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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om löne-
garanti för sjömän samt 19 a § i lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lönegaranti-
lagen ändras så, att fordran som betalas enligt 
lönegarantin betalas minskad med arbetstaga-
res pensionsavgift och löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Bestämmelserna om 
delgivning av lönegarantibeslut föreslås bli 
ändrade så, att vanlig delgivning används i 
större utsträckning. I lagen tas in bestämmel-
sen om hörande som motsvarar kraven i för-
valtningslagen. Bestämmelserna om lönega-
rantimyndighetens rätt att få uppgifter ändras 
i fråga om utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter så, att de motsvarar lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet.  

Det föreslås att motsvarande ändringar, 
med undantag för bestämmelserna om att ar-

betstagares pensionsavgift och löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie skall dras av 
från fordran som betalas enligt lönegarantin, 
görs också i lagen om lönegaranti för sjömän.  

Till följd av de ändringar som föreslås i lö-
negarantilagen föreslås ändring av lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner.  

Lagarna om ändring av lönegarantilagen 
och lagen om lönegaranti för sjömän avses 
träda i kraft så snabbt som möjligt efter det 
att de har antagits och blivit stadfästa. Lagen 
om ändring av 19 a § i lagen om finansiering 
av arbetslöshetsförmåner träder i kraft den 1 
januari 2005. 
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MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föres lagna ändring-

ar  

1.1. Avdrag för arbetstagares pensions-
avgift och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie från fordran som 
betalas enligt lönegarantin 

På fordran som betalas enligt lönegarantin 
innehålls för närvarande inte arbetstagares 
pensionsavgift och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie. Att pensionsavgiften inte 

innehålls grundar sig på 3 § i social- och häl-
sovårdsministeriets beslut om arbetstagares 
pensionsavgift (1417/1997), och att arbets-
löshetsförsäkringspremien inte innehålls 
grundar sig på 6 kap. 19 a § i lagen om finan-
siering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). 
Enligt dessa bestämmelser skall arbetstagares 
pensionsavgift och löntagares arbetslöshets-
försäkringspremie inte innehållas på fordran 
som betalas enligt lönegarantin. Arbetstaga-
ren får sin lönefordran oavkortad och är inte 
heller senare skyldig att betala avgifter eller 
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premier på den lön som betalats enligt löne-
garantin. En arbetstagare som får betalning 
enligt lönegarantin får därmed sin löneford-
ran till ett större belopp än han eller hon 
skulle ha fått om arbetsgivaren skulle ha be-
talat den. På basis av lön som betalats enligt 
lönegarantin tjänar arbetstagaren dock in full 
pension och andra förmåner som baserar sig 
på lönen. Av praktiska skäl gick man en gång 
i tiden in för att inte innehålla arbetstagares 
pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkrings-
premie på löner som betalas enligt lönegaran-
tin. Att reda ut rätt arbetspensionsanstalt för 
varje person som ansöker om betalning enligt 
lönegarantin skulle ha fördröjt behandlingen 
av lönegarantiärenden avsevärt och medfört 
extra arbete för lönegarantimyndigheterna. 

Pensionsförsäkringsbolagen har gått in för 
en praxis som innebär att den pensionsavgift 
som inte uppburits hos arbetstagaren i an-
slutning till lönegarantin uppbärs hos arbets-
givaren. Vid konkurs påförs de arbetstagares 
pensionsavgifter som hänför sig till löner för 
konkurstiden arbetsgivarens konkursbo för 
betalning som massaskuld. När det gäller lö-
ner före konkursen bevakar pensionsförsäk-
ringsbolagen arbetstagarnas andel av arbets-
pensionsavgiften i samband med bevakning-
en av arbetsgivarens pensionsavgift. Olycks-
fallsförsäkringsanstalterna ansvarar för upp-
börden av arbetslöshetsförsäkringspremien. 
Enligt en utredning försöker åtminstone en 
del av olyckfallsförsäkringsanstalterna i sin 
egen debitering beakta att det i lagen om fi-
nansiering av arbetslöshetsförmåner bestäms 
att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
inte skall innehållas på fordran som betalas 
enligt lönegarantin. Trots detta kan även ar-
betslöshetsförsäkringspremien bli uppburen 
på lön som betalas enligt lönegarantin i såda-
na fall då försäkringsanstalten inte alls eller 
inte tillräckligt tidigt får kännedom om betal-
ningen enligt lönegarantin. 

Att avgifterna uppbärs av arbetsgivaren ba-
serar sig i fråga om pensionsavgiften på 12 § 
3 mom. i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) och i fråga om arbetslöshetsför-
säkringspremien på 21 § i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner. Enligt dessa 
bestämmelser ansvarar arbetsgivaren för be-
talningen av avgifterna till försäkringsanstal-
ten också när det gäller arbetstagarens andel. 

Vid debiteringen skiljer försäkringsanstalter-
na inte på arbetstagarens och arbetsgivarens 
avgiftsandelar, utan dessa behandlas som en 
helhet. Till följd av försäkringsanstalternas 
uppbördsförfarande kan arbetstagares pen-
sionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspre-
mie bli uppburna två gånger hos arbetsgiva-
ren eller konkursboet. Detta beror på att en 
fordran som betalats enligt lönegarantin och 
på vilken varken arbetstagares pensionsavgift 
eller löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-
mie innehållits alltid uppbärs hos arbetsgiva-
ren eller dennes konkursbo genom lönega-
rantimyndighetens försorg.  

I propositionen föreslås att lönegarantila-
gen (866/1998) ändras så, att fordran som be-
talas enligt lönegarantin betalas minskad med 
den arbetstagares pensionsavgift och löntaga-
res arbetslöshetsförsäkringspremie som gäll-
er vid respektive tidpunkt. Lönegarantimyn-
digheten skall dock inte redovisa de avdragna 
avgifterna vidare utan försäkringsanstalterna 
bär på samma sätt som tidigare upp avgifter-
na hos arbetsgivaren eller konkursboet. Lö-
negarantimyndigheten meddelar till Pen-
sionsskyddscentralen som pensionslön och 
till skattemyndigheten som arbetstagarens 
förskottsinnehållning underkastad lön arbets-
tagarens oavkortade bruttolön. Även det 
maximibelopp som avses i 9 § i lönegaranti-
lagen fastställs på basis av arbetstagarens 
bruttolön. 

Av arbetsgivaren eller konkursboet skall 
lönegarantimyndigheten återkräva det belopp 
som den betalat enligt lönegarantin. I detta 
belopp ingår inte arbetstagares pensionsav-
gift och arbetslöshetsförsäkringspremie. Ar-
betslöshetsförsäkringsfonden betalar årligen i 
efterskott till staten den del av det belopp 
som betalats enligt lönegarantin som inte kan 
uppbäras hos arbetsgivaren eller dennes kon-
kursbo.  

