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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning om en åtgärdsmodell för sysselsättning och 
omställningsskydd 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås ändringar i ar-
betsavtalslagen, lagen om samarbete inom 
företag, lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner samt sjukförsäkringslagen för att förbätt-
ra möjligheterna till ny sysselsättning och 
omställningsskyddet för arbetstagare som 
sagts upp av ekonomiska orsaker och pro-
duktionsorsaker samt för visstidsanställda ar-
betstagare. 

Enligt propositionen fogas till arbetsavtals-
lagen rätt för arbetstagare till ledighet med 
full lön för att under uppsägningstiden söka 
nytt arbete eller delta i andra åtgärder som 
främjar möjligheterna till ny sysselsättning. 
Ledighetens längd skall vara berorende av 
hur lång uppsägningstid den uppsagda perso-
nen har. Arbetsgivaren åläggs också informa-
tions- och upplysningsplikt gentemot såväl 
personalen som arbetskraftsbyrån. 

Förslagen till ändringar i lagen om samar-
bete inom företag gäller en åtgärdsplan, som 
skall utarbetas tillsammans med personalen 
och beredas när samarbetsförfarandet inleds. 
Syftet med planen är att samarbetet på ar-
betsplatsen skall utvecklas till en logisk serie 
uppbyggd av utredningar, information, 
gemensam planering av verksamhetsprinci-
per och förhandlingar, vilken stödjer arbets-
tagarnas möjligheter till ny sysselsättning 
och i vilken deltar företrädare för arbetsgiva-
ren och arbetstagarna och dessutom arbets-
kraftsmyndigheterna. 

I lagen om samarbete inom företag föreslås 
dessutom vissa tekniska ändringar, som klar-
lägger samarbetsförfarandets gång. 

I lagen om offentlig arbetskraftsservice fö-

reskrivs om arbetskraftsmyndighetens upp-
gifter, som hänför sig till information om 
tjänsterna samt hjälp med planeringen av 
verksamhetsprinciperna vid uppsägningar. 
En uppsagd arbetstagare skall på begäran ha 
rätt till en individuell sysselsättningsplan re-
dan under uppsägningstiden. Under vissa 
förutsättningar skall även visstidsanställda 
arbetstagare och arbetstagare som sagt upp 
sig efter en långvarig permittering ha rätt till 
en sysselsättningsplan. 

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa fö-
reslås bestämmelser om ett tillägg för syssel-
sättningsplan under tiden för den sysselsätt-
ningsplan som ingår i åtgärdsmodellen för 
sysselsättning och omställningsskydd. 
Tillägg för sysselsättningsplan betalas för 
sammanlagt 185 dagar och det betalas under 
vissa förutsättningar till utbildningsstöd un-
der tiden för arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning samt till inkomstrelaterad dagpen-
ning och grunddagpenning. I lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa och lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice föreslås dessutom 
ändringar som innebär att till grunddagpen-
ningen och grundstödet betalas en förhöj-
ningsdel, som motsvarar det avgångsbidrag 
som fanns till 2003 och den inkomstrelatera-
de dagpenningens nuvarande förhöjda för-
tjänstdel. Tilläggen för sysselsättningsplan 
och grunddagpenningens förhöjningsdelar fi-
nansieras av intäkterna av arbetslöshetsför-
säkringspremierna. 

Propositionen hänför sig till den första 
tilläggsbudgetpropositionen för 2005 och av-
ses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2005. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Arbetstagarnas anställningstrygghet baserar 
sig på en helhet som består av bestämmelser 
som ingår i flera olika lagar. Delar i denna 
helhet är bestämmelserna om tillvägagångs-
sätten när arbetskraften minskas i lagen om 
samarbete inom företag samt bestämmelserna 
om uppsägningsgrunder och uppsägningsti-
der samt ersättningar för ogrundade uppsäg-
ningar i arbetsavtalslagen. Till helheten hör 
också bestämmelserna om utkomstskydd för 
arbetslösa samt om offentlig arbetskraftsser-
vice, i synnerhet den arbetskraftspolitiska 
vuxenutbildnigen för arbetstagare som hotas 
av uppsägning och för redan uppsagda ar-
betstagare. 

Utdragen arbetslöshet är en betydande risk-
faktor som kan leda till att även yrkesskickli-
ga arbetstagare med stabil arbetshistoria slås 
ut från arbetsmarknaden. Den föreslagna åt-
gärdsmodellen för sysselsättning och om-
ställningsskydd utgör en del av den åtgärds-
helhet genom vilken man med arbetskrafts-
politiska medel ingriper i risken för utdragen 
arbetslöshet i ett så tidigt skede som möjligt. 
Förutom omställningsskyddet består åtgärds-
helheten av en samhällsgaranti för ungdomar 
samt en reform av arbetsmarknadsstödet, 
som myndigheterna genomför med interna 
åtgärder. 

De föreslagna lagändringarna bidrar till att 
genomföra den nya åtgärdsmodellen för sys-
selsättning och omställningsskydd, som base-
rar sig på intimare samarbete än tidigare mel-
lan arbetsgivaren, arbetstagarna och arbets-
kraftsmyndigheterna i samband med uppsäg-
ningar av ekonomiska orsaker och produk-
tionsorsaker. Målet för det effektiverade 
samarbetet är att arbetstagaren så snabbt som 
möjligt skall sysselsättas på nytt. Med hjälp 
av den förhöjda förmånen under tiden för 
sysselsättningsplanen aktiveras uppsagda och 
visstidsanställda att delta i sysselsättnings-
planerna. Den förhöjda förmånen under tiden 
för sysselsättningsplanen stöder också arbets-
lösas anpassning till den nya ekonomiska si-
tuation som följer av att arbetet upphört. Ar-

betssökande ges möjlighet till snabb syssel-
sättning och att klara av den ekonomiska 
osäkerhetssituation som uppsägningen för 
med sig med hjälp av en förmån som är be-
tydligt högre än den nuvarande. 

Åtgärdsmodellen för sysselsättning och 
omställningsskydd är en del av det inkomst-
politiska avtal för 2005—2007 som under-
tecknades den 16 december 2004 och som 
understöddes av regeringen. 
 
2.  Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Lag om samarbete inom företag 

Enligt 1 § i lagen om samarbete inom före-
tag (725/1978, nedan samarbetslagen), är 
syftet med lagen att utveckla företags verk-
samhet, att utveckla arbetsförhållandena, att 
effektivera samarbetet mellan arbetsgivare 
och personal samt att effektivera personalens 
interna samarbete. 

Ett centralt medel är den förhandlings- och 
informationsskyldighet som ålagts arbetsgi-
varen. Personalens deltagande baserar sig på 
att de förpliktelser som föreskrivits för ar-
betsgivaren på motsvarande sätt ger persona-
lens förhandlingsrätt och rätt till information. 

Lagen om ändrats flera gånger. År 1988 
ändrades samarbetslagen till en producedur-
lag för kollektiva uppsägningar, permitte-
ringar och överföringar till anställning på 
deltid. Dessa bestämmelser sågs över på nytt 
1996. Även genomförandet av rådets direktiv 
om tillnärmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om kollektiva uppsägningar 
(75/129/EEG, ändrat 98/59/EG) och rådets 
direktiv om tillnärmning av medlemsstater-
nas lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, verk-
samheter eller delar av företag eller verk-
samheter (77/187/EEG, ändrat 2001/23/EG) 
1993, sedan Finland anslutit sig till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, har in-
neburit ändringar i samarbetslagen liksom 
senare ändringar av direktiven. 
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Samarbetslagen tillämpas i företag, vars 
personal i arbetsförhållande normalt uppgår 
till minst 30 personer. Lagens andra bestäm-
melser om uppsägningsförfaranden än para-
graferna om fullgörande av förhandlings-
skyldigheten och gottgörelse för den tilläm-
pas även i företag, vars personal i arbetsför-
hållande normalt uppgår till minst 20 perso-
ner, om arbetsgivaren överväger en uppsäg-
ning av minst 10 arbetstagare av ekonomiska 
orsaker och produktionsorsaker. 

Samarbetsparter är arbetsgivaren och före-
tagets personal. Personalen kan bilda perso-
nalgrupper. Oftast bildar medlemmarna i oli-
ka fackföreningar eller fackförbund perso-
nalgrupper så att arbetstagare, tjänstemän och 
högre tjänstemän hör till varsin personal-
grupp. 

Samarbetsförfarandet genomförs på två or-
ganisatoriska nivåer: antingen inom ramen 
för företagets normala verksamhetsorganisa-
tion, dvs. mellan arbetstagarens och hans el-
ler hennes chef eller mellan arbetsgivarens 
företrädare och av personalen utsedda före-
trädare. 

I 6 § i samarbetslagen bestäms om de ären-
den som hör till samarbetsförfarandets områ-
de. De ärenden som nämns i förteckningen 
kan grupperas i två huvudgrupper, av vilka i 
första hand följande gäller företags- och af-
färsledningen och arbetskraften: 

- på personalens ställning inverkande vä-
sentliga förändringar i arbetsuppgifter, ar-
betsmetoder och arbetsarrangemang samt 
förflyttningar från en uppgift till en annan, 

- väsentliga anskaffningar av maskiner och 
anläggningar till den del de inverkar på per-
sonalen, 

- väsentliga arrangemang som påverkar 
personalens ställning och som gäller arbets-
lokaliteter samt ändringar i produkturval och 
serviceverksamhet, 

- nedläggning av företag eller del därav el-
ler förflyttning till annan ort eller väsentlig 
utvidgning eller inskränkning av dess verk-
samhet, 

- överföringar till anställning på deltid, 
permitteringar och uppsägningar som even-
tuellt följer av överlåtelse, delning eller fu-
sionering av rörelse samt utbildnings- och 
omplaceringsavgöranden i samband därmed, 

- överföringar till anställning på deltid, 

permitteringar och uppsägningar som verk-
ställs av produktionsorsaker eller ekonomis-
ka skäl samt utbildnings- och omplacerings-
avgöranden i samband därmed, medräknat 
ovan nämnda personalarrangemang som 
verkställs i samband med saneringsförfaran-
det för företaget, 

- den tidsbestämda rationaliseringsplanen, 
personal- och utbildningsplaner samt änd-
ringar som görs i dem under planeringsperio-
den, och 

- av ovan avsedda åtgärder påkallade ar-
rangemang, vilka avser personalens storlek i 
olika arbetsuppgifter. 

