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Lag

Nr 1324

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 3 §

3 mom., 5 § 1 mom. 14 punkten, 5 b § 2 mom., 10 § 1 mom., 19 § och 43 c § 1 mom.,
av dessa lagrum 3 § 3 mom. och 5 b § 2 mom. sådana de lyder i lag 680/1997, 5 §

1 mom. 14 punkten sådan den lyder i lag 1317/1994, 19 § sådan den lyder i lag 1537/1993
och 1175/1998 och 43 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 665/1993, samt
fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 226/1987, 98/1990, 1692/1991,

1651/1992, 1131/1996 och 1401/1997 samt i nämnda lagar 665/1993, 1137/1994 och
680/1997, ett nytt 5 mom. i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag
1317/1994, till lagen en ny 11 a § och till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag
226/1987 samt i lag 666/1996 och 833/1996, ett nytt 7 mom. som följer:

3 §

Verkställande organ

— — — — — — — — — — — — —
Arbetskraftskommissionerna eller arbets-

kraftsbyråerna skall om de arbetskraftspoli-
tiska förutsättningarna för utkomstskydd om
vilka bestäms i 4 och 4 a §, 5 § 1 mom.
3 punkten och 2 mom. samt 5 a, 5 b, 7, 7 a,
8, 9, 9 a §, 10 § 2 mom. samt 11 och
11 a §, ge ett utlåtande som är bindande för
folkpensionsanstalten och respektive arbets-
löshetskassa så som närmare bestäms genom

förordning. Arbetskraftskommissionen eller
arbetskraftsbyrån skall på begäran av arbets-
löshetskassan eller folkpensionsanstalten
utan dröjsmål komplettera sitt utlåtande.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Begränsningar i rätten till
arbetslöshetsdagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är
inte en person
— — — — — — — — — — — — —
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14) som har idkat företagsverksamhet och
som avses i 1 a §, för den tid över vilken
vinsten från försäljning av företagsegendo-
men i anslutning till nedläggningen av före-
taget kan periodiseras enligt arbetsinkomsten
och inom grundskyddet åtminstone enligt
beloppet av grunddagpenningen; vinst från
försäljning av anläggningstillgångar eller
andra långfristiga investeringar anses ansluta
sig till nedläggningen av ett företag också
om vinsten har erhållits under de sex må-
nader som närmast föregick nedläggningen;
om försäljningsvinsten och hur den skall be-
stämmas kan föreskrivas närmare genom
förordning, och
— — — — — — — — — — — — —
Den vinst från försäljning av företagsegen-

dom som avses i 1 mom. 14 punkten perio-
diseras över högst 24 månader. Försälj-
ningsvinsten periodiseras emellertid inte om
företagsverksamheten har pågått högst 18
månader eller om företagets balansomslut-
ning för den senaste räkenskapsperioden
minskad med skulderna för företagsverksam-
heten är högst 10 000 euro. När balansräk-
ning saknas används en egendomsförteck-
ning.
— — — — — — — — — — — — —

5 b §

Studerande på heltid

— — — — — — — — — — — — —
Såsom studier på heltid betraktas studier i

form av dagundervisning som en arbetslös
har inlett vid en yrkesläroanstalt eller en
folkhögskola, gymnasiestudier samt studier
som går ut på avläggande av högskoleexa-
men. Studierna för en person, vilken såsom
arbetslös inleder andra studier, betraktas som
studier på heltid enligt 1 mom., om den ar-
betsmängd som studierna kräver med beak-
tande av utbildnings- eller studieplanens om-
fattning, studiernas bindande natur, den tid
personen tidigare har varit i arbete och den
utbildning han tidigare förvärvat, är så stor
att den utgör hinder för mottagande av hel-
tidsarbete på de villkor som allmänt tilläm-
pas på arbetsmarknaden. Utbildningen anses
alltid ske på heltid, om den arbetsmängd
som utbildnings- eller studieplanen förutsät-
ter i genomsnitt utgör minst 25 undervis-
ningstimmar i veckan eller i genomsnitt
minst tre studieveckor i månaden. Begräns-

ningen tillämpas inte, om inte något annat
följer av 3 mom., på
1) den vars studier har karaktären av hob-

by, och inte på
2) den som någon annanstans än i inter-

natskola idkar gymnasiestudier som är av-
sedda för vuxna och vilkas omfattning enligt
lärokursen är mindre än 75 kurser.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Pendlingsregionen

Såsom pendlingsregion som avses i denna
lag betraktas, om inte något annat följer av
särskilda skäl, en persons boningsort samt
de orter där personer från boningsorten all-
mänt har sina arbetsplatser eller där det med
motsvarande tidsåtgång och till motsvarande
kostnader är möjligt att ha sin sedvanliga
dagliga arbetsplats. I syfte att åstadkomma
en enhetlig praxis fastställer arbetsministeriet
utgående från arbetskraftskommissionernas
beredning årligen föreskrifter om pendlings-
områden enligt denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Beräknandet av föreskrivna
tider

När de tider som avses i 7, 8, 9 och 11 §
beräknas anses en månad ha 30 dagar.

19 §

Längden av perioden för den jämkade
dagpenningen

Jämkad dagpenning betalas för högst 36
månader. På grundval av 17 § 1 mom.
5 punkten kan jämkad dagpenning betalas
även efter nämnda maximitid.
Maximitiden börjar beräknas på nytt när

någon utan avbrott under minst sex månader
har haft ett i 17 § 2 eller 3 mom. avsett hel-
tidsarbete eller när någon efter det att maxi-
mitiden uppnåtts har arbetat i den omfatt-
ning som förutsätts i 13 § 2 mom., 16 §
2 mom. eller 16 a §.
Då maximitiderna enligt 26 § beräknas

beaktas det belopp som har betalts i jämkad
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arbetslöshetsdagpenning förvandlat till fulla
arbetslöshetsdagpenningar.
Den som har uppnått den i 1 mom. nämn-

da maximitiden för arbetslöshetsdagpenning,
kan utan att förlora sin rätt till dagpenning
säga upp sig från sitt arbete.

28 §

Ansökan om dagpenning

— — — — — — — — — — — — —
När en förmån som arbetslöshetskassan

beviljar eller ett ärende som gäller medlem-
skap i arbetslöshetskassan behandlas skall
den som saken gäller beredas tillfälle att bli
hörd, om det är uppenbart nödvändigt med
tanke på hans fördel. Vid behandlingen iakt-
tas i övrigt i tillämpliga delar principerna i
4, 6, 6 a, 8—12, 16—18, 20, 21, 23 och
24 § lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982). En anställd vid en arbetslös-
hetskassa kan dock utan hinder av vad som
bestäms om jäv i 10 § 1 mom. 4 och
5 punkten lagen om förvaltningsförfarande
behandla ett ärende som gäller arbetslös-
hetskassan som arbetsgivare.