I propositionen föreslås att till 4 § i lönega-
rantilagen fogas ett nytt 2 mom. med en be-
stämmelse om att lönegarantifordringar beta-
las minskade med arbetstagares pensionsav-
gift och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie. Dessutom föreslås att paragrafens 
rubrik ändras till �Fordran som betalas enligt 
lönegarantin�. Vidare föreslås att slutet av 
andra meningen i 15 § i lönegarantilagen 
�och innehålls övriga avgifter som enligt lag 
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skall avdras från arbetstagares lön, om inte 
något annat bestäms någon annanstans� slo-
pas, eftersom det står i strid med det före-
slagna nya 4 § 2 mom. Eftersom på fordran 
som betalas enligt lagen om lönegaranti för 
sjömän redan för närvarande innehålls sjö-
manspensionsavgift och serviceavgift före-
slås att den här förslagna lagändringen inte 
görs i lagen om lönegaranti för sjömän.  

I propositionen föreslås att i lagen om fi-
nansiering av arbetslöshetsförmåner görs 
ändringar till följd av fogandet av det före-
slagna nya 4 § 2 mom. och ändringen av 15 § 
i lönegarantilagen. Vidare föreslås att om-
nämnandet i 19 a § 3 mom. i lagen om finan-
siering av arbetslöshetsförmåner, enligt vil-
ket löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
inte innehålls från lön som betalts enligt lö-
negarantilagen slopas emedan det i de före-
slagna 4 § 2 mom. och 15 § i lönegarantila-
gen skulle ingå uttömmande bestämmelser 
om vilka skatter eller betalningar som skall 
innehållas eller avdras från lönegarantin. 
Samtidigt upphävs social- och hälsovårdsmi-
nisteriets beslut (1179/1998) av den 22 de-
cember 1998 om löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. 

Social- och hälsovårdsministeriets beslut 
(1417/1997) om arbetstagares pensionsavgift 
kommer att upphävas vid ingången av 2005. 
Upphävandet av beslutet hör samman med de 
ändringar av pensionslagstiftningen som då 
träder i kraft. 
 
1.2. Delgivning av lönegarantibeslut 

I lönegarantilagen och lagen om lönegaran-
ti för sjömän finns inte några bestämmelser 
om hur lönegarantibeslutet delges parterna. 
Vid delgivningen har man iakttagit bestäm-
melserna i lagen om förvaltningsförfarande 
och i den förvaltningslag som trädde i kraft 
vid ingången av 2004. I praktiken har lönega-
rantibeslutet bevisligen sänts till arbetsgiva-
ren i sådana fall då en betalning enligt löne-
garantin görs och arbetsgivaren fastställs 
vara betalningsskyldig. Arbetstagaren har 
bevisligen delgetts lönegarantibeslutet då an-
sökan helt eller delvis har avslagits. För båda 
parternas del har delgivningen alltså skett 
bevisligen då den tidsfrist som reserverats för 
sökande av ändring har börjat löpa från del-

givningen. Vid bevislig delgivning används i 
första hand mottagningsbevis, i andra hand 
stämningsdelgivning och i sista hand kungö-
relse. 

År 2003 gavs 6 413 lönegarantibeslut, av 
vilka 1 590 helt eller delvis avslogs. När des-
sa avslagna beslut delgavs dem som ansökte 
om betalning enligt lönegarantin användes ett 
förfarande med mottagningsbevis. Till ar-
betsgivarna sändes samtliga beslut, förutom 
de som helt avslagits, med mottagningsbevis. 
Förfarandet är arbetskrävande och avgifterna 
för mottagningsbevis åsamkar arbetskrafts- 
och näringscentralerna betydande kostnader. 
Som delgivningssätt är förfarandet med mot-
tagningsbevis långsammare än ett vanligt 
brev eftersom ett brev med mottagningsbevis 
måste avhämtas på postkontoret eller om-
budsposten. I synnerhet i glest bebyggda om-
råden är avstånden långa och mottagaren kan 
uppleva att bevislig delgivning snarare är en 
belastning än god service. 

Förvaltningen i insolventa bolag, dvs. så-
dana som de arbetsgivare som berörs av lö-
negarantin i allmänhet är, är ofta oklar och 
det är svårt att nå de ansvariga personerna. 
Om delgivningen sker genom vanlig delgiv-
ning med ett brev på posten är det osäkert om 
delgivningen lyckas. Däremot har de som an-
söker om betalning enligt lönegarantin i all-
mänhet en stadigvarande boningsort med en 
adress som de uppgett i lönegarantiansökan. 
Därför är det i allmänhet sannolikt att vanlig 
delgivning lyckas när det gäller dem som an-
söker om betalning enligt lönegarantin och 
deras rättsskydd skulle inte äventyras. 

I propositionen föreslås att en ny 14 a § in-
tas i lönegarantilagen och att en ny 12 a § in-
tas i lagen om lönegaranti för sjömän. Enligt 
dessa paragrafer skall lönegarantibeslutet 
delges genom vanlig delgivning i enlighet 
med 59 § i förvaltningslagen. Ett positivt lö-
negarantibeslut, från vars delgivning tidsfris-
ten för väckande av arbetsgivarens återvin-
ningstalan börjar löpa, skall dock delges ar-
betsgivaren och annan återbetalningsskyldig 
genom bevislig delgivning i enlighet med 60 
§ i förvaltningslagen. Samtidigt föreslås att 
sista meningen i 12 § 1 mom. i lagen om lö-
negaranti för sjömän, enligt vilken beslutet 
också skall sändas till fartygets ägare, blir 12 
a § 2 mom.  
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Dessutom föreslås att omnämnandet om 
delgivning i rubriken för 14 § i lönegaranti-
lagen och sista meningen i 14 § 1 mom., som 
blir onödig i och med 14 a § och som inne-
håller bestämmelser om skyldigheten att sän-
da beslutet till parterna, slopas. Motsvarande 
ändringar föreslås i 12 § i lagen om lönega-
ranti för sjömän. Dessutom föreslås att be-
stämmelserna om delfående i 26 § 1 mom. i 
lönegarantilagen och 24 § 1 mom. i lagen om 
lönegaranti för sjömän slopas som onödiga 
eftersom den nya föreslagna bestämmelsen 
om delgivning också omfattar dessa situatio-
ner.  