Innan en arbetsgivare avgör ett ärende som 
hör till samarbetsförfarandets område skall 
han enligt 7 § i samarbetslagen förhandla om 
grunderna för åtgärden samt om verkningar-
na av och alternativen för denna med de ar-
betstagare och funktionärer eller företrädare 
för personalen, vilka ärendet berör. Ett ären-
de som berör en viss arbetstagare behandlas i 
första hand av arbetsgivaren och denna per-
son tillsammans. Då arbetsgivaren eller en 
arbetstagare i ett ärende som berör honom så 
yrkar, skall om saken förhandlas även mellan 
arbetsgivaren och vederbörande företrädare 
för personalen. Då det ärende som skall dis-
kuteras allmänt gäller arbetstagarna vid en 
viss verksamhetsenhet eller arbetsavdelning i 
företaget, behandlas ärendet med vederbö-
rande företrädare för personalen. Om ärendet 
är så omfattande att det gäller flera personal-
grupper, skall förhandlingen anordnas vid ett 
gemensamt möte, i vilket en företrädare för 
envar personalgrupp deltar, om inte avsikten 
är att behandla ärendet i den delegation som 
avses i 4 §. 

Avsikten är att arbetsgivaren när han fattar 
sitt beslut så väl som möjligt skall känna till 
vilka verkningar det beslut som bereds kom-
mer att ha inte bara för företaget utan också 
för personalen och att arbetsgivarens beslut 
skall påverkas av även arbetstagarsidans 
åsikter och de lösningsalternativ som de före-
slår. Förhandlingarna skall gälla orsakerna 
till den planerade åtgärden, dess följer och 
eventuella alternativa åtgärder. 

Samarbetsförfarandet bör inledas i ett så-
dant skede av beredningen att växelverkan 
kan genomföras i praktiken. Man kan också 
avtala om de förfaringssätt som skall iakttas 
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och om förhandlingsframställning. I lagen 
finns emellertid bestämmelser om förhand-
lingsordningen i händelse av att inget annat 
har avtalats. 

Enligt 7 a § i samarbetslagen skall en 
skriftlig förhandlingsframställning göras 
minst tre dagar innan förhandlingarna inleds i 
ärenden som gäller företags- och affärsled-
ningen och arbetskraften. Om den åtgärd som 
skall diskuteras uppenbart leder till att en el-
ler flera personer sägs upp, permitteras eller 
överförs till anställning på deltid, skall för-
handlingsframställningen göras fem dagar 
innan förhandlingarna inleds. En förhand-
lingsframställning som omfattar åtgärder som 
gäller minskning av arbetskraften eller mot-
svarande uppgifter skall enligt 7 b § också 
meddelas arbetskraftsmyndigheterna. 

Förhandlingsframställningen skall innehål-
la tiden och platsen för inledandet av för-
handlingar och uppgifter om vilka ärenden 
som skall behandlas vid förhandlingarna. Till 
den skall också fogas de uppgifter som be-
hövs för ärendets behandling, om de inte ges 
separat innan förhandlingarna inleds. Sådana 
uppgifter är enligt 7 § 2 mom. bl.a. uppgifter 
om grunderna för en planerad personal-
minskning, en uppskattning av antalet perso-
ner i olika personalgrupper vilka berörs av 
minskningen, en uppskattning av tidtabellen 
och uppgifter om de principer enligt vilka de 
som berörs av minskningen utses. När det är 
fråga om uppsägning, överföring till anställ-
ning på deltid eller permittering av minst 10 
arbetstagare för mera än 90 dagar, skall upp-
gifterna ges skriftligt. 

När samarbetsförhandlingarna inletts kan 
man komma överens om hur behandlingen av 
ärendet skall fortsätta och även komplette-
rande uppgifter om saken kan inhämtas. 

Om en planerad åtgärd uppenbart leder till 
att en eller flera arbetstagare eller funktionä-
rer överförs till anställning på deltid, permit-
teras eller sägs upp, skall det s.k. effektivera-
de samarbetsförfarandet i enlighet med 8 § 
iakttas. Först skall arbetsgivaren diskutera 
grunderna för den tänkta åtgärden och åtgär-
dens verkningar och därefter separat alterna-
tiven. Förhandlingarna är således tudelade. 
Förhandlingsskyldigheten anses inte har full-
gjorts förrän överenskommelse i saken har 
träffats inom ramen för ett samarbetsförfa-

rande eller, i syfte att nå ett avtal, först grun-
derna för åtgärderna och åtgärdernas verk-
ningar och separat alternativen har diskute-
rats med avseende på en begränsning av den 
krets av personer som är föremål för minsk-
ningen samt en lindring av följderna av 
minskningarna, och det har gått minst sju 
dgar från det att förhandlingarna inleddes. 
Möjligheten till överenskommelse gäller 
både tidsfristen för förhandlingsskyldigheten 
och åtgärdernas verkningar för personalen. 

Om åtgärden uppenbart leder till att minst 
10 arbetstagare eller funktionärer överförs till 
anställning på deltid eller sägs upp eller per-
mitteras för mer än 90 dagar, och överens-
kommelse om saken inte träffas, är minimiti-
den för de tudelade förhandlingarna sex 
veckor från det att förhandlingarna inleddes. 
Behandlingen av alternativen kan börja tidi-
gast sju dagar efter behandlingen av grunder-
na och verkningarna, om något annat inte 
överenskoms. 

Enligt 8 § i samarbetslagen tillämpas i vis-
sa specialsituationer även förfaranden som 
avviker från ovan beskrivna allmänna be-
stämmelser. Enligt 5 mom. tillämpas be-
stämmelserna om samarbetsförfarande inte 
när företaget är i likvidation eller konkurs. 
Om företaget är föremål för saneringsförfa-
rande enligt lagen om företagssanering 
(47/1993) tillämpas emellertid bestämmel-
serna, men förhandlingstiden är alltid sju da-
gar från det att förhandlingarna inleddes. 

Enligt 8 § 6 mom. kan företrädare för per-
sonalen som valts enligt kollektivavtal och 
arbetsgivaren avtala om att ärenden som be-
rörs av samarbetsförfarandet behandlas enligt 
förhandlingsordningen i ett kollektivavtal i 
stället för i samarbetsförfarande, om ärendet 
är av sådan natur att det också skall behand-
las enligt denna förhandlingsordning. 

När förhandlingarna avslutats skall arbets-
givaren enligt 8 a § på begäran se till att tid-
punktena för mötena, deltagarna, förhand-
lingsresultatet eller parternas ståndpunkter 
antecknas i protokollet. Förhandlingsparterna 
justerar och undertecknar protokollet. 

Därefter kan arbetsgivaren börja vidta åt-
gärderna. Enligt 8 § 1 mom. kan arbetsgiva-
ren emellertid börja fullfölja ärenden som det 
fortfarande råder olika mening om först se-
dan han har underrättat dem som deltagit i 
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samarbetsförfarandet om de åtgärder om vil-
ka beslut har fattats i saken. 

Enligt 6 b § i samarbetslagen är ett företag 
skyldigt att utarbeta en personal- och utbild-
ningsplan årligen före räkenskapsperiodens 
början. I personalplanen skall tas in sådana 
frågor som enligt lagen omfattas av samar-
betsförfarandet och som uppenbart har bety-
delse för personalens struktur, storlek eller 
art, liksom även de förändringar som kan 
väntas i personalens storlek och art. I utbild-
ningsplanen skall behandlas de allmänna ut-
bildningsbehov som följer av personalplanen 
samt en årlig realiseringsplan för utbildning-
en av personalgrupperna. I dessa planer skall 
man också försöka fästa uppmärksamhet vid 
äldre arbetstagares särskilda behov. Planerna 
skall behandlas i samarbetsförfarande. 

Om åtgärder för att minska personalen inte 
har beaktats i personal- och utbildningspla-
nen, skall vid samarbetsförhandlingarna som 
gäller uppsägningen enligt 8 § 3 mom. be-
handlas även de möjlgheter som finns att ut-
bilda personalen och omplacera arbetskraf-
ten, med beaktande även av utbildningstjäns-
ter som kan fås utanför företaget samt arran-
gemangens verkningar på sysselsättningen, 
produktionen och lönsamheten. 

Enligt 15 § utövas tillsyn över tillämpning-
en av samarbetslagen av arbetsministeriet 
samt av de arbetsgivar-, arbetstagar- och fuk-
tionärsföreningar som har ingått riksomfat-
tande kollektivavtal vars bestämmelser skall 
iakttas i arbetsförhållandena inom företaget. 

Enligt 16 § kan arbetsgivaren eller en före-
trädare för arbetsgivaren dömas till bötes-
straff för brott mot samarbetsskyldighet när 
han uppsåtligen eller av oaktsamhet underlå-
ter att iaktta de skyldigheter som avses i den-
na bestämmelse. Dessa skyldigheter gäller 
bl.a. samarbetsförfarandet. Ansvarsfördel-
ningen mellan arbetsgivaren och dennes före-
trädare bestäms i enlighet med strafflagen 
och gärningen hör under allmänt åtal. 

