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933/2020

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för ar-

betslösa (1330/2002) 18 och 19 §, sådana de lyder, 18 § i förordning 1356/2007 och 19 §
i förordning 233/2009, samt

ändras rubriken för 4 kap., 15–17 §, rubriken för 5 kap. samt 20 a §,
sådana de lyder, rubrikerna för 4 och 5 kap. samt 17 § i förordning 1225/2005, 15 § i

förordning 1356/2007, 16 § delvis ändrad i förordning 233/2009 och 20 a § i förordning-
arna 1225/2005 och 1356/2007, som följer:

4 kap.

Finansieringen av grunddagpenningen, alterneringsersättningen, 
arbetsmarknadsstödet och rörlighetsunderstödet

15 §

Folkpensionsanstaltens anmälan om beloppet av statens förskott

Folkpensionsanstalten ska månatligen, senast 10 bankdagar före betalningsdagen för
förskottet, till social- och hälsovårdsministeriet anmäla beloppet av det förskott som enligt
Folkpensionsanstaltens bedömning behövs för att betala de grunddagpenningar, de arbets-
marknadsstöd, det minimibelopp för finansieringen av arbetsmarknadsstödet och de för-
höjningsandelar, barnförhöjningar och kostnadsersättningar som har samband med grund-
dagpenning och arbetsmarknadsstöd samt de alterneringsersättningar och rörlighetsunder-
stöd som ska betalas följande månad.

16 §

Utbetalning av förskott

Staten betalar förskottet enligt 15 § till Folkpensionsanstaltens allmänna fond för social
trygghet den näst sista bankdagen i föregående månad. I exceptionella situationer kan be-
talningsdagen för förskottet flyttas till ett tidigare eller senare datum.
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17 §

Fastställande av statens och Sysselsättningsfondens slutliga finansiering

Skillnaden mellan det förskott som är avsett att täcka beloppet av de i 15 § avsedda för-
måner som betalas under en viss månad och de faktiska förmånsutgifterna beaktas när för-
skottet fastställs för den tredje månaden efter månaden i fråga.

Folkpensionsanstalten ska varje år före utgången av januari månad meddela Finansin-
spektionen de i 14 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda utgif-
ter i fråga om förtjänstskyddet i enlighet med artikel 65.6 och 65.7 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
som betalats under föregående år, separat för varje arbetslöshetskassa.

Skillnaden mellan den slutliga statsandelen för minimibeloppet för finansieringen av
arbetsmarknadsstödet och de förskott som betalats fastställs årligen i samband med anmä-
lan om förskottet för mars månad.

Statens och Sysselsättningsfondens slutliga betalningsandelar fastställs årligen i sam-
band med anmälan om förskottet för mars månad.

5 kap.

Kommunernas finansieringsandel av arbetsmarknadsstödet

20 a §

Fastställande av slutlig finansiering

Folkpensionsanstalten ska i samband med sitt bokslut årligen fastställa det belopp som
kommunerna bör ha betalat i finansieringsandel för arbetsmarknadsstödet.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 3 december 2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare Pekka Paaermaa
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