I 26 § 2 mom. i lönegarantilagen och 24 § 
2 mom. i lagen om lönegaranti för sjömän 
ingår bestämmelser om sökande av ändring i 
arbetslöshetsnämndens beslut och om att i 
fråga om delfående gäller vad som bestäms i 
paragrafens 1 mom. På basis av hänvisningen 
kan arbetslöshetsnämndens beslut delges ge-
nom vanlig delgivning också då en tidsfrist 
för sökande av ändring börjar löpa från del-
givningen. Eftersom bestämmelsen om del-
fående i 26 § 1 mom. i lönegarantilagen och 
24 § 1 mom. i lagen om lönegaranti för sjö-
män föreslås bli slopad föreslås att hänvis-
ningarna i 26 § 2 mom. i lönegarantilagen 
och 24 § 2 mom. i lagen om lönegaranti för 
sjömän ändras till hänvisningar till bestäm-
melsen om vanlig delgivning i 59 § i förvalt-
ningslagen.  
 
1.3. Hörande av part 

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgivaren 
beredas tillfälle att bli hörd med anledning av 
en lönegarantiansökan och arbetstagaren be-
redas tillfälle att bli hörd med anledning av 
arbetsgivarens utlåtande. För hörande skall 
enligt 3 § i lönegarantiförordningen och 3 § i 
statsrådets förordning om lönegaranti för 
sjömän parten för avgivande av utlåtande el-
ler förklaring reserveras en tid om minst tre 
och högst 14 dagar.  På ansökan kan tiden 
förlängas till högst 21 dagar. Enligt den lag 
om förvaltningsförfarande (598/1982) som 
var i kraft fram till utgången av 2003 var det 
beroende av myndighetens prövning hur lång 
tidsfrist parten gavs för hörande. Förvalt-
ningslagen (434/2003), genom vilken lagen 
om förvaltningsförfarande upphävdes, ändra-

de inte på denna grundläggande utgångs-
punkt, men minimilängden på tidsfristen be-
gränsades. I 33 § 1 mom. i lagen bestäms att 
det för komplettering av en handling, avgi-
vande av förklaring och framläggande av ut-
redning skall sättas ut en frist som är tillräck-
lig med hänsyn till ärendets art. 

I praktiken har arbetskrafts- och närings-
centralerna i regel reserverat sju dagar för hö-
rande av arbetsgivaren. Om arbetstagaren 
hörs med anledning av arbetsgivarens utlå-
tande har tiden för hörande däremot kunnat 
vara ännu kortare. För den som blir hörd är 
det viktigt att det finns tillräckligt med tid för 
avgivande av utlåtande eller förklaring, men 
å andra sidan är det viktigt för den som ansö-
ker om betalning enligt lönegarantin att an-
sökan blir snabbt behandlad så att han eller 
hon så snabbt som möjligt får ersättning för 
sina obetalade lönefordringar.  

Den minimitid på tre dagar som reserverats 
för hörande i lönegarantiförordningen upp-
fyller i de flesta fall inte kravet på en tillräck-
lig tidsfrist. Därför föreslås att minimitiden 
för hörande inom lönegarantiförfarandet för-
längs från tre dagar till sju dagar. Den före-
slagna ändringen har inte några betydande 
verkningar på det nuvarande förfarandet, 
men den förenhetligar minimitiden till sju 
dagar i samtliga fall. Samtidigt föreslås att 
bestämmelsen om tiden för hörande flyttas 
från förordningen till lagen så, att man und-
viker en eventuell konflikt mellan förvalt-
ningslagen och en författning på lägre nivå. 
Det föreslås att bestämmelsen om hörande i 3 
§ i lönegarantiförordningen blir 12 § 2 mom. 
i lönegarantilagen och att bestämmelsen om 
hörande i 3 § i statsrådets förordning om lö-
negaranti för sjömän blir ett nytt 3 mom. i 10 
§ i lagen om lönegaranti för sjömän.  
  
1.4. Erhållande av uppgifter utan hinder 

av sekretessbestämmelserna 

Enligt den gällande lönegarantilagen och 
lagen om lönegaranti för sjömän har arbets-
krafts- och näringscentralen rätt att få de 
uppgifter som behövs för behandlingen av 
lönegarantiansökan av skattemyndigheterna, 
utsökningsmyndigheterna, arbetarskydds-
myndigheterna, Folkpensionsanstalten, ar-
betslöshetskassorna och arbetskraftsbyråerna.  
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Enligt 29 § 1 mom. 1 punkten i den lag om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) som trädde i kraft den 1 decem-
ber 1999 kan en myndighet till en annan 
myndighet lämna ut uppgifter ur sekretessbe-
lagda handlingar om i lag särskilt tagits in 
bestämmelser om rätten att lämna ut eller att 
få uppgifter. De bestämmelser som ger rätt 
att få uppgifter skall vara uttryckliga och till-
räckligt exakta. Av bestämmelserna skall 
bl.a. framgå att rätten att få uppgifter omfat-
tar sekretessbelagda uppgifter. Till denna del 
motsvarar lönegarantilagen och lagen om lö-
negaranti för sjömän inte kraven i offenlig-
hetslagen.  

I propositionen föreslås att till 28 § 2 mom. 
i lönegarantilagen och till 26 § 2 mom. i la-
gen om lönegaranti för sjömän fogas en be-
stämmelse om att arbetskrafts- och närings-
centralen har rätt att få behövliga uppgifter 
av de myndigheter som nämns i bestämmel-
sen utan hinder av sekretessbestämmelser 
och andra begränsningar som gäller erhållan-
de av uppgifter. Dessutom föreslås att det 
felaktiga ordet delfående i rubriken till 26 § i 
lagen om lönegaranti för sjömän korrigeras 
till mottagning av information. 
 
1.5. Besvärsförbud för arbetsgivaren 

Beroende av orsaken till att ansökan avsla-
gits söker arbetstagaren ändring i lönegaran-
tibeslutet antingen genom talan i allmän un-
derrätt eller genom förvaltningsbesvär hos 
arbetslöshetsnämnden. Arbetsgivaren kan 
söka ändring genom återvinningstalan mot 
staten i allmän underrätt. Arbetsgivaren har 
inte möjlighet att söka ändring i lönegaranti-
beslutet genom besvär. Lönegarantilagen och 
lagen om lönegaranti för sjömän innehåller 
dock inte något uttryckligt besvärsförbud, 
vilket förvaltningsprocesslagen (586/1996) 
skulle förutsätta. Enligt 13 § i förvaltnings-
processlagen skall i lag föreskrivas särskilt 
om när ändring i ett beslut av en myndighet 
som avses i lagens 7-9 § inte kan sökas ge-
nom besvär. Därför föreslås att ett nytt 4 
mom. intas i 26 § i lönegarantilagen och ett 
nytt 4 mom. i 24 § i lagen om lönegaranti för 
sjömän med bestämmelser om besvärsförbud 
för arbetsgivaren. 

Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocessla-

gen avses med ett beslut över vilket besvär 
kan anföras en åtgärd varigenom ett ärende 
har avgjorts eller lämnats utan prövning. I 
lönegarantilagen och lagen om lönegaranti 
för sjömän ingår inte några bestämmelser om 
hur arbetstagaren kan söka ändring då ansö-
kan eller ett krav i den avvisas utan prövning. 
Därför föreslås att i 26 § 1 mom. i lönegaran-
tilagen och i 24 § 1 mom. i lagen om lönega-
ranti för sjömän intas ett omnämnande om att 
arbetstagaren får söka ändring i lönegaranti-
beslutet genom besvär också då arbetstaga-
rens krav har avvisats utan prövning.  
 
1.6. Ändringar till följd av förvaltnings-

lagen och ändringen av räntelagen 

I den gällande lönegarantilagen och lagen 
om lönegaranti för sjömän hänvisas i fråga 
om hörande av part och motivering av beslut 
till lagen om förvaltningsförfarande. Lagen 
om förvaltningsförfarande upphävdes vid in-
gången av 2004 genom den förvaltningslag 
som då trädde i kraft och därför är hänvis-
ningarna till lagen felaktiga. Förvaltningsla-
gen är en allmän lag som skall tillämpas i 
fråga om lönegarantiförfarandet även utan 
några uttryckliga hänvisningar. I lagarna om 
lönegaranti har man dock velat betona den 
betydelse som hörande och motivering av be-
slut har i fråga om lönegarantiförfarandet.  

I de paragrafer som gäller skyldigheten att 
återbetala belopp som betalats enligt lönega-
rantin och skyldigheten att återställa ogrun-
dade lönegarantiförmåner bestäms om en 
dröjsmålsränta enligt räntelagen genom en 
hänvisning till 4 § 3 mom. i räntelagen. Be-
stämmelsen om dröjsmålsräntans belopp i 4 § 
i räntelagen ändrades genom en lag som 
trädde i kraft den 1 juli 2002 (340/2002) och 
därför hänvisas i den nuvarande lönegaranti-
lagen och lagen om lönegaranti för sjömän 
felaktigt till 4 § 3 mom. i räntelagen, när det 
egentligen borde hänvisas till 4 § 1 mom.  

I propositionen föreslås att hänvisningarna 
i 12 § i lönegarantilagen och 14 § i lagen om 
lönegaranti för sjömän till lagen om förvalt-
ningsförfarande ändras till hänvisningar till 
34 § i förvaltningslagen. Hänvisningarna i 14 
§ i lönegarantilagen och 12 § i lagen om lö-
negaranti för sjömän till lagen om förvalt-
ningsförfarande ändras till hänvisningar till 
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45 § i förvaltningslagen. Dessutom föreslås 
att hänvisningarna i 17 och 29 § i lönegaran-
tilagen och 15 och 27 § i lagen om lönega-
ranti för sjömän till 4 § 3 mom. i räntelagen 
ändras till hänvisningar till 4 § 1 mom. i rän-
telagen.  
 
 
2.  Proposi t ionens verkningar 

2.1. Ekonomiska verkningar 

Att arbetstagares pensionsavgift och lönta-
gares arbetslöshetsförsäkringspremie dras av 
från fordran som betalas enligt lönegarantin 
innebär att lönegarantiutgifterna minskar 
med ett belopp som motsvarar de avdragna 
avgifterna och premierna. År 2003 betalades 
23,7 miljoner euro enligt lönegarantin.  Om 
utbetalningen bibehålls på motsvarande nivå 
2004 innebär avdraget för arbetstagares pen-
sionsavgift på 4,6 procent och löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie på 0,25 procent 
från fordran som betalas enligt lönegarantin 
att lönegarantiutgifterna minskar med unge-
fär en miljon euro. Minskningen kommer att 
gagna arbetslöshetsförsäkringsfonden som 
årligen i efterskott till staten betalar skillna-
den mellan de belopp som betalats enligt lö-
negarantin och de hos arbetsgivare och kon-
kursbon uppburna kapitalbeloppen. De ar-
betstagare som får betalning enligt lönega-
rantin går miste om motsvarande summa på 
en miljon euro. Genom lagändringen försätts 
de i samma situation som de skulle ha befun-
nit sig i om arbetsgivaren hade betalat deras 
lön. Lagändringen innebär också att arbetsta-
gares pensionsavgift och löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie inte längre uppbärs 
två gånger hos arbetsgivaren eller konkurs-
boet.  

I propositionen föreslås att också ett nega-
tivt lönegarantibeslut skall delges arbetstaga-
ren genom vanlig delgivning i stället för ge-
nom bevislig delgivning. År 2003 fattades 1 
590 negativa beslut. Om motsvarande antal 
beslut fattas 2004 innebär ändringen med nu-
varande porton en inbesparing om ca 7 300 
euro i arbetskrafts- och näringscentralernas 
portokostnader. Ändringen innebär dessutom 
att lönegarantimyndigheternas arbete mins-
kar i någon mån.  

Eftersom förfarandet i anslutning till pen-
sionsavgiften och arbetslöshetsförsäkrings-
premien ändras måste de riksomfattande lö-
negarantitillämpningar som arbetsministeriet 
svarar förändras, och utbildning måste ordnas 
för de personer som sköter lönegarantiären-
den. Detta medför 2004 engångskostnader 
om uppskattningsvis ca 15 000 euro.  
 
2.2. Verkningar i fråga om organisation 

och personal 

Propositionen har inte några verkningar i 
fråga om organisation och personal. 
 
2.3. Miljökonsekvenser 

Propositionen har inte några miljökonse-
kvenser. 
 
2.4. Verkningar för medborgarna 

Att ett förfarande med vanlig delgivning 
används i större utsträckning vid delgivning-
en av lönegarantibeslut innebär att arbetsta-
gare som ansökt om betalning enligt lönega-
rantin får del av beslutet som ett vanligt brev 
direkt hem i stället för att beslutet borde av-
hämtas på postkontoret eller ombudsposten. I 
synnerhet i glest bebyggda områden upplevs 
ändringen sannolikt som positiv eftersom av-
ståndet till postens närmaste verksamhetsstäl-
le kan vara långt och kollektiva färdmedel på 
många håll inte står till förfogande.  