I 15 a § i samarbetslagen föreskrivs om en 
privaträttslig ekonomisk påföljd som kallas 
gottgörelse. Arbetsgivaren kan åläggas att 
betala gottgörelse när denne uppsåtligen eller 
genom uppenbar oaktsamhet har avgjort en 
fråga som avses i 6 § 1—5 punkten i lagen 
utan att iaktta bestämmelserna om samarbets-
förfarande, förhandlingsframställning eller 

fullgörande av förhandlingsskyldigheten, om 
en arbetstagare eller funktionär av orsaker 
som sammanhänger med avgörandet har 
överförts till anställning på deltid, permitte-
rats eller sagts upp. Mottagaren av gottgörel-
sen, som motsvarar högst 20 månaders lön, 
är alltså den berörde arbetstagaren eller funk-
tionären. Huruvida gottgörelsepåföljd döms 
ut är inte beroende av om arbetsgivaren har 
haft en laglig grund till överföringen till an-
ställning på deltid, permitteringen eller upp-
sägningen. Att gottgörelse döms ut hindrar 
inte att andra eventuella sanktioner döms ut, 
t.ex. ersättning för ogrundat avslutande av 
anställningsförhållandet. När gottgörelsens 
storlek bestäms skall man emellertid beakta 
bl.a. annan ersättningsskyldighet som even-
tuellt beror på samma åtgärder, graden av 
försummelse och arbetsgivarens förhållan-
den. Om arbetsgivarens försummelse med 
beaktande av förhållandena skall anses vara 
ringa, behöver gottgörelse inte dömas ut. Ti-
den för väckande av talan är ett år från det 
rätten till gottgörelse uppkom. 
 
Arbetsavtalslag 

I 6 kap. i arbetsavtalslagen (55/2001) be-
stäms om uppsägningstider, i 7 kap. om 
grunder för uppsägning av arbetsavtal och i 9 
kap. om förfarandet vid upphävande av ar-
betsavtal. 

Enligt 6 kap. 2 § i arbetsavtalslagen kan 
som uppsägningstid avtalas högst sex måna-
der. Om inte något annat avtalas är enligt ka-
pitelets 3 § den kortaste uppsägningstid ar-
betsgivaren kan iaktta 14 dagar, om anställ-
ningsförhållandet har varat högst ett år. Om 
anställningsförhållandet har fortgått utan av-
brott mer än ett men högst fyra år, är uppsäg-
ningstiden en månad. Den är två månader, 
om anställningsförhållandet har varat mer än 
fyra men högst åtta år, fyra månader, om an-
ställningsförhållandet har varat mer än åtta 
men högst tolv år och sex månader, om an-
ställningsförhållandet har varat mer än tolv 
år. Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid 
upphör utan uppsägning när den avtalade ti-
den löper ut eller det avtalade arbetet blir 
färdigt, enligt lagens 6 kap. 1 §. 

Enligt 7 kap. 1 § i arbetsavtalslagen får ar-
betsgivaren endast av vägande skäl säga upp 
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ett arbetsavtal som gäller tills vidare. I kapit-
lets 3 § bestäms om ekonomiska och produk-
tionsmässiga uppsägningsgrunder. Enligt den 
får arbetsgivaren säga upp ett arbetsavtal om 
det till buds stående arbetet av ekonomiska 
orsaker eller produktionsorsaker eller av or-
saker i samband med omorganisering av ar-
betsgivarens verksamhet har minskat väsent-
ligt och varaktigt. Arbetsavtalet får dock inte 
sägas upp, om arbetstagaren kan placeras i 
eller omskolas för andra uppgifter på det sätt 
som anges i 4 §. Grund för uppsägning före-
ligger inte, om arbetsgivaren antingen före 
eller efter uppsägningen har anställt en ny 
arbetstagare för liknande uppgifter trots att 
inga förändringar i arbetsgivarens verksam-
hetsbetingelser inträffat under samma tid, el-
ler om omorganiseringen av arbetsuppgifter-
na inte har orsakat någon verklig minskning 
av arbetet. 

Om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbets-
tagaren arbete enligt dennes arbetsavtal, skall 
arbetstagaren enligt 7 kap. 4 § i arbetsavtals-
lagen i första hand erbjudas arbete som mot-
svarar arbetet enligt arbetsavtalet. Om inte 
heller sådant arbete finns, skall arbetstagaren 
erbjudas annat arbete som motsvarar hans el-
ler hennes utbildning, yrkesskicklighet eller 
erfarenhet. Arbetsgivaren skall också för ar-
betstagaren ordna sådan utbildning som de 
nya uppgifterna förutsätter och som med tan-
ke på båda avtalsparterna kan anses vara än-
damålsenlig. Skyldigheten att erbjuda arbete 
och omskola arbetstagaren sträcker sig också 
till ett annat sådant företag där arbetsgivaren 
faktiskt utövar bestämmande inflytande i 
personalfrågor. 

I 9 kap. 3 § bestäms om arbetsgivarens 
upplysningsplikt. Innan arbetsgivaren säger 
upp ett arbetsavtal med stöd av 7 kap. 3 eller 
7 §, skall arbetsgivaren i så god tid som möj-
ligt informera den arbetstagare som blir upp-
sagd om grunderna för uppsägningen och om 
alternativen. Om uppsägningen gäller flera 
arbetstagare, kan informationen lämnas till 
arbetstagarnas representant eller, om ingen 
sådan har valts, till arbetstagarna gemensamt. 
Om arbetsgivaren enligt en bestämmelse i 
lag, t.ex. samarbetslagen, ett avtal eller någon 
annan för honom bindande föreskrift är skyl-
dig att förhandla om grunderna för uppsäg-
ningen med arbetstagarna eller med deras re-

presentanter, har arbetsgivaren ingen upplys-
ningsplikt. 

I arbetsavtalslagen finns ingen bestämmel-
se om skyldighet för arbetsgivaren att med-
dela arbetskraftsmyndigheten uppsägningar. I 
lagen 5 kap. 4 § finns däremot en bestäm-
melse enligt vilken meddelande om permitte-
ring skall delges arbetstagarnas representan-
ter och dessutom arbetskraftsmyndigheterna 
när permitteringen gäller minst tio arbetsta-
gare. 
 
Lag om offentlig arbetskraftsservice 

Den offentliga arbetskraftsservicens all-
männa mål är att främja en fungerande ar-
betsmarknad. Med hjälp av servicen främjas 
enskilda personers placering i arbete och 
kompetensutveckling samt tryggas arbetsgi-
varnas tillgång till arbetskraft. Bestämmelser 
om ordnandet av arbetskraftsbyråns service 
ingår i lagen om offentlig arbetskraftsservice 
(1295/2002) samt de förordningar som stats-
rådet utfärdat med stöd av den, av vilka de 
viktigaste är statsrådets förordningar om of-
fentlig arbetskraftsservice (1344/2002), om 
förmåner som hör till offentlig arbetskrafts-
service (1346/2002) samt om användningen 
av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002). 

I lagens 3 kap. 3 § bestäms om servicepro-
cessen för enskilda personer. Enligt den er-
bjuds kunderna möjligheter att själva använ-
da servicen med hjälp av självbetjäning och 
informationstjänst. Om användningen av ser-
vice på detta sätt inte är ändamålsenlig med 
tanke på en kunds servicebehov eller inte le-
der till att han eller hon placerar sig i arbete 
eller utbildning eller till att en arbetsplats be-
sätts, skall arbetskraftsbyrån tillsammans 
med kunden planera och ordna effektiverad 
service. För en arbetslös arbetssökande för-
söker man ordna möjlighet till arbete med 
hjälp av sysselsättningsanslag, om han eller 
hon inte har kunnat sysselsättas eller anvisas 
utbildning. 

Målet för serviceprocessen är att hjälpa ar-
betssökande att få sådant arbete och sådan 
utbildning som den arbetssökande vill ha och 
som lämpar sig för honom eller henne. Den 
offentliga arbetskraftsservicen tillhandahålls 
och utvecklas i enlighet med kundernas ser-
vicebehov och situation. Bestämmelser om 
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bedömning av kundens behov av service 
finns i 3 kap. 2 och 3 §. Bedömningen av 
servicebehovet baserar sig på växelverkan 
mellan arbetskraftstjänstemannen och den 
arbetssökande. Till bedömningen av service-
behovet hänför sig också en bedömning av 
kundens eventuella utbildningsbehov. Utgå-
ende från dessa uppgifter och utredningar 
konstateras vilka förutsättningar det finns att 
sysselsätta den arbetssökande, hur han eller 
hon själv agerar för att främja sin sysselsätt-
ning och vilket stöd han eller hon behöver 
från arbetskraftsbyrån eller andra instanser 
för att hitta sysselsättning. 

Arbetskraftsbyrån har personkunder, ar-
betssökande kunder och arbetslösa arbetssö-
kande kunder, som alla har olika möjligheter 
och rättigheter att få service. Den offentliga 
arbetskraftsservicen är i princip öppen. En 
personkund kan få enstaka tjänster av arbets-
kraftsbyrån utan att han eller hon behöver re-
gistrera sig som arbetssökande. En person-
kund kan begära att bli registrerad som ar-
betssökande. Den som är registrerad som ar-
betssökande (arbetssökande) kan få personli-
ga och individualiserade arbetsförmedlings-
tjänster samt de förmåner som hänför sig till 
dem. En arbetslös arbetssökande har dessut-
om rätt till intervjuer för arbetssökande och 
en jobbsökarplan som utarbetas tillsammans 
med arbetskraftsbyrån. Registrering som ar-
betslös arbetssökande är dessutom en förut-
sättning för att man skall få utkomstskydd för 
arbetslösa. Av dem som är registrerade som 
arbetssökande är knappt 60 % arbetslösa ar-
betssökande. Övriga arbetssökande är i arbe-
te eller står utanför arbetskraften. 

En arbetssökande har rätt att få tillräcklig 
information om sina rättigheter och skyldig-
heter. I 3 kap. 8 § bestäms om arbetskraftsby-
råns skyldighet att ge information. Arbets-
kraftsbyrån skall dessutom i samband med 
registreringen som arbetssökande ge tillräck-
lig information om arbetskraftsbyråns service 
och omständigheter som hänför sig till ar-
betssökandet, t.ex. tjänster i anslutning till 
arbetssökande på eget initiativ, till buds stå-
ende arbets- och utbildningsmöjligheter och 
sysselsättningssituationen i branschen, samt 
om arbetssökandes allmänna skyldigheter. 