43 c §

Utkomstskyddsombud

Vid varje arbetskrafts- och näringscentral
finns ett av arbetsministeriet förordnat ut-
komstskyddsombud som övervakar att de
utlåtanden som avses i 3 § 3 mom. är lagen-
liga och enhetliga. Utkomstskyddsombudet
har rätt att enligt 40 § söka ändring i ett
ärende som gäller de arbetskraftspolitiska
förutsättningarna för erhållande av arbetslös-
hetsdagpenning genom att anföra besvär hos
arbetslöshetsnämnden eller försäkringsdom-
stolen inom 30 dagar efter det beslutet gavs
samt enligt 43 § hos försäkringsdomstolen
när det är fråga om undanröjande av ett la-
gakraftvunnet beslut.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000. Lagens 19 § tillämpas på jämkade
dagpenningar som har betalts för tiden från
och med den 1 april 2000. Lagens 3 §
3 mom. och 10 § 1 mom. tillämpas om väg-
ran att ta emot arbete eller motsvarande för-
farande har inträffat medan lagen är i kraft.
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1325

om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) 20 § 1 mom.,

rubriken för 22 § och 39 §,
av dessa lagrum 39 § sådan den lyder i lag 302/1999, samt
fogas till 22 § ett nytt 2 mom. som följer:

20 §

Rätt till arbetsmarknadsstöd i vissa fall

På arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 7,
7 a, 9 och 9 a § samt 10 § 2 mom. lagen
om utkomstskydd för arbetslösa föreskriver
om arbetslöshetsdagpenning.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Beräknandet av föreskrivna tider

— — — — — — — — — — — — —
När de väntetider och avbrottstider som

avses i 16—20 § beräknas anses en månad
ha 30 dagar.

39 §

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för
arbetslösa

Om inte något annat följer av denna lag,
skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad
som i 6 §, 10 § 1 mom., 28 § 4 och
6 mom., 32, 36, 36 a, 39 och 43 c § samt
44 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa bestäms om arbetslöshetsdagpen-
ning och ärenden som gäller utkomstskydd
för arbetslösa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000. Åtgärder som verkställigheten av la-
gen förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 1326

om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

(1293/1994) 3 § 3 mom. samt 11 och 12 §,
ändras 1 § 1 och 2 mom., 2, 4 och 7 §, 9 § och rubriken före den, 10 § och rubriken före

den, 13—15 och 17 §, 18 § 3 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 § 1 och 2 mom., 22
och 23 §, 25 § 1 mom., 28 §, 29 § 1 mom., 30 § 1 mom., 34 §, 35 § 2 och 3 mom., 36 §
1 mom., 37 § 3 mom. och 40 § 2 mom.,
av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag 68/1996, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i

ovan nämnda lag, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 342/1999, 19 § 1 mom. sådant
det lyder i lag 1498/1995 och 40 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 342/1999, samt
fogas till lagen en ny 16 a § och till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag

342/1999, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
I denna lag bestäms om förtidspensione-

ring från jordbruk, som
1) när avträdelsen sker 1995—1999 base-

rar sig på gemenskapens medfinansierade
system varom bestäms i rådets förordning
(EEG) nr 2079/1992 om gemenskapens
stödordning för förtidspensionering från
jordbruk, och
2) när avträdelsen sker 2000—2002 base-

rar sig på ett nationellt system som till sina
principer motsvarar det system för förtids-
pensionering från jordbruk som avses i rå-
dets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd
från Europeiska utvecklings- och garantifon-
den för jordbruket (EUGFJ) till utveckling
av landsbygden och om ändring och upp-
hävande av vissa förordningar.
För att förbättra jordbrukets struktur be-

viljas avträdelsestöd enligt denna lag lant-
bruksföretagare som varaktigt upphör med
att bedriva jordbruk så som anges i denna
lag.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
I denna lag avses med
1) lantbruksföretagare en person som för

egen eller gemensam räkning bedriver jord-
bruk och själv deltar i arbetet,
2) gårdsbruksenhet en sådan av en eller

flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som
innefattar åker, bestående enhet för bedri-
vande av gårdsbruk; då renhushållning be-
drivs betraktas en i renhushållningslagen
(161/1990) avsedd renhushållningslägenhet
eller annan därmed jämförbar lägenhet också
som en gårdsbruksenhet,
3) jordbruk verksamhet som grundar sig

på naturens fortgående avkastningsförmåga,
med undantag för skogsbruk och fiske, så
som närmare bestäms genom förordning,
4) gårdsbruk jordbruk och skogsbruk,
5) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas

pensionsanstalt som avses i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare (467/1969), och
med
6) kommunens landsbygdsnäringsmyndig-

het organ, tjänsteinnehavare eller förtroende-
valda som avses i 3 § lagen om förvaltning-
en av landsbygdsnäringar i kommunerna
(1558/1991).
Vad som i denna lag bestäms om lant-

bruksföretagares äkta make tillämpas även
på en person som lantbruksföretagaren utan
att ingå äktenskap fortgående lever tillsam-

RP 131/1999
JsUB 12/1999
RSv 97/1999

3539



mans med i gemensamt hushåll under äkten-
skapsliknande förhållanden och som försäk-
rats med stöd av 1 § 2 mom. 5 punkten la-
gen om pension för lantbruksföretagare.

4 §
Ett villkor för avträdelsestöd är att avträ-

daren under tio år omedelbart före avträdel-
sen för egen eller gemensam räkning bedri-
vit jordbruk. Dessutom förutsätts att avträda-
ren under en tid av minst fem år omedelbart
före avträdelsen har varit försäkrad såsom
lantbruksföretagare med stöd av lagen om
pension för lantbruksföretagare. Med försäk-
ringens giltighetstid jämställs härvid den tid
försäkringen varit avbruten på grund av lant-
bruksföretagarens arbetsoförmåga.
Genom förordning föreskrivs vid behov

närmare om villkoren i 1 mom.

7 §
Ett villkor för avträdelsestöd är att avträ-

daren efter avträdelsen varaktigt upphör med
att bedriva kommersiellt jordbruk. Ett villkor
för avträdelsestöd är likaså att avträdaren
inte efter avträdelsen utför leveransarbete i
skogsbruket.
Ett villkor för avträdelsestöd är att avträ-

daren även upphör med andra än i 1 mom.
avsedda förvärvsarbeten eller att hans för-
värvsinkomster av dessa andra arbeten per
månad kan uppskattas till ett belopp som är
mindre än två gånger det belopp som avses i
1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för
arbetstagare (395/1961). Som inkomst be-
traktas härvid likväl inte i socialvårdslagen
(710/1982) avsett stöd för närståendevård
eller i familjevårdarlagen (312/1992) avsett
arvode. I fall som avses i 5 § 2 mom. skall
den yngre maken upphöra med eller minska
sitt förvärvsarbete senast då han eller hon
fyller 55 år.