Propositionen har inte några könsrelaterade 
verkningar.  
 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid arbetsministeriet i samarbete med 
social- och hälsovårdsministeriet. När det 
gäller de ändringar som föreslås i fråga om 
avdraget för arbetstagares pensionsavgift och 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
har vid beredningen hörts Pensionsskydds-
centralen och Skattestyrelsen. Dessutom har 
lagförslagets behandlats på trepartsbasis i de-
legationen för lönegarantiärenden där ar-
betsministeriet och de centrala arbetsmark-
nadsorganisationerna är företrädda.  
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4.  Ikraft trädande 

Lagarna om ändring av lönegarantilagen 
och lagen om lönegaranti för sjömän avses 
träda i kraft så snart som möjligt efter det att 
de har antagits och blivit stadfästa. Lagen om 
ändring av 19 a § i lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner träder i kraft den 1 ja-
nuari 2005. 

De ändringar i lönegarantilagen som gäller 
avdraget för arbetstagares pensionsavgift och 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 
skall dock tillämpas först från och med in-
gången av 2005. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av lönegarantilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) rubriken för 4 §, 12 §, ru-

briken för 14 §, 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17 §, 26 § 1 och 2 mom., 28 § 2 mom. och 29 §, 
av dem rubriken för 4 § sådan den lyder i lag 78/2001 och 26 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
138/2003, samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 78/2001 ett nytt 2 mom., till 12 § ett nytt 2 
mom., till lagen en ny 14 a § samt till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 
138/2003, ett nytt 4 mom. som följer:  
 

4 § 

Fordran som betalas enligt lönegarantin 

� � � � � � � � � � � � � �  
Lönegarantifordringar betalas minskade 

med arbetstagares pensionsavgift och lönta-
gares arbetslöshetsförsäkringspremie.  
 

12 § 

Hörande 

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgivaren 
och arbetstagaren beredas tillfälle att bli hör-
da på det sätt som bestäms i 34 § i förvalt-
ningslagen (434/2003). För att en bolagsman 
i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag samt någon annan som är 
ansvarig för betalningen av fordringarna 
skall bli återbetalningsskyldig på det sätt som 
avses i 17 § förutsätts att också denne har 
getts tillfälle att bli hörd med anledning av 
ansökan.  

För hörande skall parten för avgivande av 
utlåtande eller förklaring reserveras en tid om 

minst sju och högst 14 dagar. På ansökan kan 
tiden förlängas till högst 21 dagar. 
 

14 § 

Lönegarantibeslut 

Med anledning av en lönegarantiansökan 
skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall 
motiveras på det sätt som förutsätts i 45 § i 
förvaltningslagen.  
� � � � � � � � � � � � � �  
 

14 a § 

Delgivning av lönegarantibeslut 

Lönegarantibeslut delges genom vanlig 
delgivning i enlighet med 59 § i förvaltnings-
lagen. Om tidsfristen för väckande av arbets-
givarens återvinningstalan börjar löpa från 
delfåendet av lönegarantibeslutet, delges lö-
negarantibeslutet arbetsgivaren eller någon 
annan i 17 § avsedd återbetalningsskyldig 
genom bevislig delgivning i enlighet med 60 
§ i förvaltningslagen. 
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15 § 

Betalning enligt lönegarantin  

Betalning enligt lönegarantin sker inom en 
vecka efter lönegarantibeslutet. På lönega-
rantibeloppet verkställs förskottsinnehållning 
enligt lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996). Utmätning av lön och lönebe-
talningsförbud gäller även vid betalning en-
ligt lönegarantin.  
� � � � � � � � � � � � � �  
 

17 §  

Återbetalningsskyldighet 

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag och en bolagsman i ett öp-
pet bolag samt någon annan som är ansvarig 
för betalningen av arbetstagarens fordringar 
är skyldig att till staten återbetala de belopp 
som betalts enligt lönegarantin jämte ränta 
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982) och som räknas från den dag be-
slutet gavs.  
 

26 §  

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
arbetslöshetsnämnden genom skriftliga be-
svär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- 
och näringscentralen inom 30 dagar från del-
fåendet av beslutet. Arbetskrafts- och när-
ingscentralen skall utan dröjsmål sända be-
svärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna 
i ärendet till arbetslöshetsnämnden.  

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut får 
sökas genom besvär hos försäkringsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen (586/1996). I fråga om delfåen-
det gäller vad som föreskrivs om vanlig del-
givning i 59 § i förvaltningslagen. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Arbetsgivaren eller andra betalningsskyldi-
ga får inte söka ändring i lönegarantibeslutet 
genom besvär.  
 

28 §  

Upplysningar och handräckning 

� � � � � � � � � � � � � �  
Arbetskrafts- och näringscentralen har utan 

hinder av sekretessbestämmelser och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter rätt att få för behandlingen behövliga 
uppgifter av lönegarantiansökan av skatte-
myndigheterna, utsökningsmyndigheterna, 
arbetarskyddsmyndigheterna, Folkpensions-
anstalten, arbetslöshetskassorna och arbets-
kraftsbyråerna.  
 

29 §  

Ogrundad lönegarantiförmån 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
har fått till stånd att betalning enligt lönega-
rantin har erlagts eller någon annan förmån 
enligt denna lag har beviljats utan grund, är 
skyldig att betala tillbaka den ogrundade be-
talningen eller ersätta förmånens värde jämte 
ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen från den 
dag då förmånen beviljades.  

��� 
Denna lag träder i kraft den              20  . 
Lagens 4 § 2 mom. tillämpas dock först 

från den 1 januari 2005. 
 

����� 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 10 § 1 

mom., rubriken för 12 §, 12 § 1 mom., 15 §, 24 § 1 och 2 mom., rubriken för 26 §, 26 § 2 
mom. och 27 §, av dem 24 § 2 mom. sådant det lyder i lag 139/2003, samt 

fogas till 10 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 12 a § och till 24 §, sådan den lyder delvis 
ändrad i nämnda lag 139/2003, ett nytt 4 mom. som följer:  
 

10 §  

Hörande 

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgivaren 
och arbetstagaren beredas tillfälle att bli hör-
da på det sätt som bestäms i 34 § i förvalt-
ningslagen (434/2003). För att en bolagsman 
i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag samt någon annan som är 
ansvarig för betalningen av fordringarna 
skall bli återbetalningsskyldig på det sätt som 
avses i 15 § förutsätts att också denne har 
getts tillfälle att bli hörd med anledning av 
ansökan.  
� � � � � � � � � � � � � �  

För hörande skall parten för avgivande av 
utlåtande eller förklaring reserveras en tid om 
minst sju och högst 14 dagar. På ansökan kan 
tiden förlängas till högst 21 dagar. 
 