Enligt 4 kap. 5 § skall arbetskraftsbyrån 
kalla en arbetslös arbetssökande inom en 

månad efter det att han eller hon har registre-
rats som arbetssökande till en intervju för ar-
betssökande, om detta inte med beaktande av 
hans eller hennes situation är onödigt. Vid in-
tervjun kartläggs målen för sökande av arbe-
te, kompletteras uppgifterna i anslutning till 
sökande av arbete och utreds till buds ståen-
de arbets- och utbildningsalternativ. Vid in-
tervjun bedöms den arbetssökandes behov av 
service och träffas en överenskommelse om 
förnyad arbetsansökan, fortsatta intervjuer 
samt andra tjänster och fortsatta åtgärder. 

Den jobbsökarplan som utarbetas i samar-
bete mellan en arbetssökande kund och ar-
betskraftsbyrån utgör en central del av hela 
serviceprocessen. Bestämmelser om jobbsö-
karplanen finns i 4 kap. 4 § 3 mom. och i 5 
kap. Rätt till jobbsökarplan har arbetslösa ar-
betssökande. I jobbsökarplanen inskrivs de 
mål, tjänster och åtgärder som den arbetslöse 
arbetssökande och arbetskraftsbyrån till-
sammans kommit överens om och som stöd-
jer den arbetslöses arbetssökande och främjar 
hans eller hennes placering i arbete eller ut-
bildning. Den arbetssökande förbinder sig att 
söka arbete och söka till utbildning samt att 
förbättra sin egen arbetsmarknadsberedskap 
på det sätt som anges i jobbsökarplanen. I 
stället är arbetskraftsbyrån skyldig att se till 
att serviceprocessen framskrider och aktivt 
erbjuda arbete, utbildning samt sådana sys-
selsättningsfrämjande tjänster som överens-
kommits i planen. 

Om planen utarbetas i ett inledande skede 
av arbetssökandet, kan man i den komma 
överens om arbetssökande och tjänster på ett 
allmänt plan. Enligt 5 § 1 § skall en specifi-
cerad jobbsökarplan, om det inte är uppen-
bart onödigt, utarbetas senast när arbetslöshe-
ten har varat i fem månader utan avbrott. En 
specificerad jobbsökarplan innehåller arbets- 
eller utbildningsplatser, andra sysselsätt-
ningsfrämjande åtgärder eller åtgärder som 
hänför sig till utredande av arbetsförmågan 
eller hälsotillståndet. 

Vägran att delta i utarbetandet av en jobb-
sökarplan och i de åtgärder som man kommit 
överens om i planen samt väsentlig försum-
melse av den specificerade jobbsökarplanen 
kan påverka den arbetslöses rätt till arbets-
löshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. 
Bestämmelser om påföljder ingår i 2 kap. 18 
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och 20 § i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa (1290/2002). 

I lagen fastställs också arbetskraftsbyråns 
skyldigheter att fullfölja jobbsökarplanerna. 
Arbetskraftsbyråns uppgift är att aktivt er-
bjuda arbete, utbildning, sysselsättningsfräm-
jande åtgärder samt följa hur jobbsökarpla-
nerna genomförs och se till att serviceproces-
sen framskrider på ett smidigt sätt. Arbets-
kraftsbyrån är skyldig att handla i enlighet 
med den jobbsökarplan som man utarbetat 
tillsammans och stödja den arbetssökandes 
ambition att placera sig i arbete. Den arbets-
sökande har emellertid inte lagstadgad rätt att 
bli delaktig av de åtgärder som man kommit 
överens om i jobbsökarplanen eller den spe-
cificerade jobbsökarplanen. 

Den offentliga arbetskraftsservicen tillhan-
dahåller arbetsförmedlingstjänster och tjäns-
ter för kompetensutveckling. Arbetsförmed-
lingens uppgift är att se till att ledigförklara-
de arbetsplatser tillsätts snabbt och ordent-
ligt, och å andra sidan att arbetssökande som 
byter arbetsplats eller arbetslösa arbetssö-
kande så snabbt som möjligt får sådant arbete 
som de är bäst på. Olika former av arbets-
förmedling är möjlighet att själv använda 
servicen med hjälp av självbetjäning och in-
formationstjänst samt å andra sidan personlig 
service, t.ex. bedömning av servicebehovet, 
intervju för arbetssökande, sökande efter al-
ternativ som lämpar sig för den arbetssökan-
de, erbjudande av arbete och utarbetande av 
en jobbsökarplan. 

Tjänster för kompetensutveckling är enligt 
6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, yr-
kesvals- och karriärplaneringsservice, utbild-
nings- och yrkesinformation samt yrkesinrik-
tad rehabilitering. 

Den arbetskraftspolitiska vuxenutbildning-
en är i huvudsak grundläggande yrkesutbild-
ning, omskolning, vidreutbildning och fort-
bildning som ordnas på arbetskraftspolitiska 
grunder. En del av den arbetskraftspolitiska 
vuxenutbildningen är handledande och förbe-
redande utbildning, där man försöker hitta ett 
lämpligt arbets- eller utbildningsalternativ för 
personerna i fråga. Arbetskraftsmyndigheten 
ordnar inte utbildningen själv, utan skaffar 
den från utbildningsserviceproducenter. Ar-
betskraftspolitiska vuxenutbildning skaffas 

också gemensamt. Då skaffas utbildning för 
en viss arbetsgivares behov för arbetstagare 
som är eller kommer att bli anställda hos 
denne. Vid gemensam anskaffning deltar ar-
betsgivaren i finansieringen av utbildningen 
med en överenskommen andel. 

Sysselsättningen kan dessutom främjas 
med arbetsmarknadsåtgärder, varvid perso-
nen i fråga inte står i anställningsförhållande 
till den som ordnar åtgärden. Bestämmelser 
om arbetsmarknadsåtgärder ingår i 8 kap. i 
lagen om offentlig arbetskraftsservice. Dessa 
är arbetspraktik, arbetslivsträning och arbets-
prövning. Det förutsätts inte att personen i 
fråga är arbetslös för att han eller hon skall 
väljas till arbetsprövning. 

Till den offentliga arbetskraftsservicens 
serviceutbud hör dessutom stöd och förmå-
ner, t.ex. utbildningsstöd under tiden för ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning jämte er-
sättningar för upphälle och sysselsättnings-
stöd samt stödtjänster, t.ex. rådgivning i an-
slutning till utkomstskydd för arbetslösa. 
 
Lag om utkomstskydd för arbetslösa 

Den nya lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa trädde i kraft den 1 januari 2003. 
Enligt lagens 1 kap. 1 § tryggas en arbetslös 
arbetssökandes ekonomiska möjligheter att 
söka arbete och förbättra sina möjligheter att 
komma in på eller återvända till arbetsmark-
naden genom att de ekonomiska förluster 
som arbetslösheten orsakar. Det allmänna so-
cialpolitiska målet för utkomstskyddet för 
arbetslösa är att trygga den arbetslöses för-
sörjning genom att de ekonomiska förluster 
som arbetslösheten orsakar ersätts. Den all-
männa principen för socialskyddet är att 
trygga var och en rätt och möjlighet till akti-
vitet genom att förhindra att försörjningen 
försämras till följd av en föreliggande social 
risksituation. I fråga om arbetslöshet innebär 
detta aktivt arbetssökande på heltid för att 
komma in på eller återvända till arbetsmark-
naden. 

Enligt 1 kap. 3 § 2 mom. är det en förmåns-
tagares allmänna skyldighet att aktivt söka 
arbete och utbildning, att till arbetskraftsby-
rån lämna uppgifter och redogörelser om sitt 
yrkeskunnande, sin arbetserfarenhet, utbild-
ning och arbetsförmåga, att fullfölja den i 
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samarbete med arbetskraftsbyrån utarbetade 
jobbsökarplanen samt vid behov söka sig till 
och delta i sysselsättningsfrämjande service 
och åtgärder. Jobbsökarplanen intar en cen-
tral ställning i serviceprocessen för en arbets-
lös arbetssökande och som stöd för hans eller 
hennes arbetssökande. 

En arbetslös arbetssökandens grundläggan-
de försörjning under arbetslöshetstiden tryg-
gas genom arbetslöshetsdagpenning och ar-
betsmarknadsstöd. Arbetsmarknadsstöd beta-
las till en arbetssökande som inte har varit 
stadigvarande på arbetsmarknaden eller som 
har fått arbetslöshetsdagpenning för maximi-
tiden. Till en arbetssökande som har varit 
stadigvarande på arbetsmarknaden och som 
har fått sin försörjning av lönearbete, före-
tagsverksamhet eller därmed jämförbart eget 
arbete betalas arbetslöshetsdagpenning. Ar-
betslöshetsdagpenningen betalas i form av 
inkomstrelaterad dagpenning till dem som är 
försäkrade i en arbetslöshetskassa enligt la-
gen om arbetslöshetskassor (603/1984) och i 
form av grunddagpenning till övriga. Under 
den tid som en arbetslös person studerar på 
eget initiativ betalas arbetsmarknadsstödet 
och arbetslöshetsdagpenningen i form av ut-
bildningsdagpenning. 