Generationsväxlingsöverlåtelse

9 §
Upphörandet med jordbruksproduktionen

kan ske genom en generationsväxlingsöver-
låtelse så att avträdaren överlåter gårds-
bruksenhetens åkermark och produk-
tionsbyggnader för bedrivande av jordbruk
till en förvärvare som fortsätter med gårds-
bruket och
1) som har tillräcklig yrkesskicklighet för

att bedriva jordbruk,
2) som inte fyllt 40 år,

3) vars inkomster av varaktig natur av an-
nat än gårdsbruk och kompletterande verk-
samhet till gårdsbruket som bedrivs på lä-
genheten, uppskattade vid avträdelsetidpunk-
ten, inte överstiger det maximibelopp som
fastställs i förordning,
4) som visar att den gårdsbruksenhet som

är föremål för avträdelsen eller den gårds-
bruksenhet som bildas för honom är ekono-
miskt livskraftig,
5) vars gårdsbruksenhet som bildas kan

anses uppfylla minimikraven för miljö, hygi-
en och djurens välfärd, och
6) som förbinder sig att odla gårdsbruks-

enheten och bo på lägenheten eller på sådant
avstånd från den att lägenheten kan skötas
på ett ändamålsenligt sätt, med beaktande av
bland annat bestämmelserna i djurskyddsla-
gen (247/1996), så länge som avträdelsestöd
betalas till avträdaren, dock under minst fem
år.
Då avträdarens lägenhet är en renhushåll-

ningslägenhet eller därmed jämförbar lägen-
het kan avträdelsen ske genom att renarna
jämte för förvärvaren nödvändiga produk-
tionsbyggnader och produktionskonstruktio-
ner överlåts till en förvärvare, som uppfyller
villkoren i 1 mom. 1—3 punkten och börjar
bedriva renhushållning, och där den renbe-
sättning som förvärvaren har efter överlåtel-
sen uppfyller det minimistorlekskrav som
bestäms genom förordning. Förvärvaren
skall härvid förbinda sig att bedriva renhus-
hållning så länge som avträdelsestöd betalas
till avträdaren, dock under minst fem år.
Genom förordning utfärdas närmare be-

stämmelser om villkoren i 1 och 2 mom.
samt om den tid inom vilken villkoren i
1 mom. 1, 4 och 5 punkten senast skall upp-
fyllas. Om nämnda villkor inte uppfylls vid
avträdelsetidpunkten skall förvärvaren ge en
förbindelse om att uppfylla dem inom den
fastställda tiden.

Överlåtelse till lantbruksföretagare

10 §
Upphörandet med jordbruksproduktionen

kan ske så att avträdaren överlåter gårds-
bruksenhetens åkermark i delar eller som en
helhet som tillskottsmark för bedrivande av
jordbruk till en eller flera förvärvare
1) som då avträdelsen sker bedriver jord-

bruk på en gårdsbruksenhet till vilken avträ-
darens åker fogas som tillskottsmark,
2) som i enlighet med bestämmelserna i
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1 § lagen om pension för lantbruksföretagare
har tagit i nämnda lag bestämd försäkring
för minimipensionsskydd i egenskap av id-
kare av gårdsbruk,
3) som inte har fyllt 55 år,
4) vars gårdsbruksenhets åkerareal ökar

med minst två hektar på grund av överlåtel-
sen, och
5) som förbinder sig att odla lägenheten så

länge som avträdelsestöd betalas till avträda-
ren, dock under minst fem år.
Då avträdarens lägenhet är en renhushåll-

ningslägenhet eller därmed jämförbar lägen-
het kan avträdelsen ske genom att renarna
överlåts till en renägare som sedan tidigare
bedriver renhushållning och som har tagit i
1 mom. 2 punkten avsedd försäkring i egen-
skap av renägare och som uppfyller ålders-
villkoret enligt 1 mom. 3 punkten. Förvär-
varens företag skall på grund av överlåtelsen
växa med minst 20 renar. Förvärvaren skall
förbinda sig att bedriva renhushållning så
länge som avträdelsestöd betalas till avträda-
ren, dock under minst fem år.
Genom förordning föreskrivs närmare om

villkoren i 1 och 2 mom.

13 §
En överlåtelse som avses i 9 § 1 mom.

och 10 § 1 mom. kan också ske till två för-
värvare och deras äkta makar gemensamt.
Härvid måste båda, och i fråga om äkta ma-
kar åtminstone den ena, uppfylla de villkor
som gäller för en förvärvare.

14 §
Då avträdaren är ägare till gårdsbruksen-

heten eller ägarens make kan överlåtelsen av
åkern och produktionsbyggnaderna ske ge-
nom köp, gåva eller byte till annan mark än
jord- och skogsbruksmark. När avträdaren är
en person som avses i 3 § 1 mom. 3 punk-
ten betraktas också avvittring och arvskifte
mellan efterlevande make och arvingar som
en överlåtelse.
Då avträdarens lägenhet är en renhushåll-

ningslägenhet eller därmed jämförbar lägen-
het kan en överlåtelse av renar och produk-
tionsbyggnader samt produktionskonstruktio-
ner enligt 9 § 2 mom. och 10 § 2 mom. ske
genom köp eller gåva.

15 §
En i denna lag avsedd avträdelse anses ha

skett när överlåtelsehandlingen har under-
tecknats.

16 a §
Om avträdaren är en idkare av renhushåll-

ning skall avträdelsen innefatta alla renar
som avträdaren och hans make äger. Då id-
kandet av kommersiell renhushållning upp-
hör kan avträdaren och hans make likväl vid
behov kvarhålla ett mindre antal renar för
eget bruk. Bestämmelser om maximiantalet
renar som kan kvarhållas för eget bruk ut-
färdas genom förordning.

17 §
Avträdelsestödets belopp grundar sig på

den arbetsinkomst som med stöd av lagen
om pension för lantbruksföretagare har fast-
ställts för lantbruksföretagaren.
Avträdelsestödet består av ett grundbelopp

och en kompletteringsdel.

18 §
— — — — — — — — — — — — —
På grundbeloppet tillämpas 7 g, 8 och

8 a § lagen om pension för arbetstagare.
Grundbeloppet justeras enligt de allmänna
förändringarna i löne- och prisnivån så som
9 § lagen om pension för arbetstagare före-
skriver.

19 §
Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika

stor som den folkpension som skulle ha be-
viljats avträdaren, om han då avträdelsestö-
det började hade haft rätt till folkpension
som beviljats i form av invaliditetspension.
När kompletteringsdelen beräknas tillämpas
dock inte 25 b § och 28 § 1 mom. folkpen-
sionslagen. När kompletteringsdelen beräk-
nas tillämpas bestämmelserna i folkpen-
sionslagen om fastställande av pension för
makar även i sådana fall där det är fråga om
personer som avses i 2 § 2 mom. i denna
lag. När kompletteringsdelen fastställs till-
lämpas 26 § 5 mom. folkpensionslagen så-
dant detta lagrum lydde vid den tidpunkt då
lagen om ändring av folkpensionslagen
(547/1993) trädde i kraft. Efter det att avträ-
delsestöd har beviljats justeras komplette-
ringsdelens belopp endast till följd av sådana
förändringar i familjeförhållandena som av-
ses i 32 a § 3 mom. i nämnda lag.
— — — — — — — — — — — — —