12 §  

Lönegarantibeslut 

Med anledning av en lönegarantiansökan 
skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall 
motiveras på det sätt som förutsätts i 45 § i 
förvaltningslagen. 
� � � � � � � � � � � � � �  

12 a § 

Delgivning av lönegarantibeslut 

Lönegarantibeslut delges genom vanlig 
delgivning i enlighet med 59 § i förvaltnings-
lagen. Om tidsfristen för väckande av arbets-
givarens återvinningstalan börjar löpa från 
delfåendet av lönegarantibeslutet, delges lö-
negarantibeslutet arbetsgivaren eller någon 
annan i 15 § avsedd återbetalningsskyldig 
genom bevislig delgivning i enlighet med 60 
§ i förvaltningslagen. 

Beslutet skall också sändas till fartygets i 
10 § 2 mom. avsedda ägare. 
 
 

15 §  

Återbetalningsskyldighet 

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag och en bolagsman i ett öp-
pet bolag samt någon annan som är ansvarig 
för betalningen av arbetstagarens fordringar 
är skyldig att till staten återbetala de belopp 
som betalts enligt lönegarantin jämte ränta 
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982) och som räknas från den dag be-
slutet gavs.  
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24 §  

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
arbetslöshetsnämnden genom skriftliga be-
svär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- 
och näringscentralen inom 30 dagar från del-
fåendet av beslutet. Arbetskrafts- och när-
ingscentralen skall utan dröjsmål sända be-
svärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna 
i ärendet till arbetslöshetsnämnden.  

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut får 
sökas genom besvär hos försäkringsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen (586/1996). I fråga om delfåen-
det gäller vad som föreskrivs om vanlig del-
givning i 59 § i förvaltningslagen. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Arbetsgivaren eller andra betalningsskyldi-
ga får inte söka ändring i lönegarantibeslutet 
genom besvär.  
 
 
 
 
 

26 §  

Upplysningar och handräckning 

� � � � � � � � � � � � � �  
Arbetskrafts- och näringscentralen har utan 

hinder av sekretessbestämmelser och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter rätt att få för behandlingen av lönega-
rantiansökan behövliga uppgifter av skatte-
myndigheterna, utsökningsmyndigheterna, 
arbetarskyddsmyndigheterna, Folkpensions-
anstalten, arbetslöshetskassorna och arbets-
kraftsbyråerna.  
 

27 §  

Ogrundad lönegarantiförmån 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
har fått till stånd att betalning enligt lönega-
rantin har erlagts eller någon annan förmån 
enligt denna lag har beviljats utan grund, är 
skyldig att betala tillbaka den ogrundade be-
talningen eller ersätta förmånens värde jämte 
ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen från den 
dag då förmånen beviljades.  

��� 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

����� 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 19 a 

§ 3 mom. sådant det lyder i lag 1301/2002, som följer: 
 

19 a § 

Inkomst som utgör grund för löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie 

� � � � � � � � � � � � � �  
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 

innehålls inte från sådan kompletteringsdag-
penning som betalts av en i samband med ar-
betsgivaren verkande sjukkassa. 

��� 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 
Genom denna lag upphävs social- och häl-

sovårdsministeriets beslut (1179/1998) av 
den 22 december 1998 om löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie. 

 
 
 
 
 

����� 

Helsingfors den 20 augusti 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Minister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Lag 
om ändring av lönegarantilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) rubriken för 4 §, 12 §, ru-

briken för 14 §, 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17 §, 26 § 1 och 2 mom., 28 § 2 mom. och 29 §, 
av dem rubriken för 4 § sådan  den lyder i lag 78/2001 och 26 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
138/2003, samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 78/2001 ett nytt 2 mom., till 12 § ett nytt 2 
mom., till lagen en ny 14 a § samt till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 
138/2003, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Villkor som gäller fordran  

� � � � � � � � � � � � � �  
 

4 § 

Fordran som betalas enligt lönegarantin 

� � � � � � � � � � � � � �  
Lönegarantifordringar betalas minskade 
med arbetstagares pensionsavgift och lön-
tagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 

 
12 § 

Hörande  

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgiva-
ren och arbetstagaren beredas tillfälle att bli 
hörda på det sätt som bestäms i 15 § lagen 
om förvaltningsförfarande (598/1982). För 
att en bolagsman i ett öppet bolag, en an-
svarig bolagsman i ett kommanditbolag 
samt någon annan som är ansvarig för be-
talningen av fordringarna skall bli återbe-
talningsskyldig på det sätt som avses i 17 § 
förutsätts att också denne har getts tillfälle 
att bli hörd med anledning av ansökan. 

12 §  

Hörande 

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgiva-
ren och arbetstagaren beredas tillfälle att bli 
hörda på det sätt som bestäms i 34 § i för-
valtningslagen (434/2003). För att en bo-
lagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bo-
lagsman i ett kommanditbolag samt någon 
annan som är ansvarig för betalningen av 
fordringarna skall bli återbetalningsskyldig 
på det sätt som avses i 17 § förutsätts att 
också denne har getts tillfälle att bli hörd 
med anledning av ansökan.  
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För hörande skall parten för avgivande 
av utlåtande eller förklaring reserveras en 
tid om minst sju och högst 14 dagar. På an-
sökan kan tiden förlängas till högst 21 da-
gar. 
 

 
14 § 

Lönegarantibeslut och delgivning av beslu-
tet  

Med anledning av en lönegarantiansökan 
skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall 
motiveras på det sätt som 24 § lagen om 
förvaltningsförfarande förutsätter. Beslutet 
skall omedelbart sändas till parterna.  
� � � � � � � � � � � � � �  
 

14 § 

Lönegarantibeslut 

 
Med anledning av en lönegarantiansökan 

skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall 
motiveras på det sätt som förutsätts i 45 § i 
förvaltningslagen.  
 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
 14 a § 

Delgivning av lönegarantibeslut 

Lönegarantibeslut delges genom vanlig 
delgivning i enlighet med 59 § i förvalt-
ningslagen. Om tidsfristen för väckande av 
arbetsgivarens återvinningstalan börjar 
löpa från delfåendet av lönegarantibeslutet, 
delges lönegarantibeslutet arbetsgivaren el-
ler någon annan i 17 § avsedd återbetal-
ningsskyldig genom bevislig delgivning i 
enlighet med 60 § i förvaltningslagen. 
 