Förutsättningen för inkomstrelaterad dag-
penning som arbetslöshetskassorna betalar 
och för grunddagpenning som Folkpensions-
anstalten betalar är för löntagares del att lön-
tagares arbetsvillkor är uppfyllt. Löntagares 
arbetsvillkor blir uppfyllt då personen under 
de närmast föregående 28 månaderna har va-
rit i arbete som uppfyller arbetsvillkoret i 43 
kalenderveckor. För en löntagare som tidiga-
re har fått inkomstrelaterad dagpenning eller 
grunddagpenning blir arbetsvillkoret upp-
fyllt, då han eller hon under de närmast före-
gående 24 månaderna har varit i arbete som 
uppfyller arbetsvillkoret i 34 kalenderveckor. 
En löntagare skall dessutom uppfylla försäk-
ringsvillkoret för att vara berättigad till in-
komstrelaterad dagpenning. Rätt till inkomst-
relaterad dagpenning har en medlem av en 
löntagarkassa som har varit försäkrad åtmin-
stone de 10 närmast föregående månaderna. 
Medlemmen skall uppfylla arbetsvillkoret 
medan han eller hon är försäkrad. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 

grunddagpenningen, och en förtjänstdel. För-
tjänstdelen kan också betalas i form av för-
höjd förtjänstdel. Förhöjd förtjänstdel betalas 
enast till en person med lång arbetshistoria 
på minst 20 år som innan han eller hon förlo-
rade sitt arbete har varit medlem av en lönta-
garkassa minst fem år. Förtjänstdelen utgör 
45 % av skillnaden mellan dagslönen och 
grunddelen. Då lönen per månad är större än 
90 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i frå-
ga om den del av dagslönen som överskrider 
denna gräns 20 %. Beloppet av den inkomst-
relaterade dagpenningen jämte barnförhöj-
ning är högst 90% av den dagslön som ligger 
till grund för den inkomstrelaterade dagpen-
ningen, dock minst lika stort som grunddelen 
jämte eventuell barnförhöjning. Den in-
komstrelaterade dagpenningens förhöjda för-
tjänstdel utgör 55 % av skillnaden mellan 
dagslönen och grunddelen. Då lönen per må-
nad är större än 90 gånger grunddelen, är för-
tjänstdelen i fråga om den del av dagslönen 
som överskrider denna gräns 32,5 %. Belop-
pet av den inkomstrelaterade dagpenningen 
jämte barnförhöjning är då högst lika stort 
som den dagslön som ligger till grund för den 
inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst 
lika stort som grunddelen jämte eventuell 
barnförhöjning. Storleken av den icke för-
höjda inkomstrelaterade dagpenningen är 
t.ex. vid en bruttomånadsinkomst på 2 000 
euro 56 % av bruttolönen. Grunddagpen-
ningen är 22,22 euro per dag enligt nivån 
2001. Det fulla beloppet av grunddagpen-
ningen justerat i enlighet med 14 kap. 1 § i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa är 
23,24 euro per dag 2005. För barn betalas 
barnförhöjning till arbetslöshetsdagpenning-
en. För ett barn är barnförhöjningen 4,40 
euro, för två barn 6,46 och för tre eller flera 
barn 8,34 euro per dag 2005. 

I anslutning till uppsägninga av ekonomis-
ka orsaker och produktionsorsaker fanns i 
Finland till 2003 ett system som påminde om 
uppsägningspenning. I samband med den re-
form av lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa som trädde i kraft 2003 förenklades sy-
stemet med utkomstskydd för arbetslösa så 
att Utbildnings- och avgångsfondens av-
gångsbidrag blev en del av systemet med ut-
komstskydd för arbetslösa och så att av-
gångsbidraget indrogs. Detta genomfördes så 
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att till den inkomstrelaterade dagpenningen 
inom utkomstskyddet för arbetslösa betalas 
en förhöjd förtjänstdel i situationer där per-
sonen har sagts upp av ekonomiska orsaker 
eller produktionsorsaker eller motsvarande 
orsaker inom den offentliga sektorn. Erhål-
landet av förhöjd förtjänstdel knöts på sam-
ma sätt som avgångsbidraget till arbetshisto-
rian. I samband med reformen fogades den 
förhöjda förtjänstdelen till löntagares in-
komstrelaterade dagpenning. 

Grunddagpenning och inkomstrelaterad 
dagpenning betalas sammanlagt för högst 
500 arbetslöshetsdagar. Förhöjd förtjänstdel 
betalas för sammanlagt högst 150 dagar och 
betalningsdagarna för förhöjd förtjänstdel 
räknas in i maximitiden 500 dagar. Maximi-
tiden för förhöjd förtjänstdel tillämpas dock 
inte när det betalas utbildningsdagpenning el-
ler utbildningsstöd med förhöjd förtjänstdel. 
 
Finansiering av förmånerna 

När lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner (555/1998) stiftades fastställdes en 
utgångsnivå för arbetslöshetsförsäkringspre-
mierna. Enligt lagens 18 § var löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie för 1999 
1,35 % av lönen. Arbetsgivares arbetslös-
hetsförsäkringspremie är graderad enligt det 
lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att 
den 1999 var 0,9 % av lönen för ett lönebe-
lopp upp till 840 940 euro och 3,85 % för 
den överskjutande delen av lönebeloppet. År 
2005 har löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie fastställts till 0,5 % av lönen. 
Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 
är graderad enligt det lönebelopp som arbets-
givaren betalar så att den 2005 är 0,7 % av 
lönen för ett lönebelopp upp till 840 940 euro 
och 2,8 % för den överskjutande del av löne-
beloppet. För en sådan delägare i ett företag 
som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa skall i arbetsgivares ar-
betslöshetsförsäkringspremie betalas 0,7 % 
och i löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
premie 0,17 % av beloppet av de arbetslöner 
som betalas till delägaren 2005. Statens af-
färsverks arbetslöshetsförsäkringspremie är 
0,7 % av lönen för ett lönebelopp upp till 
840 940 euro och 1,9 % för den överskjutan-
de delen. 

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares 
arbetslöshetsförsäkringspremie skall faststäl-
las så att de fördelar sig jämnt mellan arbets-
givares genomsnittliga arbetslöshetsförsäk-
ringspremie och löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Arbetsgivares arbetslöshets-
försäkringspremie skall graderas så att pre-
mien för ett lönebelopp upp till 840 940 euro 
fastställs till en fjärdedel uttryckt i fulla 
hundradedels procent av premien avrundat 
till närmaste fem hundradedelar för den del 
av lönebeloppet som överstiger 840 940 
euro. Om arbetsgivares genomsnittliga ar-
betslöshetsförsäkringspremie och löntagares 
arbetslöshetsförsäkringspremie sammantagna 
är mindre än 2 %, skall löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie dock fastställas till 
15 % av det ovan angivna sammanlagda 
premiebeloppet. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
årligen på förhand på ansökan av arbetslös-
hetsförsäkringsfonden beloppen av arbetsgi-
vares arbetslöshetsförsäkringspremie och 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Storleken av statens affärsverks arbetslös-
hetsförsäkringspremie fastställs genom för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

Arbetslöshetsdagpenningar enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och utbildnings-
stöd inom den arbetskraftspolitiska vuxenut-
bildningen enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice finansieras genom en statsandel 
som motsvarar grundtrygghetsandelen, ge-
nom arbetslöshetsförsäkringspremier och ar-
betsgivarens självriskpremier enligt utkomst-
skyddet för arbetslösa samt genom medlems-
avgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor 
på det sätt som bestäms i lagen om finansie-
ring av arbetslöshetsförmåner. 

För inkomstrelaterade dagpenningar och 
förtjänststöd betalas som arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens andel till arbetslöshetskassan 
för varje inkomstrelaterad dagpenning skill-
naden mellan den betalda inkomstrelaterade 
dagpenningen eller förtjänststödet och stats-
andelen och arbetslöshetskassans andelar. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till 
arbetslöshetskassan den del av förtjänststö-
det, som det inte är bestämt att staten eller 
arbetslöshetskassan skall ansvara för. 

För inkomstrelaterade dagpenningar som 
betalas för permitteringstid, inkomstrelatera-
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de dagpenningar som betalas för tiden för 
väderhinder enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa och för tilläggsdagar enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa betalas 
ingen statsandel. Som arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens andel betalas till arbetslöshets-
kassan för dessa dagpenningar 94,5 % av ut-
gifterna. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
höjda förtjänstdel finansieras ur arbetslös-
hetsförsäkringsfonden av intäkter av arbets-
löshetsförsäkringspremierna. Kostnaderna 
för den förhöjda förtjänstdelen beaktas i be-
loppet av arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. 

Grunddagpenningen enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa och den därtill hö-
rande barnförhöjningen finansieras av statens 
medel och intäkter av löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Arbetsmarknadsstö-
det samt ersättningarna för uppehälle enligt 7 
kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa och 10 kap. 3 § 3 mom. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice finansieras av sta-
tens medel. Enligt 9 kap. 7 § i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice finansieras grund-
stödet och den därtill anslutna barnförhöj-
ningen av statens medel och intäkter av lön-
tagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Er-
sättningarna för uppehälle finansieras av sta-
tens medel. 

I 8 § i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner sägs att för finansieringen av 
grunddagpenningarna enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa, av grundstöden 
enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice 
samt av de därtill hörande barnförhöjningar-
na betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden 
genom förmedling av social- och hälso-
vårdsministeriet till Folkpensionsanstalten 
den andel som avses i 23 §. Enligt 23 § redo-
visar arbetslöshetsförsäkringsfonden genom 
förmedling av vederbörande ministerium in-
täkten av löntagares influtna arbetslöshets-
försäkringspremie till folkpensionsanstalten 
för finansiering av grunddagpenningen enligt 
utkomstskyddet för arbetslösa och grundstö-
den enligt den arbetskraftspolitiska utbild-
ningen ett belopp, som i genomsnitt motsva-
rar beloppet av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie för arbetstagare som inte hör 
till arbetslöshetskassorna. 