20 §
Avträdelsestöd skall sökas före avträdelse

som avses i 15 §.
— — — — — — — — — — — — —
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21 §
Sökanden skall till ansökan foga ett av

parterna undertecknat utkast till överlåtelse-
handling eller föravtal för villkorligt beslut.
Ett villkorligt beslut enligt 1 mom. förfal-

ler, om en slutlig överlåtelsehandling eller
kopia därav som motsvarar utkastet eller
föravtalet inte har tillställts pensionsanstalten
inom sex månader från den tidpunkt då det
villkorliga beslutet gavs.
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Avträdelsestöd betalas från den sista av-

trädelsetidpunkten enligt 15 §, dock inte
förrän
1) avträdaren fyllt 55 år,
2) avträdaren upphört med att bedriva

kommersiellt jordbruk och med leveransar-
beten i skogsbruket så som avses i 7 §
1 mom.,
3) avträdaren upphört med eller minskat

sina andra förvärvsarbeten i sådan grad att
hans inkomster av dessa arbeten kan upp-
skattas bli mindre än det belopp som avses i
7 § 2 mom.,
4) betalningen av rehabiliteringsstöd har

upphört i det fall att avträdaren haft rätt till
rehabiliteringsstöd då avträdelsen skedde,
5) besittningen av åkermarken på den lä-

genhet som är föremål för avträdelsen och
äganderätten till de överlåtna renarna, samt i
de fall som avses i 9 § också besittningen av
produktionsbyggnaderna och produktions-
konstruktionerna övergått till förvärvaren,
6) förvärvaren har börjat uppfylla villkoren

i sin förbindelse enligt 9 § 1 mom. 6 punk-
ten, 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. 5 punkten
eller 10 § 2 mom.
Avträdelsestöd betalas inte för en kalen-

dermånad som inte är hel.

23 §
Beviljas en mottagare av avträdelsestöd

full invalidpension, individuell förtidspen-
sion, arbetslöshetspension, ålderspension
eller förtida ålderspension enligt folkpen-
sionslagen eller enligt lagar eller bestämmel-
ser som avses i 8 § 4 mom. lagen om pen-
sion för arbetstagare, indras avträdelsestödets
kompletteringsdel. Upphör ovan angiven
pension som beviljats en mottagare av av-
trädelsestöd, inleds betalningen av komplet-
teringsdelen på nytt från ingången av den
månad som följer på pensionens upphöran-
de.

25 §
Avträdelsestöd betalas inte för en kalender-

månad under vilken mottagaren av avträ-
delsestöd förvärvsarbetar och per månad för-
tjänar minst två gånger det belopp som av-
ses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pen-
sion för arbetstagare. Som inkomst beaktas
härvid inte sådan inkomst som avses i 7 §
2 mom. och som inte heller då avträdelse-
stöd beviljas räknas som inkomst av för-
värvsarbete.
— — — — — — — — — — — — —

28 §
Förvärvaren har rätt att avbryta infriandet

av sin i 9 § 1 mom. 6 punkten, 9 § 2 mom.,
10 § 1 mom. 5 punkten eller 10 § 2 mom.
angivna förbindelse på grund av fullgörande
av värnplikt, yrkesstudier som gäller eller
stöder gårdsbruksverksamheten eller av an-
nat godtagbart skäl. Varar ett sådant hinder
längre än ett år, skall pensionsanstalten för-
länga förbindelsetiden med motsvarande tid,
om inte förvärvaren visar att han själv, hans
make eller en annan förvärvare uppfyller
förpliktelserna i förbindelsen.

29 §
Om en i 9 eller 10 § avsedd förvärvare

inte infriar sin förbindelse och detta inte be-
ror på ett i 28 § nämnt godtagbart skäl, skall
pensionsanstalten ålägga honom att ersätta
pensionsanstalten för avträdelsestödets kapi-
talvärde, vilket fastställs på de grunder som
social- och hälsovårdsministeriet bestäm-
mer.
— — — — — — — — — — — — —

30 §
Avträdelsestödet indras, om avträdaren

börjar bedriva jordbruk eller skogsbruk i
strid med förbudet enligt 7 § 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

34 §
För verkställigheten av denna lag svarar

kommunernas landsbygdsnäringsmyndighe-
ter, arbetskrafts- och näringscentralerna, jord-
och skogsbruksministeriet, Renbeteslagsför-
eningen och pensionsanstalten.
Genom förordning föreskrivs närmare om

hur de uppgifter som enligt denna lag an-
kommer på arbetskrafts- och näringscentra-
lerna skall skötas i landskapet Åland.
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35 §
— — — — — — — — — — — — —
Anser pensionsanstalten att kommunens

landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande klart
lämnar rum för tolkning, kan pensionsan-
stalten dessutom begära arbetskrafts- och nä-
ringscentralens utlåtande om ansökan. Om
avträdaren är en idkare av renhushållning
kan pensionsanstalten också begära Renbe-
teslagsföreningens utlåtande om ansökan.
Pensionsanstalten avgör ansökan om av-

trädelsestöd efter att ha erhållit kommunens
landsbygdsnäringsmyndighets och, i fall som
avses i 2 mom., arbetskrafts- och närings-
centralens och Renbeteslagsföreningens utlå-
tande.

36 §
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighe-

ter, arbetskrafts- och näringscentralerna
samt jord- och skogsbruksministeriet skall
vid sidan av pensionsanstalten övervaka att
mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver
jordbruk och att såväl avträdaren som för-
värvaren iakttar förbindelserna enligt denna
lag.
— — — — — — — — — — — — —

37 §
— — — — — — — — — — — — —
I ett utlåtande som kommunens lands-

bygdsnäringsmyndighet, arbetskrafts- och
näringscentralen eller Renbeteslagsförening-
en har givit med stöd av denna lag får änd-
ring inte sökas genom besvär.

40 §
— — — — — — — — — — — — —
Om inte något annat bestäms i denna lag,

tillämpas bestämmelserna i lagen om förfa-
rande vid skötseln av stöduppgifter i fråga
om landsbygdsnäringar (1336/1992) i till-
lämpliga delar på övervakningen av avträ-
delsestödet.
— — — — — — — — — — — — —
Pensionsanstalten har skyldighet att lämna

jord- och skogsbruksministeriet nödvändiga
uppgifter om förmånsmottagare och förbin-
delsegivare enligt denna lag för övervakning
av stödsystemet för beskogning av åker en-
ligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom
jord- och skogsbruket (1303/1994).

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Denna lag tillämpas om avträdelsen sker

den 1 januari 2000 eller därefter, dock se-
nast den 31 december 2002.
På avträdelser som skett den 1 januari

1995 eller därefter, likväl senast den 31 de-
cember 1999, tillämpas de bestämmelser
som gäller vid ikraftträdandet, dock så att
1 §, 18 § 3 mom. och 40 § 5 mom. också
tillämpas på avträdelser som skett under
nämnda tid.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Erkki Tuomioja

3543Nr 1326

2 490301/157



3544

Bilaga Översättning till samiska

1 §
Dán lágas mearriduvvo eanadoalu árraealáhaga

birra, mii
1) luohpama dáhpáhuvadettiin jagiid 1995—

1999 vuoππuduvvá Eurohpa Ovttastumi oassái-
ruhtadan vuogádahkii, man birra mearriduvvo
eanadoalu árraealáhatdoarjagii guoski Ovttastumi
vuogádaga birra addojuvvon ráπi ásahusas (EEO)
Nr 2079/92; ja

2) luohpama dáhpáhuvadettiin jagiid 2000—
2002 vuoππuduvvá váldegottálaª vuogádahkii, mii
prinsihpaid dáfus vástida ráπi ásahusas (EO) Nr
1257/1999 Eurohpa eanadoalu stivren- ja doarjun-
foandda (suomag. EMOTR) doarjagis eanadoalu
ovddideami várás oaivvilduvvon eanadoalu ár-
raealáhatvuogádaga.