 
15 § 

Betalning enligt lönegarantin  

Betalning enligt lönegarantin sker inom 
en vecka efter lönegarantibeslutet. På löne-
garantibeloppet verkställs förskottsinne-
hållning enligt lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) och innehålls övriga avgifter 
som enligt lag skall avdras från arbetstaga-
res lön, om inte något annat bestäms någon 
annanstans. Utmätning av lön och lönebe-
talningsförbud gäller även vid betalning en-
ligt lönegarantin.  
� � � � � � � � � � � � � �  
 

15 §  

Betalning enligt lönegarantin  

Betalning enligt lönegarantin sker inom 
en vecka efter lönegarantibeslutet. På löne-
garantibeloppet verkställs förskottsinne-
hållning enligt lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996). Utmätning av lön och lönebe-
talningsförbud gäller även vid betalning en-
ligt lönegarantin.  
 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
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17 § 

Återbetalningsskyldighet  

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i 
ett kommanditbolag och en bolagsman i ett 
öppet bolag samt någon annan som är an-
svarig för betalningen av arbetstagarens 
fordringar är skyldig att till staten återbetala 
de belopp som betalts enligt lönegarantin 
jämte ränta som avses i 4 § 3 mom. räntela-
gen (633/1982) och som räknas från den 
dag beslutet gavs. 

17 §  

Återbetalningsskyldighet 

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i 
ett kommanditbolag och en bolagsman i ett 
öppet bolag samt någon annan som är an-
svarig för betalningen av arbetstagarens 
fordringar är skyldig att till staten återbetala 
de belopp som betalts enligt lönegarantin 
jämte ränta som avses i 4 § 1 mom. i ränte-
lagen (633/1982) och som räknas från den 
dag beslutet gavs.  

 
26 § 

Förvaltningsbesvär  

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 21 och 22 § får arbetstagaren 
söka ändring hos arbetslöshetsnämnden ge-
nom skriftliga besvär. Besvären skall sän-
das till arbetskrafts- och näringscentralen 
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
Ändringssökanden anses ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter det att beslutet 
postades till den adress som ändringssö-
kanden uppgett, om inte något annat visas i 
samband med besvären. Arbetskrafts- och 
näringscentralen skall utan dröjsmål sända 
besvärsskriften, sitt utlåtande och handling-
arna i ärendet till arbetslöshetsnämnden.  

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut 
får sökas genom besvär hos försäkrings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). I fråga 
om delfåendet gäller vad som föreskrivs i 1 
mom.  
� � � � � � � � � � � � � �  
 

26 §  

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
som nämns i 21 och 22 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
arbetslöshetsnämnden genom skriftliga be-
svär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- 
och näringscentralen inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet. Arbetskrafts- och 
näringscentralen skall utan dröjsmål sända 
besvärsskriften, sitt utlåtande och handling-
arna i ärendet till arbetslöshetsnämnden.  

 
 
 
 
Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut 

får sökas genom besvär hos försäkrings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). I fråga 
om delfåendet gäller vad som föreskrivs om 
vanlig delgivning i 59 § i förvaltningslagen. 

 � � � � � � � � � � � � �  
Arbetsgivaren eller andra betalningsskyl-

diga får inte söka ändring i lönegarantibe-
slutet genom besvär.  

 
28 § 

Upplysningar och handräckning 

� � � � � � � � � � � � � �
Arbetskrafts- och näringscentralen har rätt 

att få de uppgifter som behövs för behand-
lingen av lönegarantiansökan av skattemyn-

� � � � � � � � � � � � � �  
Arbetskrafts- och näringscentralen har 

utan hinder av sekretessbestämmelser och 
andra begränsningar som gäller erhållan-
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digheterna, utsökningsmyndigheterna, arbe-
tarskyddsmyndigheterna, folkpensionsan-
stalten, arbetslöshetskassorna och arbets-
kraftsbyråerna. 

de av uppgifter rätt att få för behandlingen 
av lönegarantiansökan behövliga uppgifter 
av skattemyndigheterna, utsökningsmyn-
digheterna, arbetarskyddsmyndigheterna, 
Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskas-
sorna och arbetskraftsbyråerna.  

 
29 § 

Ogrundad lönegarantiförmån  

Den som uppsåtligen eller av vållande har 
fått till stånd att betalning enligt lönegaran-
tin har erlagts eller någon annan förmån en-
ligt denna lag har beviljats utan grund, är 
skyldig att betala tillbaka den ogrundade be-
talningen eller ersätta förmånens värde jämte 
ränta enligt 4 § 3 mom. räntelagen från den 
dag då förmånen beviljades. 

29 § 

Ogrundad lönegarantiförmån 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
har fått till stånd att betalning enligt löne-
garantin har erlagts eller någon annan för-
mån enligt denna lag har beviljats utan 
grund, är skyldig att betala tillbaka den 
ogrundade betalningen eller ersätta förmå-
nens värde jämte ränta enligt 4 § 1 mom. i 
räntelagen från den dag då förmånen bevil-
jades.  

��� 
Denna lag träder i kraft den              20  . 
Lagens 4 § 2 mom. tillämpas dock först 

från den 1 januari 2005. 
��� 
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2. 

Lag 
om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 10 § 1 

mom., rubriken för 12 §, 12 § 1 mom., 15 §, 24 § 1 och 2 mom., rubriken för 26 §, 26 § 2 
mom. och 27 §, av dem 24 § 2 mom. sådant det lyder i lag 139/2003, samt 

fogas till 10 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 12 a § och till 24 §, sådan den lyder delvis 
ändrad i nämnda lag 139/2003, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Hörande  

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgiva-
ren och arbetstagaren beredas tillfälle att bli 
hörda på det sätt som bestäms i 15 § lagen 
om förvaltningsförfarande (598/1982). För 
att en bolagsman i ett öppet bolag, en an-
svarig bolagsman i ett kommanditbolag 
samt någon annan som är ansvarig för be-
talningen av fordringarna skall bli återbe-
talningsskyldig på det sätt som avses i 15 § 
förutsätts att också denne har beretts tillfälle 
att bli hörd med anledning av ansökan. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

10 §  

Hörande 

Innan ett ärende avgörs skall arbetsgiva-
ren och arbetstagaren beredas tillfälle att bli 
hörda på det sätt som bestäms i 34 § i för-
valtningslagen (434/2003). För att en bo-
lagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bo-
lagsman i ett kommanditbolag samt någon 
annan som är ansvarig för betalningen av 
fordringarna skall bli återbetalningsskyldig 
på det sätt som avses i 15 § förutsätts att 
också denne har getts tillfälle att bli hörd 
med anledning av ansökan.  
� � � � � � � � � � � � � �  

För hörande skall parten för avgivande 
av utlåtande eller förklaring reserveras en 
tid om minst sju och högst 14 dagar. På an-
sökan kan tiden förlängas till högst 21 da-
gar. 
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12 § 

Lönegarantibeslut och delgivning av beslu-
tet  

Med anledning av en lönegarantiansökan 
skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall 
motiveras på det sätt som 24 § lagen om 
förvaltningsförfarande förutsätter. Beslutet 
skall omedelbart sändas till parterna. Be-
slutet skall också sändas till fartygets i 10 § 
2 mom. avsedda ägare.  
� � � � � � � � � � � � � �  

12 §  

Lönegarantibeslut 

 
Med anledning av en lönegarantiansökan 

skall ges ett skriftligt beslut. Beslutet skall 
motiveras på det sätt som förutsätts i 45 § i 
förvaltningslagen.  