2.2. Den  internationella utvecklingen 
samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

Industriländernas nationella bestämmelser 
om arbetstagares anställningstrygghet baserar 
sig på ländernas nationella traditioner. Den 
lagfästa liksom den avtalsbaserade anställ-
ningstryggheten t.ex. i de flesta EU-länder 
baserar sig på en helhet bestående av olika 
delar på samma sätt som i Finland, och där-
för är en jämförelse svår. Detta framgår bl.a. 
av Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) beräkningar av all-
männa index för anställningstryggheten i 26 
länder 1999. Enligt dessa beräkningar var in-
dexet högst i Portugal, 3,7, och lägst i Fören-
ta staterna, 0,7. Finland placerade sig på 12:e 
plats med indexet 2,1 (OECD: Employment 
Outlook 1999). 

Flera EU-länder tillämpar något slags sy-
stem med uppsägningspenning. Systemens 
innehåll och nivån på tryggheten varierar be-
tydligt. Lagstadgad uppsägningspenning an-
vänds i bl.a. Italien, Storbritannien, Belgien, 
Frankrike och Österrike. I Norge och Sverige 
finns inga lagstadgade system. Åtminstone i 
Tyskland har man arbetsplatsvisa system där 
man avtalar om uppsägningspenning i före-
tagsråden. I Nederländer har ett system med 
uppsägningspenning genomförts åtminstone 
delvis på grundval av rättspraxis. I några län-
der har man också kommit överens om upp-
sägningspenning genom kollektivavtal. 

Uppsägningspenningen är oftast bunden till 
lönen, men den kan också bestämmas utgå-
ende från antalet tjänsteår, som fallet är t.ex. 
i Belgien, där uppsägningspenningen är högst 
110 euro per tjänsteår. I allmänhet är upp-
sägningspenningen desto större ju längre an-
ställningsförhållande eller ju äldre person det 
är fråga om. Lägst är uppsägningspenningen 
i Storbritannien, där den för personer under 
22 år är en halv veckas lön per tjänsteår. 
Högst är uppsägningspenningen i Italien, där 
den är en månads lön för varje år man varit i 
arbete. 

I de länder som tillämpar en särskild lag-
stadgad uppsägningspenning är uppsägnings-
tiderna ofta kortare än i Finland. Så är fallet 
t.ex. i Storbritannien (1—12 veckor), Frank-
rike (1—2 månader) och Österrike (4—8 
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veckor). Italien har över huvud ingen lag-
stadgad uppsägningstid. 

I de länder som tillämpar uppsägningspen-
ning kan också utkomstskyddet för arbetslösa 
vara kortare tid än i Finland. Utkomstskydd 
för arbetslösa fås i Storbritannien 182 dagar, 
i Italien 180—270 dagar beroende på om 
personen i fråga är över eller under 50 år, i 
Frankrike 7—42 månader beroende på åldern 
och i Tyskland 6—60 månader beroende på 
försäkringstiden och åldern. Dessa uppgifter 
baserar sig på situationen i början av 2003 
och kan ha förändrats något från detta. 

Även nivån på utkomstskyddet för arbets-
lösa varierar från land till land. I de länder, 
t.ex. Danmark, där också arbetstagarna själva 
svarar för en stor del av finansieringen av 
det, är nivån hög. I Italien är nivån ca 40 % 
av lönen och i Frankrike 57—75 % av lönen. 
För det inkomstrelaterade utkomstskyddet för 
arbetslösa kan det också finnas ett lönetak, 
varefter nivån inte längre stiger. Sådana tak 
finns t.ex. i Danmark, Italien och Frankrike. 
 
2.3. Bedömning av nuläget 

I samarbetslagen finns inga bestämmelser 
om skyldighet för arbetsgivaren att tillsam-
mans med personalen eller dess företrädare 
utarbeta en plan, där man skulle utreda hela 
det samarbetsförfarande som försiggår på 
grund av uppsägningar som övervägs av 
ekonomiska orsaker och produktionsorsaker 
jämte alla frågor som skall behandlas, be-
handlingstidtabeller och andra förfaringssätt 
och åtgärder, och som skulle stödja arbetsta-
garnas placering i andra arbetsuppgifter eller 
en så snabb sysselsättning som möjligt hos 
andra arbetsgivare. I lagstiftningen finns inte 
heller några bestämmelser om samarbete 
mellan arbetsgivaren, personalen eller deras 
företrädare och arbetskraftsmyndigheterna 
när arbetsgivaren överväger att säga upp ar-
betstagare av ekonomiska orsaker eller pro-
duktionsorsaker. Sådant samarbete har i 
praktiken varit beroende av den enskilda ar-
betskraftsbyrån och det är inte enhetligt i 
hela landet. 

Arbetslagstiftningen stödjer inte heller en 
uppsagd arbetstagares möjligheter att söka 
nytt arbete eller använda arbetskraftstjänster 
under uppsägningstiden för att påskynda sin 

sysselsättning, eftersom arbetstagarens av-
talsenliga skyldighet att utföra arbete fortsät-
ter under hela uppsägningstiden som sådan, 
om inte arbetsgivaren och arbetstagaren sins-
emellan kommer överens om något annat. 

Den offentliga arbetskraftsservicen är öp-
pen för alla personkunder oberoende av om 
de är i arbete eller arbetslösa. Den som är i 
arbete kan vara registrerad som arbetssökan-
de och omfattas av alla tjänster med undan-
tag för de tjänster och åtgärder som är reser-
verade enbart för arbetslösa. Uppsagda ar-
betstagare och arbetstagare som annars hotas 
av arbetslöshet registrerar sig oftast inte som 
arbetssökande innan anställningsförhållandet 
upphör. På arbetsplatserna utnyttjas således 
sällan systematiskt de möjligheter som den 
offentliga arbetskraftsservicen erbjuder i 
form av stöd vid arbetssökande, kompetens-
utveckling och omplaceringsträning under 
uppsägningstiden. 

Förmånssystemet enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa har inte på något särskilt 
sätt stött eller främjat en snabb sysselsättning 
eller sökande till sysselsättningsfrämjande 
åtgärder med vilka man skulle försöka få slut 
på arbetslösheten i ett så tidigt skede som 
möjligt. Vederlagsförhållandet mellan syssel-
sättningsfrämjande åtgärder och arbetslös-
hetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa har baserat sig på den arbets-
sökandes skyldighet att agera på ett sätt som 
främjar hans eller hennes sysselsättning. 

Enligt den upphävda lagen om utbildnings- 
och avgångsbidragsfonden (537/1990) bevil-
jades avgångsbidrag tidigare till en förmåns-
tagare, som hade mist sin arbetsplats på 
grund av att arbetsgivaren av ekonomiska or-
saker eller produktionsskäl hade varit tvung-
en att minska sin arbetskraft eller upphört 
med sin verksamhet, om en omplacering av 
förmånstagaren i arbete var uppenbart svår 
till följd av hans ålder eller av någon annan 
orsak. Enligt den gällande lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa är de som omfattas av 
inkomstrelaterad dagpenning under vissa 
förutsättningar berättigade till en förhöjd för-
tjänstdel, som från ingången av 2003 ersatte 
det avgångsbidrag som beviljades av Utbild-
nings- och avgångsbidragsfonden. Före re-
formen av lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa var också de som omfattades av grund-
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skyddet berättigade till avgångsbidrag, men i 
samband med reformen fogades ingen för-
höjning som motsvarade den förhöjda för-
tjänstdelen till grunddagpenningen. 
 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1. Målsättning 

Propositionens huvudsakliga målsättning är 
att en arbetstagare som länge varit i arbetsli-
vet skall sysselsättas på nytt så snabbt som 
möjligt i en situation där anställningsförhål-
landet har upphört av orsaker som inte har att 
göra med arbetstagarens eget förfarande. Må-
let är att samarbetet mellan arbetsgivaren, ar-
betstagarna och arbetskraftsmyndigheterna 
skall effektiveras i detta syfte. 

Propositionens syfte är att åstadkomma en 
ny åtgärdsmodell för sysselsättning och om-
ställningsskydd mellan arbetsgivaren, arbets-
tagarna och arbetskraftsmyndigheterna i 
samband med uppsägningar som sker av 
ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. 
Avsikten är att med hjälp av denna åtgärds-
modell effektivera samarbetet såväl på ar-
betsplatserna mellan arbetsgivaren och de 
anställda som mellan arbetsgivaren, de an-
ställda och arbetskraftsmyndigheterna. Målet 
är att skapa en klar åtgärdsmodell för samar-
betsförhandlingarna när man behandlar upp-
sägningar som verkställs av ekonomiska or-
saker och produktionsorsaker på arbetsplat-
sen. 

Genom propositionen försöker man under-
lätta möjligheterna för arbetstagare som ho-
tas av uppsägning att placera sig i anställning 
hos samma eller någon annan arbetsgivare så 
att arbetstagaren sysselsätts på nytt så snabbt 
som möjligt. 

Genom propositionen förstärks den 
sporrande effekten och karaktären av veder-
lag hos systemet med inkomstrelaterad dag-
penning och grunddagpenning enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. En arbets-
sökande som anmäler sitt intresse för att del-
ta i utarbetandet av en sysselsättningsplan 
och för att agera på ett sätt som främjar hans 
eller hennes sysselsättning i enlighet med 
sysselsättningsplanen, skall för viss tid beta-
las förhöjd förmån under tiden för åtgärderna 

och arbetssökandet på eget initiativ. Den en-
ligt propositionen förhöjda förmåner skall 
dessutom stödja anpassningen till den nya 
ekonomiska situation som följer av att arbetet 
upphört för den som blivit uppsagd eller ar-
betslös efter att en visstidsanställning upp-
hört. Arbetssökande ges möjlighet till snabb 
sysselsättning och att klara av den ekonomis-
ka osäkerhetssituation som uppsägningen för 
med sig med hjälp av en förmån som är be-
tydligt högre än den nuvarande. 

Genom propositionen förbättras också möj-
ligheterna för arbetssökande som är berätti-
gade till grunddagpenning och som länge va-
rit i arbetslivet att klara sig ekonomiskt vid 
en uppsägning. 
 