Dán lága vuoπul juolluduvvo eanadoalu struk-
tuvrra buorideami várás luohpandoarjja eanadoal-
lofitnodatbargiide, geat bissova∏∏at heitet barga-
mis eanadoaluin nugo dán lágas lea daddjojuvvon.

2 §
Dán lágas oaivvilda:
1) eanadoallofitnodatbargi olbmo, gii bargá

eanadoaluin alccesis dahje oktasaª ávkki ovdii;
2) eanadállu ovtta dahje eanet dáluid dahje

dálloosiid hábmen ovttadaga, masa gullet beal-
ddut ja mii lea oaivvilduvvon eanadállodoaluin
bargama várás; go lea jearaldat boazodoaluin bar-

gamis, de eanadállun geh∏∏ojuvvo maiddái boa-
zoekonomiijalágas (161/1990) oaivvilduvvon boa-
zodoallodállu ja eará dansullasaª dállu;

3) eanadoallu luonddu bissovaª buvttadan-
návccaide vuoππuduvvi doaimma, earret meahc-
cedoalu ja guolástusa, nugo ásahusain dárkileap-
pot mearriduvvo;

4) eanadállodoallu eanadoalu ja meahccedo-
alu;

5) ealáhatlágádus eanadoallofitnodatbargiid
ealáhatlágas (467/1969) oaivvilduvvon eanadoal-
lofitnodatbargiid ealáhatlágádusa; ja

6) gieldda dálonguovloealáhuseiseváldi dálon-
guovloealáhusaid hálddahusa birra gielddain ad-
dojuvvon lága (1558/1991) 3 §:s oaivvilduvvon
doaibmaorgána, virgehálddaªeaddji dahje luoht-
támuªolbmo.

Dat mii dán lágas mearriduvvo eanadoallofitno-
datbargi náittosguoimmi birra, guoskaduvvo
maiddái olbmui, geainna eanadoallofitnodatbargi
bissova∏∏at eallá náitalkeahttá oktasaª dállodoalus
náittosdililágan dilis ja gii lea oadjuduvvon eana-
doallofitnodatbargiid ealáhatlága 1 §:a 2 mome-
antta 5 ∏uoggá vuoπul.

4 §
Luohpandoarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohp-

pi lea luohpanbottu ovddit logi jagi áigge bargan
eanadoaluin alccesis dahje oktasaª ávkki ovdii.

Láhka
eanadoallofitnodatbargiid luohpandoarjaga birra addojuvvon lága rievdadeamis

Addojuvvon Helssegis juovlamánu 30. beaivve 1999
—————

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
gomihuvvojit eanadoallofitnodatbargiid luohpandoarjaga birra juovlamánu 16. beaivve 1994 addoju-

vvon lága (1293/1994) 3 §:a 3 momeanta ja 11 ja 12 §,
rievdaduvvojit 1 §:a 1 ja 2 momeanta, 2, 4 ja 7 §, 9 § ja dan ovddabealde leahkki gaskabajil∏ála, 10 §

ja dan ovddabealde leahkki gaskabajil∏ála, 13—15 ja 17 §, 18 §:a 3 momeanta, 19 §:a 1 momeanta,
20 §:a 1 momeanta, 21 §:a 1 ja 2 momeanta, 22 ja 23 §, 25 §:a 1 momeanta, 28 §, 29 §:a 1 momeanta,
30 §:a 1 momeanta, 34 §, 35 §:a 2 ja 3 momeanta, 36 §:a 1 momeanta, 37 §:a 3 momeanta ja 40 §:a
2 momeanta,

dakkárin go dain leat 2 § lágas 68/1996, 4 § muhtumassii ovdalis máinnaªuvvon lágas, 13 § muhtumas-
sii lágas 342/1999, 19 §:a 1 momeanta lágas 1498/1995 ja 40 §:a 2 momeanta máinnaªuvvon lágas 342/
1999, ja

lasihuvvojit láhkii oππa 16 a § ja 40 §:ii, dakkárin dat lea muhtumassii máinnaªuvvon lágas 342/1999,
oππa 5 momeanta ∏uovvova∏∏at:
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Dasa lassin gáibiduvvo ahte luohppi lea leamaª
uhcimustá viπa jagi áigge dakka ovdal luohpama
oadjuduvvon eanadoallofitnodatbargiid ealáhatlá-
ga vuoπul eanadoallofitnodatbargin. Dalle oaju fá-
musleahkináiggiin buohtastahttojuvvo áigi, man
áigge dáhkádus lea leamaª gaskkaldahttojuvvon
eanadoallofitnodatbargi bargonávccahisvuoπa
dihte.

Ásahusain mearriduvvo dárbbu mielde dárki-
leappot 1 momeanttas oaivvilduvvon gáibádusaid
birra.

7 §
Luohpandoarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohp-

pi luohpama oktavuoπas bissova∏∏at heaitá barga-
mis gávppálaª eanadoaluin. Dasa lassin luohpan-
doarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohppi ii bargga
meahccedoaluin dienasbargun.

Luohpandoarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohp-
pi heaitá maiddái bargamis eará go 1 momeanttas
oaivvilduvvon dienasbargguiguin dahje ahte su
dietnasiid dáin bargguin sáhttá árvvoªtallat báhcit
mánotbajis uhcibun go bargiid ealáhatlága (395/
1961) 1 §:a 1 momeantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon
mearri guovttegeardásaΩΩan. Dalle dienasin ii
goittot lohkkojuvvo sosiálafuolahuslágas (710/
1982) oaivvilduvvon oapmaha∏∏aiddikªundoarjja
iige bearaªdikªunlágas (312/1992) oaivvilduvvon
máksu. Ovdalis 5 §:a 2 momeanttas oaivviduvvon
dáhpáhusas nuorat náittosguoibmi galgá heaitit
dahje geahpedit ieΩas dienasbarggu ma∫imustá
dalle, go deavdá 55 jagi.

Buolvadatmolsunluohpadeapmi

9 §
Eanadoaluin bargamis heaitin sáhttá dáhpáhu-

vvat buolvadatmolsunluohpadeami bokte nu, ahte
luohppi luohpada eanadálu bealdduid ja buvtta-
danvisttiid eanadoalu joπiheami várás dállodo-
aluin joatki luohpadeamioaΩΩui,

1) geas lea doarvái buorre ámmátlaª dohkálaª-
vuohta eanadoaluin bargamii;

2) gii ii leat deavdán 40 jagi;
3) gean bissovaªlundosaª dietnasat eará go

eanadállodoalus ja dálus joπihuvvon eanadállodo-
alu lotnolasdoaimmas luohpama áigge árvvoªta-
ladettiin eai mana badjel ásahusas mearriduvvon
alimusmeari;

4) gii ∏ájeha ahte luohpanvuoláª eanadállu dah-
je sutnje ªaddi eanadállu lea ekonomala∏∏at eal-
lindohkálaª;

5) geasa ªaddi eanadálu sáhttá geah∏∏at deavdit
birrasii, hygieniijai ja ealliid buorredillái guoski
uhcimusgáibádusaid; ja

6) gii ∏atnasa gilvit eanadálu ªaddadaneatna-
miid ja ássat dálus dahje dakkár gaskka duohken
das ahte dállu ªaddá ortnetmielde dikªojuvvot, go
váldá vuhtii earret eará ealliidsuodjalanlága (247/
1996) njuolggadusaid, nu guhká go luohppái mák-
sojuvvo luohpandoarjja, uhcimustá goittot viπa
jagi áigge.

