i 2 mom. Den föreslagna bestämmelsen mot-
svarar gällande lag. 

23 §. Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt 
som ska redovisas till grundskyddet. Mindre 
ändringar av teknisk natur föreslås i 1 mom. I 
övrigt motsvarar bestämmelsen gällande lag. 

Enligt förslaget ska 2 mom. innehålla be-
stämmelser om en årlig extra redovisning på 

50,3 miljoner euro som arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ska betala till Folkpensionsan-
stalten för finansiering av grunddagpenning. 

I 3 mom. föreslås det att närmare bestäm-
melser om beräkningen och betalningen av 
det belopp som ska redovisas utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  
 
1.3 Lag om ändring och temporär änd-

ring av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Ikraftträdandebestämmelsen. Det föreslås 
att 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen 
ändras så att 5 kap. 7 § 1 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa ska tillämpas på 
personer vars företagsverksamhet upphör när 
bestämmelsen trätt i kraft. Enligt gällande lag 
träder 5 kap. 7 § 1 mom. i kraft den 1 januari 
2015. Efter att bestämmelsen trätt i kraft för-
kortas företagares arbetsvillkor från 18 må-
nader till 15 månader. Den nuvarande be-
stämmelsen leder till att också sådana perso-
ner som under granskningsperioden på 48 
månader arbetat som företagare mindre än 18 
månader men minst 15 månader får rätt till 
arbetslöshetsdagpenning för företagare efter 
att lagändringen trätt i kraft. I praktiken är 
det svårt att utreda arbetsvillkoret retroaktivt. 
För att förenkla verkställigheten av lagen är 
det ändamålsenligt att arbetsvillkoret på 15 
månader tillämpas på de företagare vars före-
tagsverksamhet upphör när den nya bestäm-
melsen trätt i kraft. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2015.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

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 för-
tjänstdel 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 frå-
ga om den del av dagslönen som överskrider 
denna gräns 35 procent. Beloppet av den in-
komstrelaterade dagpenningen med barnför-
höjning är då högst lika stort som den dags-
lön som ligger till grund för den inkomstrela-
terade dagpenningen, dock minst lika stort 
som grunddelen med eventuell barnförhöj-
ning och förhöjningsdel. 

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

Grunddagpenningen och den därtill höran-
de barnförhöjningen samt förhöjningsdelen 
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               20  . 
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. 

 
————— 
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2. 

Lag 
om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

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 dagpen-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 ut-
komstskydd 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 hälsovårds-
ministeriet till Folkpensionsanstalten den an-
del för finansieringen av grunddagpenning-
arna enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, de därtill hörande barnförhöjning-
arna samt förhöjningsdelarna som anges i 
23 §. Till övriga delar finansieras utgifterna 
med den statsandel som betalas till Folkpen-
sionsanstalten. 

Bestämmelser om betalningen av statsan-
delen, om användningen av förskott på stats-

andelen och om förvaltningskostnaderna för 
Folkpensionsanstaltens arbetslöshetsförmå-
ner finns i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa. 
 

23 § 

Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som 
ska redovisas till grundskyddet 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden redovisar 
genom förmedling av social- och hälso-
vårdsministeriet intäkten av löntagares in-
flutna arbetslöshetsförsäkringspremie till 
Folkpensionsanstalten för finansiering av 
grunddagpenningen ett belopp, som i genom-
snitt motsvarar beloppet av arbetstagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare 
som inte hör till arbetslöshetskassorna. Det 
belopp som årligen ska redovisas fastställs av 
social- och hälsovårdsministeriet sedan det 
inhämtat utlåtande av Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden.  

Utöver det belopp som avses i 1 mom. re-
dovisar Arbetslöshetsförsäkringsfonden årli-
gen 50 300 000 miljoner euro till Folkpen-
sionsanstalten för finansiering av grunddag-
penningen. 
Närmare bestämmelser om beräkningen och 
betalningen av det belopp som ska redovisas 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 

 
————— 
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3. 