3.2. Alternativ 

De ändringar som föreslås i samarbetslagen 
och arbetsavtalslagen kunde också genomfö-
ras genom kollektivavtal som ingås av an-
tingen arbetsmarknadscentralorganisationer-
na eller arbetsgivar- och arbetstagarförbun-
den. Kollektivavtalens bestämmelser omfat-
tar ändå inte alla arbetsgivare och arbetseta-
gare som avses i förslaget och därför är det 
nödvändigt att bestämma om saken i lag. 

Utkomstskydd för arbetslösa är en i grund-
lagen fastställd grundläggande rättighet. Så-
ledes är utkomstskyddet för arbetslösa och 
den offentliga arbetskraftsservicen, som i sak 
har ett nära samband med utkomstskyddet är 
arbetslösa, saker vilkas grunder skall be-
stämmas genom lag på det sätt som avses i 
grundlagen. 
 
3.3. De viktigaste förslagen 

Den föreslagna åtgärdsmodellen är en hel-
het som bildas å ena sidan genom att samar-
bets- och uppsägningsförfarandet utvecklas 
och å andra sidan genom att arbetskrafts-
myndigheternas får bättre möjligheter att 
skaffa och erbjuda arbetstagare som hotas av 
arbetslöshet sysselsättningsfrämjande åtgär-
der redan under arbetstagarens uppsägnings-
tid. Dessutom kompletteras modellen med 
arbetstagarens möjlighet att för viss tid få 
förhöjd förmån, dvs. tillägg för sysselsätt-
ningsplan, när han eller hon deltar i åtgärder 
enligt den sysselsättningsplan som utarbetats 
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i samarbete med arbetskraftsbyrån eller söker 
arbete på eget initiativ. 

Förslaget innehåller en ändring av samar-
betslagen, som gäller en åtgärdsplan som 
skall göras upp i samarbete med personalen 
när samarbetsförfarandet inleds. Av planen 
skall framgå förfarandena vid förhandlingar-
na och förhandlingsformerna, den planerade 
tidtabellen för förhandlingarna samt de åt-
gärder som planeras under uppsägningstiden 
när det gäller arbetssökande samt utbild-
ningstjänster och offentlig arbetskraftsservi-
ce. Samarbetet på arbetsplatserna skall alltså 
utgöra en logisk serie uppbyggd av utred-
ningar, information, gemensam planering av 
verksamhetsprinciper och förhandlingar, vil-
ken stödjer och främjar arbetstagarnas möj-
ligheter till ny sysselsättning, och i vilken 
deltar arbetsgivaren och arbetstagarna eller 
tjänstemännen eller deras företrädare och 
dessutom arbetskraftsmyndigheterna. 

I arbetsavtalslagen föreslås dessutom änd-
ringar i fråga om vissa av arbetsgivarens 
upplysningsplikter samt en bestämmelse om 
en uppsagd arbetstagares rätt till ledighet 
med full lön för att under uppsägningstiden 
söka nytt arbete eller delta i sysselsättnings-
främjande åtgärder. Ledigheten skall omfatta 
från 5 till 20 arbetsdagar beroende på den 
uppsagda arbetstagarens uppsägningstid, som 
enligt arbetsavtalslagen bestäms enligt an-
ställningsförhållandets längd. 

Arbetskraftsbyråns uppgift skall vara att 
genast när uppsägningsförfarandet inletts in-
formera om de möjligheter som den offentli-
ga arbetskraftsservicen erbjuder samt att i 
samarbete med arbetsgivaren och persona-
lens företrädar kartlägga nödvändiga tjänster. 
På arbetsplatser där det förutsätts att en åt-
gärdsplan utarbetas skall det vara arbets-
kraftsbyråns uppgift att bistå vid utarbetandet 
och fullföljandet av planen. 

Arbetsgivarens anmälningsskyldighet en-
ligt förslaget till arbetsavtalslag garanterar 
arbetskraftsbyrån mera omfattande och bättre 
uppgifter om arbetskraftsminskningar och de 
uppsagdas yrkesfärdigheter. Sedan arbets-
kraftsbyrån fått dessa uppgifter skall den re-
servera tillräckliga resurser och även i övrigt 
förbereda sig på att tillhandahålla tjänster. 

Tillsammans med en arbetstagare som 
sagts upp av ekonomiska orsaker eller pro-

duktionsorsaker och som varit i arbete minst 
tre år utarbetas en personlig och individuell 
sysselsättningsplan, som man fullföljer och 
följer tillsammans. Sysselsättningsplanen ut-
arbetas på arbetstagares begäran. I sysselsätt-
ningsplanen utreds hans eller hennes möjlig-
heter till sysselsättning och utbildning samt 
hans eller hennes förutsättningar och ambi-
tioner. På grundval av en utredning kommer 
man i sysselsättningsplanen överens om ar-
betssökande på eget initiativ och stöd för det-
ta, om de tjänster som den offentliga arbets-
kraftsservicen tillhandahåller och om även 
andra tjänster som på bästa sätt leder till att 
den arbetssökande snabbt får en ny arbets-
plats. Rätt till en sysselsättningsplan har ock-
så den som i minst tre år stått i anställnings-
förhållande för viss tid till samma arbetsgiva-
re och vars anställningsförhållande inte för-
längs samt den som sagt upp sig efter en 
långvarig permittering. 

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa fö-
reslås bestämmelser om tillägg för syssel-
sättningsplan. En arbetssökande för vilken en 
sysselsättningsplan har utarbetats och som 
har tillräckligt lång arbetshistoria har rätt till 
tillägg för sysselsättningsplan när han eller 
hon sägs upp eller en visstidsanställning 
upphör. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan och grunddag-
penningens tillägg för sysselsättningsplan be-
talas för tiden för i sysselsättningsplanen an-
tecknad träning i anslutning till arbetssökan-
de, arbetsprövning enligt 8 kap. i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice samt arbetssö-
kande på eget initiativ sedan anställningsför-
hållandet upphört. Den inkomstrelaterade 
dagpenningens och grunddagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan betalas alltså 
för perioder för vilka inkomstrelaterad dag-
penning och grunddagpening betalas även 
enligt den gällande lagen. Försörjningen un-
der  utbildningstiden  för den som  deltar i 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning tryggas 
med  utbildningsstöd  enligt 9 kap. i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice, vars be-
stämningsgrunder i  huvudsak  motsvarar ar-
betslöshetsdagpenningens. Utbildningsstödet 
höjs med tillägg för sysselsättningsplan. 

Tillägget för sysselsättningsplan vore 65 % 
av skillnaden mellan dagslönen och grundlö-
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nen. Då lönen per månad är större än 90 
gånger grunddelen, vore tillägget för syssel-
sättningsplan i fråga om den del av dagslö-
nen som överskrider denna gräns 37,5 %. 
Vid en bruttomånadslön på t.ex. 2 000 euro 
vore den inkomstrelaterade dagpenningen 
70 % av bruttolönen. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens och 
grunddagpenningens samt utbildningsstödets 
tillägg för sysselsättningsplan kunde betalas 
för sammanlagt 185 dagar. Under tiden för 
arbetssökande på eget initiativ kunde den in-
komstrelaterade dagpenningens och grund-
dagpenningens tillägg för sysselsättningsplan 
betalas för sammanlagt 20 dagar och dessut-
om för en tid som omfattar högst sju kalen-
derdagar mellan tiden för åtgärder som an-
tecknats i sysselsättningsplanen. Den arbets-
sökande skall också uppfylla de allmänna 
och särskilda villkoren för erhållande av in-
komstrelaterad dagpenning och grunddag-
penning. Om dem bestäms bl.a. i 1—3 samt 
5 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa. 

Bestämmelserna om sysselsättningsplan 
och tillägg för sysselsättningsplan ändrar inte 
bestämmelserna om periodisering, självrisk 
eller tid utan ersättning i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. Den inkomstrelaterade 
dagpenningens och grunddagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan betalas således 
efter eventuell periodiseringstid, tid utan er-
sättning och självrisktid för tiden för åtgärder 
eller arbetssökande på eget initiativ som an-
tecknats i sysselsättningsplanen. Betalningen 
för de föreslagna 20 dagarna av arbetssökan-
de på eget initiativ börjar alltså först efter en 
eventuell periodiseringstid, tid utan ersätt-
ning och självrisktid. Tillägg för sysselsätt-
ningsplan kan också börja betalas genast ef-
ter att arbetslösheten börjat, om det inte finns 
någon periodiseringstid, tid utan ersättning, 
självrisktid eller något annat betalningshin-
der. 

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa fö-
reslås ändringar med stöd av vilka till grund-
dagpenningen betalas en förhöjningsdel, som 
motsvarar avgångsbidraget som fanns till 
2003 och den inkomstrelaterade dagpenning-
ens nuvarande förhöjda förtjänstdel. I fråga 
om utbildningsstöd som betalas i form av 
grundstöd tas dessutom i bruk en förhöj-

ningsdel på samma villkor som föreslås i frå-
ga om grunddagpenningen inom utkomst-
skyddet för arbetslösa. 