Go luohppi dállu lea boazodoallodállu dahje
dansullasaª dállu, de luohpan sáhttá dáhpáhuvvat
luohpademiin bohccuid, luohpadeamioaΩΩui
dárbbaªlaª buvttadanvisttiid ja -rusttegiid 1 mo-
meantta 1-3 ∏uoggás ásahuvvon eavttuid deavdi
luohpadeamioaΩΩui, gii áigu bargagoahtit boazo-
doaluin ja geasa luohpadeami bokte ªaddá boazo-
eallu, mii deavdá ásahusain mearriduvvon uhci-
mussturrodatgáibádusa. Dalle luohpadeamioaΩΩu
galgá ∏atnasit bargat boazodoaluin nu guhká go
luohppái máksojuvvo luohpandoarjja, uhcimustá
goittot viπa jagi áigge.

Ásahusain mearriduvvo dárkileappot 1 ja 2
momeanttas oaivvilduvvon eavttuid ja mearreáig-
gi birra, mas 1 momeantta 1, 4 ja 5 ∏uoggás ásahu-
vvon eavttut galget ma∫imustá dievvat. Jos daddjo-
juvvon eavttut eai dieva luohpama áigge, de
luohpadeamioaΩΩu galgá addit ∏atnaseami daid
dievvamis ásahuvvon mearreáiggi sisa.

Luohpadeapmi eanadoallofitnodatbargái

10 §
Eanadoaluin bargamis heaitin sáhttá dáhpáhu-

vvat nu, ahte luohppi luohpada eanadálu bealdoe-
atnama osiid mielde dahje ollisin lasseeanan
eanadállodoalu joπiheami várás ovtta dahje eanet
luohpadeamioaΩΩuide,

1) gii luohpama áigge bargá eanadoaluin eana-
dálus, masa luohppi bealdu ªaddá lasseeanan;

2) gii lea váldán eanadoallofitnodatbargiid
ealáhatlága 1 §:a njuolggadusaid mielde daddjo-
juvvon lágas mearriduvvon uhcimusealáhatdoar-
jagii guoski oaju eanadállodoallin;

3) gii ii leat deavdán 55 jagi;
4) gean eanadálu bealdoviidodat luohpadeami

bokte lassána uhcimustá guvttiin hektáriin; ja
5) gii ∏atnasa gilvit dálu ªaddadaneatnamiid nu

guhká go luohppái máksojuvvo luohpandoarjja,
uhcimustá goittot viπa jagi áigge.

Go luohppi dállu lea boazodoallodállu dahje
dansullasaª dállu, de luohpan sáhttá dáhpáhuvvat
luohpademiin bohccuid boazoeaiggádii, gii bargá
juo ovddeΩis boazodoaluin ja gii lea váldán 1 mo-
meantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon oaju boazoe-
aiggádin ja gii deavdá 1 momeantta 3 ∏uoggás
oaivvilduvvon ahkeeavttu. LuohpadeamioaΩΩu fit-
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nodat galgá luohpadeami geaΩil lassánit uhcimus-
tá 20 bohccuin. LuohpadeamioaΩΩu galgá ∏atnasit
bargat boazodoaluin nu guhká go luohppái mákso-
juvvo luohpandoarjja, uhcimustá goittot viπa jagi
áigge.

Ásahusain mearriduvvo dárkileappot 1 ja 2
momeanttain oaivvilduvvon eavttuid birra.

13 §
Ovdalis 9 §:a 1 momeanttas ja 10 §:a 1 mome-

anttas oaivvilduvvon luohpadeapmi sáhttá dáhpá-
huvvat maiddái guovtte luohpadeamioaΩΩui ja
sudno náiggosguimmiide oktasa∏∏at. Dalle guktot,
ja jos jearaldat lea náittosguimmeΩiin, goittot nub-
bi galgá deavdit luohpadeamioaΩΩui ásahuvvon
eavttuid.

14 §
Go luohppin lea eanadálu oamasteaddji dahje

oamasteaddji náittosguoibmi, de bealddu ja
buvttadanvistti luohpadeapmi sáhttá dáhpáhuvvat
gávppi, ske∫kema dahje lonuheami bokte eará go
eana- ja meahccedoalloeatnamii. Go luohppin lea
3 §:a 1 momeantta 3 ∏uoggás oaivvilduvvon olm-
moª, de luohpadeapmin geh∏∏ojuvvo maiddái
leaskka ja árbbola∏∏aid gaskasaª osiidejuogadea-
mi ja árbejuogu.

Go luohppi dállu lea boazodoallodállu dahje
dansullasaª dállu, de 9 §:a 2 momeanttas ja 10 §:a
2 momeanttas oaivvilduvvon bohccuid ja buvtta-
danvisttiid ja -rusttegiid luohpadeapmi sáhttá
dáhpáhuvvat gávppi dahje ske∫kema bokte.

15 §
Dán lágas oaivvilduvvon luohpama sáhttá

geah∏∏at dáhpáhuvvan, go luohpadangirji lea
vuollái∏állojuvvon.

16 a §
Jos luohppin lea boazodoalli, de luohpan galgá

guoskat luohppi ja su náittosguoimmi oamastan
buot bohccuide. Go boazodoalli gávppálaª boazo-
doallu lea nohkan, de luohppái ja su náittosguoi-
bmái sáhttá goittot dárbbu mielde báhcit ieΩas
atnui muhtun boazu. IeΩas atnui báhcci bohccuid
alimusmeari birra mearriduvvo ásahusain.

17 §
Luohpandoarjaga meari vuoππun leat eanado-

allofitnodatbargiid ealáhatlága vuoπul nannejuv-
von bargodietnasat.

Luohpandoarjja ∏oahkkana vuoππomearis ja
dievasmahttinoasis.

18 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vuoππomearrái guoskaduvvo, mii bargiid ealá-
hatlága 7 g, 8 ja 8 a §:s mearriduvvo. Vuoππome-
arri dárkkistuvvo almmolaª bálká- ja haddedásis
dáhpáhuvvan nuppástusaid mielde nugo bargiid
ealáhatlága 9 §:s mearriduvvo.