Lag 
om ändring av en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för ar-

betslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(1049/2013) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
Lagens 2 kap. 7 § 1 mom. 7 punkt, 5 kap. 6 § 
och 7 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 
januari 2015. Lagens 5 kap. 7 § 1 mom. till-
lämpas på personer vars företagsverksamhet 
har upphört när bestämmelsen trätt i kraft. 

Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. gäller till utgången 
av 2015. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                   20  . 

 
————— 

 
Helsingfors den 15 september 2014 

 
 
 
 
 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1. 
 

Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

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: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

6 § 

Jämkning av inkomster från räddningsverk-
samhet 

Den jämkade arbetslöshetsförmånen för 
dem som enligt 25 § i räddningslagen 
(379/2011) eller motsvarande lagstiftning i 
landskapet Åland deltar i den räddningsverk-
samhet som bedrivs av anställda i bisyssla vid 
räddningsverk, anställda vid avtalsbrandkårer 
eller anställda vid andra sammanslutningar 
som är verksamma i räddningsbranschen ska, 
med avvikelse från 4 § 1 mom. och 5 § 1 
mom., beräknas så att man vid jämkningen 
beaktar den del av inkomsten från räddnings-
verksamheten som 

1) överstiger 300 euro under en jämknings-
period om en månad, 

2) överstiger 300 euro vid användningen av 
sådan beräknad inkomst som avses i 4 § 
2 mom., eller 

3) överstiger 279 euro under en jämknings-
period om fyra på varandra följande kalen-
derveckor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(upphävs) 
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6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel och förhöjda förtjänstdel 

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillna-
den mellan dagslönen och grunddelen. När 
lönen per månad är större än 105 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 65 pro-
cent av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. När lönen per månad är större än 
105 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i 
fråga om den del av dagslönen som överskri-
der denna gräns 37,5 procent. Beloppet av 
den inkomstrelaterade dagpenningen med 
barnförhöjning är då högst lika stort som den 
dagslön som ligger till grund för den inkomst-
relaterade dagpenningen, dock minst lika 
stort som grunddelen med eventuell barnför-
höjning och förhöjningsdel. 

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

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel 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 frå-
ga om den del av dagslönen som överskrider 
denna gräns 35 procent. Beloppet av den in-
komstrelaterade dagpenningen med barnför-
höjning är då högst lika stort som den dags-
lön som ligger till grund för den inkomstrela-
terade dagpenningen, dock minst lika stort 
som grunddelen med eventuell barnförhöj-
ning 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 

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 
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lagen om arbetslöshetskassor. 
Grunddagpenningen och den därtill anslut-

na barnförhöjningen samt förhöjningsdelen 
enligt 6 kap. 3 b § finansieras med statsmedel 
och intäkterna av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Grunddagpenningens om-
ställningsskyddstillägg samt förhöjningsdelar 
enligt 6 kap. 3 och 3 a § finansieras med in-
täkter av arbetslöshetsförsäkringspremien. 
 

lagen om arbetslöshetskassor. 
Grunddagpenningen och den därtill höran-

de barnförhöjningen samt förhöjningsdelen 
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 belopp 
som det beräknas att staten ska betala det året 
och att förskottet räcker till för att täcka utgif-
terna under varje månad. Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden ska till Folkpensionsanstalten 
betala förskott för förhöjningsdelarna och 
omställningsskyddstilläggen så att förskottens 
belopp motsvarar det belopp som det beräk-
nas att arbetslöshetsförsäkringsfonden ska 
betala det året och att förskottet räcker till 
för att täcka utgifterna under varje månad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 b § 

Förskott som skall betalas för täckande av 
förmånerna 

Staten skall månatligen till Folkpensions-
anstalten betala förskott för grunddagpen-
ningen så att förskottens belopp motsvarar 
det belopp 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               20  . 
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 där-
för räknas om. 
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2. 