 
 
 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 12 a § 

Delgivning av lönegarantibeslut 

Lönegarantibeslut delges genom vanlig 
delgivning i enlighet med 59 § i förvalt-
ningslagen. Om tidsfristen för väckande av 
arbetsgivarens återvinningstalan börjar 
löpa från delfåendet av lönegarantibeslutet, 
delges lönegarantibeslutet arbetsgivaren el-
ler någon annan i 15 § avsedd återbetal-
ningsskyldig genom bevislig delgivning i 
enlighet med 60 § i förvaltningslagen. 

Beslutet skall också sändas till fartygets i 
10 § 2 mom. avsedda ägare. 

 
 

15 § 

Återbetalningsskyldighet  

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i 
ett kommanditbolag och en bolagsman i ett 
öppet bolag samt någon annan som är an-
svarig för betalningen av arbetstagarens 
fordringar är skyldig att till staten återbetala 
de belopp som betalts enligt lönegarantin 
jämte ränta som avses i 4 § 3 mom. räntela-
gen (633/1982) och som räknas från den 
dag beslutet gavs.  

15 §  

Återbetalningsskyldighet 

Arbetsgivaren, en ansvarig bolagsman i 
ett kommanditbolag och en bolagsman i ett 
öppet bolag samt någon annan som är an-
svarig för betalningen av arbetstagarens 
fordringar är skyldig att till staten återbetala 
de belopp som betalts enligt lönegarantin 
jämte ränta som avses i 4 § 1 mom. i ränte-
lagen (633/1982) och som räknas från den 
dag beslutet gavs.  

 
24 § 

Förvaltningsbesvär  

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 

24 §  

Förvaltningsbesvär 

I ett lönegarantibeslut genom vilket en 
fordran har ogillats på andra grunder än de 
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som nämns i 19 och 20 § får arbetstagaren 
söka ändring hos arbetslöshetsnämnden ge-
nom skriftliga besvär. Besvären skall sän-
das till arbetskrafts- och näringscentralen 
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
Ändringssökanden anses ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter det att beslutet 
postades till den adress som ändringssö-
kanden uppgett, om inte något annat visas i 
samband med besvären. Arbetskrafts- och 
näringscentralen skall utan dröjsmål sända 
besvärsskriften, sitt utlåtande och handling-
arna i ärendet till arbetslöshetsnämnden.  

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut 
får sökas genom besvär hos försäkrings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). I fråga 
om delfåendet gäller vad som i 1 mom. fö-
reskrivs om delfående av beslut om lönega-
ranti. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

som nämns i 19 och 20 § eller avvisats utan 
prövning får arbetstagaren söka ändring hos 
arbetslöshetsnämnden genom skriftliga be-
svär. Besvären skall sändas till arbetskrafts- 
och näringscentralen inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet. Arbetskrafts- och 
näringscentralen skall utan dröjsmål sända 
besvärsskriften, sitt utlåtande och handling-
arna i ärendet till arbetslöshetsnämnden.  
 
 
 
 

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut 
får sökas genom besvär hos försäkrings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). I fråga 
om delfåendet gäller vad som föreskrivs om 
vanlig delgivning i 59 § i förvaltningslagen. 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Arbetsgivaren eller andra betalningsskyl-
diga får inte söka ändring i lönegarantibe-
slutet genom besvär.  

 
 

26 § 

Upplysningar och handräckning 

� � � � � � � � � � � � � �  
Arbetskrafts- och näringscentralen har rätt 

att få de uppgifter som behövs för behand-
lingen av lönegarantiansökan av skatte-
myndigheterna, utsökningsmyndigheterna, 
arbetarskyddsmyndigheterna, Folkpen-
sionsanstalten, arbetslöshetskassorna och 
arbetskraftsbyråerna. 

26 § 

Upplysningar och handräckning 

� � � � � � � � � � � � � �  
Arbetskrafts- och näringscentralen har 

utan hinder av sekretessbestämmelser och 
andra begränsningar som gäller erhållande 
av uppgifter rätt att få  för behandlingen av 
lönegarantiansökan behövliga uppgifter av 
skattemyndigheterna, utsökningsmyndighe-
terna, arbetarskyddsmyndigheterna, Folk-
pensionsanstalten, arbetslöshetskassorna 
och arbetskraftsbyråerna.  

 
 

27 § 

Ogrundad lönegarantiförmån  

Den som uppsåtligen eller av vållande har 
fått till stånd att betalning enligt lönegaran-
tin har erlagts eller någon annan förmån en-
ligt denna lag har beviljats utan grund, är 
skyldig att betala tillbaka den ogrundade 
betalningen eller ersätta förmånens värde 

27 § 

Ogrundad lönegarantiförmån 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
har fått till stånd att betalning enligt lönega-
rantin har erlagts eller någon annan förmån 
enligt denna lag har beviljats utan grund, är 
skyldig att betala tillbaka den ogrundade 
betalningen eller ersätta förmånens värde 
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jämte ränta enligt 4 § 3 mom. räntelagen 
från den dag då förmånen beviljades.  
 

jämte ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen 
från den dag då förmånen beviljades.  

��� 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

��� 
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3. 

Lag 
om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 19 a 

§ 3 mom. sådant det lyder i lag 1301/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 a § 

Inkomst som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 

� � � � � � � � � � � � � �  
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-

mie innehålls inte från lön som betalts en-
ligt lönegarantilagen och inte heller för så-
dan kompletteringsdagpenning som betalts 
av en i samband med arbetsgivaren verkan-
de sjukkassa.  
 
 

� � � � � � � � � � � � � �  
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspre-

mie innehålls inte från sådan komplette-
ringsdagpenning som betalts av en i sam-
band med arbetsgivaren verkande sjukkas-
sa. 

��� 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2005. 

Genom denna lag upphävs social- och 
hälsovårdsministeriets beslut (1179/1998) 
av den 22 december 1998 om löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie. 

��� 
 


