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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 10 kap. 5 § 2 mom. lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att bestämmel-

sen om utbildningsdagpenningens belopp i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa änd-
ras. På utbildningsdagpenning som betalas 
till ett belopp motsvarande arbetsmarknads-

stödet skall enligt förslaget inte tillämpas be-
stämmelserna om behovsprövning i fråga om 
arbetsmarknadsstöd.  

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits.  

————— 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Totalrevideringen av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa trädde i kraft vid in-
gången av 2003. I den nya lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002) ingår 
de bestämmelser om utkomstskydd vid ar-
betslöshet som tidigare fanns i flera olika la-
gar. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
finns bestämmelser om arbetsmarknadsstöd 
och om utbildningsdagpenning som betalas 
till en arbetslös under tiden för frivilliga stu-
dier. 

Enligt 10 kap. 5 § lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa betalas utbildningsdagpenning 
för utbildningstiden. Utbildningsdagpenning 
betalas i enlighet med de bestämmelser om 
arbetslöshetsförmåner som tillämpas på en 
person när han eller hon är arbetslös. Enligt 6 
§ i samma kapitel betalas till en person som 
när utbildningen börjar är berättigad till ar-
betslöshetsdagpenning, antingen inkomstre-
laterad eller i form av grunddagpenning, ut-
bildningsdagpenning som är lika stor som 
denna arbetslöshetsdagpenning tills det 
sammanlagda antalet dagar för vilka utbild-
ningspenning och arbetslöshetsdagpenning 
betalas är 586. För utbildningstid härefter be-

talas utbildningsdagpenning till ett belopp 
motsvarande arbetsmarknadsstödet högst till 
den tidpunkt då personen i fråga har erhållit 
utbildningsdagpenning för 500 dagar. Om 
personen i fråga erhåller arbetsmarknadsstöd 
när utbildningen inleds, betalas utbildnings-
dagpenning till ett belopp motsvarande ar-
betsmarknadsstödet för ovan nämnda 500 
dagar. Enligt de bestämmelser som var i kraft 
innan den nya lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa trädde i kraft bestämdes i fråga om 
frivilliga studier för arbetslösa att behovs-
prövning enligt bl.a. lagen om arbetsmark-
nadsstöd (1542/1993) inte tillämpas på ut-
bildningsdagpenning. På utbildningsdagpen-
ning tillämpades inte heller bestämmelserna 
om arbetsmarknadsstödets partiella karaktär. 
I 10 kap. 5 § i den nya lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa anges likväl endast att 
bestämmelserna om arbetskraftspolitiska för-
utsättningar i lagens 2 och 8 kap. inte tilläm-
pas på utbildningsdagpenning. Avsikten är 
att bestämmelserna om utbildningsdagpen-
ningens belopp skall motsvara de bestäm-
melser som tidigare varit i kraft även i fråga 
om behovsprövning. På motsvarande sätt 
utesluts arbetsmarknadsstödets partiella ka-
raktär från den reglering som gäller utbild-
ningsdagpenningen.  
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På grundval av det ovan anförda föreslås 
att 10 kap. 5 § lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa ändras så att varken bestämmel-
serna om behovsprövning i fråga om arbets-
marknadsstöd i 9 kap. 3 och 4 § lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa eller bestämmel-
serna i 6 § om partiellt arbetsmarknadsstöd 
tillämpas på utbildningsdagpenning.  
 
2.  Proposit ionens ekonomiska 

verkningar 

Utbildningsdagpenning betalas varje år till 
ca 700 personer som erhåller arbetsmark-
nadsstöd. Utbildningsdagpenning betalas för 
i genomsnitt 115  dagar till ett belopp mot-
svarande arbetsmarknadsstödet. Behovs-
prövningens inverkan är ca 5 000 euro. Ute-
slutandet av bestämmelserna om behovs-
prövning i fråga om utbildningsdagpennin-
gen har beaktats i statsbudgeten för 2003.  
 

3.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits, dock så 
att den tillämpas från ingången av 2003. Be-
stämmelserna om behovsprövning skulle en-
ligt Folkpensionsanstalten inte ha börjat till-
lämpas i början av året. I ikraftträdelsebe-
stämmelsen föreslås likväl att det föreskrivs 
att Folkpensionsanstalten på tjänstens vägnar 
korrigerar det beslut om utbildningsdagpen-
ning som fattats innan denna lag träder i 
kraft, om bestämmelser om behovsprövning i 
fråga om arbetsmarknadsstöd eller partiellt 
arbetsmarknadsstöd har tillämpats på utbild-
ningsdagpenningen. 
 
 Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 10 kap. 5 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 10 kap. 

5 § 2 mom. som följer: 
 

  
5 § 

Utbildningspenningens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utbildningsdagpenning tillämpas inte 6 

kap. 3 § 3 mom. och inte heller 9 kap. 3, 4 
och 6 §. Utbildningsdagpenning betalas för-
höjd i enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. även 
till en sådan person som har fått den inkomst-
relaterade dagpenningens förhöjda förtjänst-
del för 150 dagar. 

——— 

Denna lag träder i kraft den   2003, dock så 
att den tillämpas från och med ingången av 
2003. 

Folkpensionsanstalten korrigerar på tjäns-
tens vägnar ett sådant beslut om utbildnings-
penning som fattats innan denna lag träder i 
kraft, om 9 kap. 3 och 4 § gällande behovs-
prövning i fråga om arbetsmarknadsstöd eller 
6 § gällande partiellt arbetsmarknadsstöd har 
tillämpats på förmånen.  

 
 

————— 

Helsingfors den 16 maj 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 10 kap. 5 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 10 kap. 

5 § 2 mom. som följer: 
 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Utbildningspenningens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utbildningsdagpenning tillämpas inte 6 

kap. 3 § 3 mom. Utbildningsdagpenning be-
talas förhöjd i enlighet med 6 kap. 2 § 2 
mom. även till en sådan person som har fått 
den inkomstrelaterade dagpenningens för-
höjda förtjänstdel för 150 dagar. 

5 § 

Utbildningspenningens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utbildningsdagpenning tillämpas inte 6 

kap. 3 § 3 mom. och inte heller 9 kap. 3, 4 
och 6 §. Utbildningsdagpenning betalas 
förhöjd i enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. 
även till en sådan person som har fått den 
inkomstrelaterade dagpenningens förhöjda 
förtjänstdel för 150 dagar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   2003, dock 

så att den tillämpas från och med ingången 
av 2003. 

Folkpensionsanstalten korrigerar på 
tjänstens vägnar ett sådant beslut om ut-
bildningspenning som fattats innan denna 
lag träder i kraft, om 9 kap. 3 och 4 § gäl-
lande behovsprövning i fråga om arbets-
marknadsstöd eller 6 § gällande partiellt 
arbetsmarknadsstöd har tillämpats på för-
månen. 

——— 
 
 
 