19 §
Luohpandoarjaga dievasmahttinoassi lea seam-

ma stuoris go dat álbmotealáhat, mii luohppái
liv∏∏ii mieπihuvvon, jos sus luohpandoarjaga álg-
gedettiin liv∏∏ii lean vuoigatvuohta bargonávcca-
hisealáhahkan mieπihuvvon álbmotealáhahkii.
Dievasmahttinoasi rehkenasttedettiin ii goittot
guoskaduvvo, mii álbmotealáhatlága 25 b §:s ja
28 §:a 1 momeanttas mearriduvvo. Dievasmahtti-
noasi rehkenasttedettiin guoskaduvvo, mii álbmo-
tealáhatlágas lea mearriduvvon ealáhaga mearra-
ªuvvama birra guimmeΩiidda maiddái dalle, go
jearaldat lea dán lága 2 §:a 2 momeanttas oaiv-
vilduvvon olbmuin. Dievasmahttinmeari mearri-
dettiin guoskaduvvo álbmotealáhatlága 26 §:a 5
momeanta dakkárin go dat lei fámus dalle, go
álbmotealáhaga rievdadeami birra addojuvvon
láhka (547/1993) boπii fápmui. Das ma∫∫á go
luohpandoarjja lea juolluduvvon, de dievasmaht-
tinoasi mearri dárkkistuvvo duªªe dalle, go daddjo-
juvvon lága 32 a §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon
bearaªgaskavuoπat nuppástuvvet.
— — — — — — — — — — — — — —

20 §
Luohpandoarjja galgá ohccojuvvot ovdal 15 §:s

oaivvilduvvon luohpama.
— — — — — — — — — — — — — —

21 §
Ohcci galgá laktit ohcamii oassebeliid

vuollái∏állin luohpadangirjji árvalusa dahje ovda-
soahpamuªa evttolaª mearrádusa várás.

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon evttolaª
mearrádus máhccá, jos árvalusa dahje ovdasoah-
pamuªa vástideaddji loahpalaª luohpadangirji
dahje daid mielddus ii leat doaimmahuvvon ealá-
hatlágádussii guπa mánu sisa evttolaª mearrádusa
addimis.
— — — — — — — — — — — — — —

22 §
Luohpandoarjja máksojuvvo 15 §:s oaivvilduv-

von ma∫imuª luohpanáigemearis, ii goittot ovdal
go

1) luohppi lea deavdán 55 jagi;
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2) luohppi lea heaitán bargamis gávppálaª
eanadoaluin ja meahccedoalu dienasbargguiguin
nugo 7 §:a 1 momeanttas lea daddjojuvvon;

3) luohppi lea loahpahan dahje geahpedan eará
dienasbargguidis dan muddui ahte su dietnasiid
dáin bargguin sáhttá árvvoªtallat báhcit vuollel
7 §:a 2 momeanttas mearriduvvon meari;

4) veajuiduhttindoarjaga máksin lea nohkan
dan dáhpáhusas ahte luohppis lea luohpama
dáhpáhuvvama áigge leamaª vuoigatvuohta vea-
juiduhttindoarjagii;

5) luohpanvuloª dálu bealdoeatnama hálddaªe-
apmi ja luohpaduvvon bohccuid oamastanvuoi-
gatvuohta ja 9 §:s oaivvilduvvon dáhpáhusain
maiddái buvttadanvisttiid ja -rusttegiid hálddaªe-
apmi lea sirdaªuvvan luohpadeamioaΩΩui; ja

6) luohpadeamioaΩΩu lea deavdigoahtán ieΩas
∏atnaseami nugo 9 §:a 1 momeantta 6 ∏uoggás,
9 §:a 2 momeanttas, 10 §:a 1 momeantta 5 ∏uoggás
dahje 10 §:a 2 momeanttas lea daddjojuvvon.

Luohpandoarjja ii máksojuvvo váilevaª kalen-
dermánotbajis.

23 §
Jos luohpandoarjaga oaΩΩui mieπihuvvo dievas

bargguhisvuoπaealáhat álbmotealáhatlága dahje
bargiid ealáhatlága 8 §:a 4 momeanttas oaivvildu-
vvon lágaid, njuolggadusaid dahje mearrádusaid
mielde, de individuála árraealáhat, bargguhis-
vuoπaealáhat, boaresvuoπaealáhat dahje áradu-
vvon boaresvuoπaealáhat ja luohpandoarjaga die-
vasmahttinoassi heaittihuvvo. Jos luohpandoarja-
ga oaΩΩui mieπihuvvon ovdalis máinnaªuvvon
ealáhat nohká, de dievasmahttinoasi máksigohtet
fas oππasit ealáhaga nohkama ∏uovvovaª mánot-
baji álggu rájes.

25 §
Luohpandoarjja ii máksojuvvo dan kalender-

mánus, man áigge luohpandoarjaga oaΩΩu lea die-
nasbarggus ja dine uhcimustá bargiid ealáhatlága
1 §:a 1 momeantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon meari
guovttegeardásaΩΩan mánus. Dalle ii sisaboahtun
váldojuvvo vuhtii 7 §:a 2 momeanttas oaivvildu-
vvon dienas, mii ii lohkkojuvvo dienasbarggus
dinejuvvon sisaboahtun luohpandoarjaga juollu-
dettiinge.
— — — — — — — — — — — — — —

28 §
LuohpadeamioaΩΩus lea vuoigatvuohta gask-

kalduhttit 9 §:a 1 momeantta 6 ∏uoggás, 9 §:a 2
momeanttas, 10 §:a 1 momeantta 5 ∏uoggás ja
10 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon ∏atnaseami

soalddátbálvalusa vázzima, eanadállodollui guos-
ki dahje eanadoalu doarju ámmátlohkamiid dahje
eará dohkálaª siva dihte. Go dákkár hehttehus
bistá guhkit go jagi, de ealáhatlágádus galgá guhki-
dit ∏atnasanáiggi vástideaddji áiggiin, jos
luohpadeamioaΩΩu ii ∏ájet ahte son ieª, su guoibmi
dahje luohpadeamioaΩΩuin nubbi deavdá ∏atnase-
apmái ásahuvvon geatnegasvuoπaid.

29 §
Jos 9 dahje 10 §:s oaivvilduvvon luohpadea-

mioaΩΩu ii deavdde ieΩas ∏atnaseami, iige dát
boaπe 28 §:s oaivvilduvvon dohkálaª siva dihte,
de ealáhatlágádus galgá geatnegahttit su buhttet
ealáhatlágádussii luohpandoarjaga oaiveopmo-
datárvvu, mii mearriduvvo Sosiála- ja dearvvas-
vuoπaministeriija nannen ákkaid mielde.
— — — — — — — — — — — — — —

30 §
Luohpandoarjja heaittihuvvo, jos luohppi bar-

gagoahtá eanadoaluin dahje meahccedoaluin
7 §:a 1 momeanttas mearriduvvon gielddu vuostá.
— — — — — — — — — — — — — —

34 §
Dán lága ollaªuhttimis fuolahit gielddaid dálon-

guovloealáhuseiseválddit, bargofápmo- ja ealá-
husguovddáΩat, Eana- ja meahccedoalloministe-
riija, Bálgosiid ovttastus ja ealáhatlágádus.

Dán lága mielde bargofápmo- ja ealáhusguov-
ddáΩiidda gulli bargguid dikªumis Ålándda eana-
gottis mearriduvvo ásahusain.