Lag 
om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

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: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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 betalas 
enligt 6 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, beräknas arbets-
löshetskassans andel dock av inkomstrelate-
rad dagpenning som bestäms enligt 6 kap. 2 § 
1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Finansiering av inkomstrelaterad dagpen-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 ut-
komstskydd för arbetslösa, beräknas arbets-
löshetskassans andel dock av inkomstrelate-
rad dagpenning som bestäms enligt 1 mom. i 
den paragrafen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen, 
förhöjningsdelen och omställningsskydds-

tillägget 

För finansieringen av grunddagpenningarna 
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
de därtill hörande barnförhöjningarna samt 
förhöjningsdelarna enligt 6 kap. 3 b § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa betalar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden genom förmed-
ling av social- och hälsovårdsministeriet till 
Folkpensionsanstalten den andel som avses i 
23 §. För finansieringen av grunddagpen-
ningarnas förhöjningsdelar enligt 6 kap. 3 
och 3 a § i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa samt omställningsskyddstilläggen enligt 
6 kap. 3 c § i den lagen betalar arbetslöshets-

8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen 

 
 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar ge-
nom förmedling av social- och hälsovårds-
ministeriet till Folkpensionsanstalten den an-
del för finansieringen av grunddagpenning-
arna enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, de därtill hörande barnförhöjningar-
na samt förhöjningsdelarna som anges i 23 §. 
Till övriga delar finansieras utgifterna med 
den statsandel som betalas till Folkpensions-
anstalten. 
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försäkringsfonden Folkpensionsanstalten de 
andelar som avses i 6 kap. 1 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Till övriga delar 
finansieras utgifterna med den statsandel som 
betalas till Folkpensionsanstalten. 

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

 
 
 
 
 

Bestämmelser om betalningen av statsan-
delen, om användningen av förskott på stats-
andelen och om förvaltningskostnaderna för 
Folkpensionsanstaltens arbetslöshetsförmå-
ner finns i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa. 
 

 
23 § 

Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som 
skall redovisas till grundskyddet 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden redovisar 
genom förmedling av vederbörande ministe-
rium intäkten av löntagares influtna arbets-
löshetsförsäkringspremie till folkpensionsan-
stalten för finansiering av grunddagpenningen 
enligt utkomstskyddet för arbetslösa och 
grundstöden enligt den arbetskraftspolitiska 
vuxenutbildningen ett belopp, som i genom-
snitt motsvarar beloppet av arbetstagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare 
som inte hör till arbetslöshetskassorna. Det 
belopp som årligen skall redovisas fastställs 
av vederbörande ministerium sedan det in-
hämtat utlåtande av arbetslöshetsförsäkrings-
fonden. Om bestämmande och erläggande av 
redovisningen föreskrivs närmare genom för-
ordning. 
 

23 § 

Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som 
ska redovisas till grundskyddet 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden redovisar 
genom förmedling av social- och hälso-
vårdsministeriet intäkten av löntagares in-
flutna arbetslöshetsförsäkringspremie till 
Folkpensionsanstalten för finansiering av 
grunddagpenningen ett belopp, som i genom-
snitt motsvarar beloppet av arbetstagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare 
som inte hör till arbetslöshetskassorna. Det 
belopp som årligen ska redovisas fastställs av 
social- och hälsovårdsministeriet sedan det 
inhämtat utlåtande av Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden.  

Utöver det belopp som avses i 1 mom. re-
dovisar Arbetslöshetsförsäkringsfonden årli-
gen 50 300 000 miljoner euro till Folkpen-
sionsanstalten för finansiering av grunddag-
penningen. 

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            20  . 
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3. 

Lag 
om ändring av en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för ar-

betslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(1049/2013) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
Lagens 2 kap. 7 § 1 mom. 7 punkten, 5 kap. 
6 § och 7 § 1 mom. samt 6 kap. 5 § 1 mom. 
träder dock i kraft först den 1 januari 2015. 
Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. gäller till utgången 
av 2015. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
Lagens 2 kap. 7 § 1 mom. 7 punkt, 5 kap. 6 § 
och 7 § 1 mom. träder emellertid i kraft först 
den 1 januari 2015. Lagens 5 kap. 7 § 1 mom. 
tillämpas på personer vars företagsverksam-
het har upphört när bestämmelsen trätt i 
kraft. Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. gäller till ut-
gången av 2015. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  
20  . 
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