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Lag
om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 4 kap. 1 §, 2 § 1 mom. och
3 § 1 mom., av dem 4 kap. 1 § och 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1439/2011, samt
fogas till 4 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1439/2011, nya 5 och 6 mom.
och till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1354/2007 och 1439/2011, ett nytt
4 mom. som följer:
4 kap.
Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner
1§
Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner
Rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner har under de förutsättningar som anges i 1–3 kap.
i denna lag en arbetssökande
1) som får inkomst av deltidsarbete, dock inte om deltidsarbetet baserar sig på en arbetstidsförkortning som gjorts på arbetstagarens initiativ,
2) vars arbetstid per dag har förkortats på grund av permittering eller av en orsak som
jämställs med permittering eller som är förhindrad att arbeta på grund av en sådan stridsåtgärd som inte står i samband med den arbetssökandes anställningsvillkor eller arbetsförhållanden,
3) som får inkomst av heltidsarbete som varar högst två veckor, eller
4) som har inkomst av företagsverksamhet eller eget arbete enligt 1 kap. 6 §.
2§
Jämkningsperiod
Den jämkade arbetslöshetsförmånen bestäms på grundval av den arbetsinkomst som
betalats under jämkningsperioden. Jämkningsperioden är i de situationer som avses i 1 §
den period under vilken arbetsinkomsten betalas och i de situationer som avses i 1 a § den
period under vilken den arbetstid som ligger till grund för lönen har utförts.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Om det i en situation som avses i 1 § 1–3 punkten under en jämkningsperiod betalas arbetsinkomst för en längre intjänandeperiod än en månad, fördelas arbetsinkomsten så att
den påverkar utbetalningsmånaden och lika många därpå följande månader som för vilka
arbetsinkomsten betalats på en gång. Om det på basis av tidpunkten för löneutbetalningen
och övriga omständigheter likväl är uppenbart att syftet med arrangemanget har varit att
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undvika att inkomsten beaktas vid jämkningen, ska inkomsten jämkas enligt de perioder
under vilka den arbetstid som ligger till grund för lönen har utförts.
Den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden jämkas inte om den baserar
sig på arbete som avses i 1 § 1–3 punkten och har intjänats under en period för vilken arbetslöshetsförmån inte betalas på grund av en tid utan ersättning eller skyldighet att vara
i arbete enligt 2 a kap. eller allmänna begränsningar för erhållande av förmåner enligt
3 kap.
3§
Begränsningar
En arbetssökande har inte rätt till arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes arbetstid,
på basis av vilken lönen betalas, i de fall som avses i 1 § 2 punkten och 1 a § 1 mom. under
en granskningsperiod om en kalendervecka eller i de fall som avses i 1 § 1 och 3 punkten
under en jämkningsperiod överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. Om det inte finns något kollektivavtal inom
branschen, görs jämförelsen med den ordinarie arbetstid som avses i 3 kap. i arbetstidslagen (605/1996).
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Vid beräkningen av arbetstiden för heltidsarbete under en jämkningsperiod anses en
månad innefatta 21,5 betalningsdagar.
————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019. Lagen tillämpas på arbetslöshetsförmåner som
betalas för tiden efter att denna lag har trätt i kraft.
Helsingfors den 28 december 2018
Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
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