35 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos ealáhatlágádusa mielas gieldda dálonguov-
loealáhuseiseválddi cealkámuª lea ∏ielgasit dulko-
ma duohken, de ealáhatlágádus sáhttá dasa lassin
bivdit ohcama birra bargofápmo- ja ealáhusguov-
ddáΩa cealkámuªa. Jos luohppi lea boazodoalli, de
ealáhatlágádus sáhttá bivdit ohcama birra maiddái
Bálgosiid ovttastusa cealkámuªa.

Ealáhatlágádus ∏oavdá luohpandoarjagii guoski
ohcama, go lea fidnen gieldda dálonguovloealáhu-
seiseválddi ja, 2 momeanttas oaivvilduvvon dáh-
páhusain, bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩa ja
Bálgosiid ovttastusa cealkámuªa áªªis.

36 §
Gielddaid dálonguovloealáhuseiseválddiid,

bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩiid ja Eana- ja
meahccedoalloministeriija bargun lea ealáhat-
lágádusa lassin bearráigeah∏∏at ahte luohpandoar-
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jaga oaΩΩu ii bargga eanadoaluin ja ahte luohppi ja
luohpadeamioaΩΩu ∏uvvot dán lágas oaivvildu-
vvon ∏atnasemiid.
— — — — — — — — — — — — — —

37 §
— — — — — — — — — — — — — —

Cealkámuªªii, man gieldda dálonguovloealá-
huseiseváldi, bargofápmo- ja ealáhusguovddáª
dahje Bálgosiid ovttastus lea addán dán lága
vuoπul, ii oa∏∏o ohcat nuppástusa váidimiin.

40 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos dán lágas ii nuppeláhkai mearriduvvo, de
luohpandoarjaga bearráigeah∏∏amii guoskaduv-
vojit lága (1336/1992) (láhka meannudeamis, mii
∏uvvojuvvo dálonguovloealáhusaid doarjando-
aimmaid divªªodettiin) njuolggadusat heivvolaª
osiin.
— — — — — — — — — — — — — —

Ealáhatlágádusa geatnegasvuohta lea addit
Eana- ja meahccedoalloministeriijai dárbbaªlaª

dieπuid dán lága mieldásaª ovdduid oaΩΩuin ja
∏atnaseami addiin eana- ja meahccedoalu struktu-
vrapolitihkalaª doaibmabijuid birra addojuvvon
lágas (1303/1994) oaivvilduvvon bealddu vuovde-
gilvindoarjjavuogádaga bearráigeah∏∏ama várás.

————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo

ásahusain.
Ovdal dán lága fápmuiboahtima sáhttá álgit

lága ollaªuhttimii guoski doaibmabijuide.
Dát láhka guoskaduvvo, jos luohpan dáhpáhuv-

vá oππajagimánu 1. beaivve 2000 dahje das
ma∫∫á, goittot ma∫imustá juovlamánu 31. beaivve
2002.

Luohpamiidda, mat leat dáhpáhuvvan
oππajagimánu 1. beaivve 1995 dahje das ma∫∫á,
goittotge ma∫imustá juovlamánu 31. beaivve 1999,
guoskaduvvojit dán lága fápmui boaπedettiin dálá
njuolggadusat, goittotge nu, ahte dán lága 1 §,
18 §:a 3 momeanta ja 40 §:a 5 momeanta guoska-
duvvojit maiddái daddjojuvvon áigge dáhpáhuv-
van luohpamiidda.

Helssegis juovlamánu 30. beaivve 1999

Dásseválddi Presideanta

MARTTI AHTISAARI

Ministtar Erkki Tuomioja
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Fö r o rdn i n g

Nr 1327

om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Given i Helsingfors den 30 december 1999

På föredragning av social- och hälsovårdsministern
ändras i förordningen den 2 november 1984 om verkställighet av lagen om utkomstskydd

för arbetslösa (742/1984) 4 a § 1 och 2 mom., 4 c § 1 och 2 mom. och 4 g § 1 och 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 4 a § 1 mom. i förordning 1404/1997 och 2 mom. i förord-
ning 1503/1994 samt 4 c § 1 och 2 mom. och 4 g § 1 och 2 mom. i förordning 732/1997,
som följer:

4 a §
Företagsverksamhet är väsentlig på det

sätt som avses i 13 § 3 mom. och 16 a §
2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa
under de månader då en person för verksam-
het, för vilken den fastställda arbetsinkom-
sten uppgår till minst 710 euro i månaden
har haft en gällande försäkring enligt lagen
om pension för företagare (468/1969). Om
en person är försäkrad enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare (395/1961), skall den
förjänst per månad som framgår av den
nämnda lagen motsvara den ovan nämnda
summan.
Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas ock-

så på lantbruksföretagare som är försäkrade
enligt lagen om pension för lantbruksföre-
tagare (476/1969) och vilkas arbetsinkomst
enligt nämnda lag uppgår till minst 400 euro
i månaden.
— — — — — — — — — — — — —

4 c §
En beräkning av försäljningsvinsten skall

göras när dagpenning söks i samband med
att ett företag läggs ner, oberoende av om
företagsegendomen då har sålts.
Försäljningsvinsten räknas ut genom att

från försäljningspriset dras av

1) 50 procent i presumtiv anskaffningsut-
gift, eller
2) det sammanlagda beloppet av den icke

avskrivna delen av anskaffningsutgiften för
egendomen och kostnaderna för vinstens
förvärvande, om det är större än den
anskaffningsutgift som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

4 g §
Försäljningsvinsten periodiseras utifrån

företagarens arbetsinkomst genom en beräk-
ning av hur många månaders arbetsinkomst
försäljningsvinsten motsvarar. Inom grund-
skyddet görs periodiseringen dock utifrån
grunddagpenningens belopp, om det är stör-
re än den arbetsinkomst som avses i 3 mom.
Om det efter periodiseringen kvarstår en
rest, anses en månad bestå av 21,5 arbets-
dagar.
Som arbetsinkomst räknas inom förtjänst-

skyddet den arbetsinkomst enligt vilken före-
tagaren har låtit försäkra sig i en arbetslös-
hetskassa.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Social- och hälsovårdsministeriet meddelande

Nr 1328

om vissa föreskrifter

Utfärdat i Helsingfors den 27 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av
den 22 december (1364/1993):

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat följande föreskrifter:

Beslutets rubrik

SHM:s
föreskrifts-
samling
n:o utfärdat träder i kraft

Social- och hälsovårdsministeriets föreskriften
till de inhemska försäkringsbolagen . . . . . . . . . 1999:65 23.12.1999 31.12.1999

Social- och hälsovårdsministeriets föreskriften
till arbetspensionsförsäkrinsbolagen . . . . . . . . . . 1999:66 23.12.1999 31.12.1999

Beslutet har publicerats i social- och hälsovårdsministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan
fås från social- och hälsovårdsministeriets informationstjänstcentral, Sjötullsgatan 8, PB 267,
00171 Helsingfors, tfn (09) 160 3825.

Helsingfors den 27 december 1999

Avdelningschefens vikarie, biträdande avdelningschef Jorma Perälä

Biträdande avdelningschef Jorma Heikkilä
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