I den reform av arbetspensionslagstiftning-
en som trädde i kraft den 1 januari 2005 in-
går bestämmelser om intjänande av pension 
på grund av inkomster som ligger till grund 
för sociala förmåner. Den pension som till-
växer på grund av dem beräknas enligt de in-
komster som ligger till grund för inkomstre-
laterade förmåner. Enligt 6 a § i lagen om 
pension för arbetstagare (395/1961) berätti-
gar under vissa förutsättning till pension ock-
så de förmåner som nämns i 2 mom. 1—9 
punkten och som arbetstagaren har erhållit 
från ingången av kalendermånaden efter den 
under vilken 18 års ålder uppnåtts till ut-
gången av det år som föregår pensionsfallet. 
Enligt 6 a § i lagen om pension för arbetsta-
gare fastställs pensionen enligt inkomst som 
ligger till grund för inkomstrelaterad dag-
penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa under förutsättning att dagpen-
ningen innan 63 års ålder uppnåtts har erhål-
lits i egenskap av sådan löntagare som avses i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
sådan företagare som avses i 1 kap. 6 § 2 
mom. i nämnda lag. Likaså fastställs pensio-
nen enligt inkomst som ligger till grund för 
förtjänststöd enligt lagen om offentlig ar-
betskraftsservice. Grund för pensionen utgör 
75 % av den inkomst som ligger till grund 
för inkomstrelaterad dagpenning och 65 % av 
den inkomst som ligger till grund för för-
tjänststöd. Motsvarande bestämmelser om 
fastställande av pensionen finns bl.a. i 52 § i 
lagen om kommunala pensioner (549/2003) 
och i 6 § i lagen om statens pensioner 
(280/1966). Inkomstrelaterad dagpenning 
och utbildningsstödets förtjänststöd som be-
talas med tillägg för sysselsättningsplan en-
ligt förslaget gör att pensionen tillväxer, om 
det i pensionslagen bestäms att inkomstrela-
terad dagpenning enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa eller utbildningsstödets 
förtjänststöd är en förmån som gör att pen-
sionen tillväxer. 

I propositionen föreslås att arbetslöshets-
försäkringsfonden finansierar den inkomstre-
laterade dagpenningens och grunddagpen-
ningens tillägg för sysselsättningsplan och 
grunddagpenningens förhöjningsdelar av in-
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täkter av arbetslöshetsförsäkringspremien. 
Merkostnaderna för den inkomstrelaterade 
dagpenningens och grunddagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan finansieras ge-
nom att arbetsgivars arbetslöshetsförsäk-
ringspremie höjs. Att grunddagpenningens 
förhöjningsdel finansieras av intäkter av ar-
betslöshetsförsäkringspremien har ingen för-
höjnande inverkan på arbetsgivares arbets-
löshetsförsäkringspremie. Detta beror på att 
när avgångsbidraget från ingången av 2003 
överfördes till systemet med utkomstskydd 
för arbetslösa uppskattade man att överfö-
ringen inte har någon inverkan på nivån på 
arbetslöshetsförsäkringspremierna. 
 
4.  Proposit ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Enligt undersökningar är det desto lättare 
att hitta sysselsättning ju kortare tid arbets-
lösheten varar. Syftet med förslaget är att ar-
betstagare som sagts upp av ekonomiska or-
saker och produktionsorsaker skall sysselsät-
tas på nytt så snabbt som möjligt. När hela 
åtgärdsmodellen genomförs på eftersträvat 
sätt sänker den sådana utgifter för utkomst-
skyddet för arbetslösa som beror på att ar-
betslösheten drar ut på tiden. Genomförandet 
av åtgärdsmodellen medför dock behov av att 
utöka arbetskraftsmyndigheternas resurser 
samt av att omfördela dem. 

Uppsagdas möjligheter att delta i syssel-
sättningsfrämjande åtgärder under uppsäg-
ningstiden utan inkomstbortfall medför i nå-
gon mån merkostnader för arbetsgivarna. De 
bestämmelser som föreslås i arbetsavtalsla-
gen gäller alla företag. Enligt statistikcentra-
len fanns det 228 422 företag i Finland 2003, 
med undantag av jordbruksföretagarna. Des-
sa företags hela personal uppgick till 
1 308 000 personer. Småföretagen (färre än 
50 anställda) sysselsatte 40 % av arbetskraf-
ten i samtliga företag. Av företagen var drygt 
92 000 sådana där en person fungerade som 
yrkesutövare eller affärsidkare och som sys-
selsatte i medeltal något under en person och 
som alltså i allmänhet inte hade några arbets-
tagare anställda. 

Uppskattningen av antalet personer som 
sägs upp av ekonomiska orsaker och produk-

tionsorsaker är förenad med osäkerhetsfakto-
rer. Antalet personer som har rätt till en sys-
selsättningsplan uppskattas till ca 30 000 per 
år. Av dem är uppskattningsvis hälften såda-
na som finner sysselsättning på eget initiativ 
eller som av någon annan orsak inte begär att 
någon sysselsättningsplan skall utarbetas. Av 
de ca 15 000 personer som skulle omfattas av 
sysselsättningsplaner omfattas även för när-
varande en del av den offentliga arbetskrafts-
servicen, men i de flesta fall först sedan an-
ställningsförhållandet upphört. 

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är den 
viktigaste offentliga arbetskraftsserviceåtgär-
den som man skall komma överens om i sys-
selsättningsplanen. Utökningen av de andra 
åtgärderna antas inte ha några nämnvärda 
ekonomiska konsekvenser. I arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning kommer att delta i me-
deltal 5 000 studerande på grundval av en 
sysselsättningsplan. För närvarande är upp-
skattningsvis 2 000 studerande inom den ar-
betskraftspolitiska vuxenutbildningen sådana 
som deltar i utbildningen genast efter att an-
ställningsförhållandet upphört. Att utbild-
ningen för de personer som hör till målgrup-
pen utökas med i medeltal 3 000 personer 
förutsätter med nuvarande kostnadsnivå ett 
tilläggsanslag på sammanlagt 48,3 miljoner 
euro, varav 25,1 miljoner euro beror på an-
skaffning av utbildning och 23,2 miljoner 
euro på statsandelar för utbildningsstöd och 
ersättningar för uppehälle. Den utökning av 
arbetskraftsmyndighetens personresurser som 
beskrivs nedan i avsnitt 4.2. orsakar dessut-
om ett tillägg på 1,11 miljoner euro till om-
kostnaderna. 

På årsnivå orsakar propositionen staten ett 
behov av tilläggsanslag på sammanlagt 49,4 
miljoner euro. Utökningen av den arbets-
kraftspolitiska vuxenutbildningen minskar i 
motsvarande mån behovet av statsandelar för 
arbetslöshetsdagpenningar. Eftersom inga er-
sättningar för uppehälle hänför till arbetslös-
hetsdagpenningen, minskar statsandelen för 
arbetslöshetsdagpenningar med ca 17 miljo-
ner euro, varav de inkomstrelaterade dagpen-
ningarnas andel är drygt 15 miljoner euro 
och grunddagpenningarnas andel 1,6 miljo-
ner euro. 

I fråga om de inkomstrelaterade dagpen-
ningarna uppskattas tilläget för sysselsätt-
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ningsplan uppgå till i medeltal 14 euro om 
dagen. Det uppskattas att arbetslöshetsdag-
penning som innehåller tillägg för sysselsätt-
ningsplan kommer att betalas för i medeltal 
20 dagar per mottagare. I förtjänstskyddets 
arbetslöshetsdagpenningar ingår 3,8 miljoner 
euro och i grunddagpenningarna 0,1 miljoner 
euro i tillägg för sysselsättningsplan. Mer-
kostnaden för tillägget för sysselsättnings-
plan vore i fråga om arbetskraftsutbildning-
ens förtjänststöd 16,3 miljoner euro och i 
fråga om grundstödet 0,5 miljoner euro. 
Sammanlagt skulle förmånsutgifterna öka 
med 20,7 miljoner euro. En årlig ökning med 
5 000 personer skulle öka kostnaderna för 
tillägget för sysselsättningsplan med 6,9 mil-
joner euro. 

Bland mottagarna av grunddagpenning 
uppskattas ca 500 personer per år vara berät-
tigade till grunddagpenningens förhöjnings-
del. Kostnaderna för förhöjningsdelen vore 
ca 0,3 miljoner euro om året. 

Tilläggen för sysselsättningsplan och 
grunddagpenningens förhöjningsdelar har 
ingen inverkan på statsandelen, eftersom de 
finansieras av intäkten av arbetslöshetsför-
säkringspremierna. Kostnaderna för tillägget 
för sysselsättningsplan kommer att beaktas i 
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Om tillägget för sysselsättningsplan betalas 
enligt beräkningarna till 15 000 personer per 
år, är inverkan på arbetsgivarens premie ca 
0,04 %. 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter 
ökar också till den del förtjänststöd betalas i 
stället för inkomstrelaterad dagpenning, ef-
tersom fonden i fråga om det först nämnda 
också finansierar andelen för barnförhöjning-
ar. Detta skulle öka fondens utgifter med en 
million euro. Det minskar arbetslöshetskas-
sornas andel med motsvarande belopp. Den 
tredje faktorn som inverkar på fondens utgif-
ter är att antalet beslut som fattas av arbets-
löshetskassorna ökar. I fondens andel för 
förvaltningskostnder till arbetslöshetskassor-
na ingår ett s.k. beslutstillägg. Ovan nämnda 
utgiftsposter inverkar emellertid inte på ar-
betslöshetsförsäkringspremierna. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2005. År 2005 är alltså konsekvenserna hälf-
ten av de ovan konstaterade årliga kostnads-
effekterna. 

4.2. Konsekvenser för myndigheterna 

Hela åtgärdsmodellen tidigarelägger ar-
betskraftsmyndigheternas uppgifter i sam-
band med uppsägningar, eftersom arbetsgiva-
ren och arbetskraftsmyndigheterna i samar-
bete utreder vilka offentliga arbetskraftstjäns-
ter som behövs utan dröjsmål sedan samar-
betsförfarandet eller i små företag uppsäg-
ningsförfarandet inletts. Arbetskraftsmyn-
digheternas sätt att arbeta förändras så att 
samarbetet med företagen och de uppsagda 
arbetstagarna intensifieras. 

Utarbetandet, genomförandet och uppfölj-
ningen av sysselsättningsplanerna kräver en 
arbetsinsats på 76 årsverken i arbetskraftsby-
råerna, om antalet arbetssökande som börjar 
omfattas av planerna är 15 000 om året. Ar-
betsministeriet har för avsikt att utbilda och 
träna sakkunniga som är specialiserade på 
omställningsskydd och som placeras vid de 
största arbetskraftsbyråerna. Förutom specia-
liseringen och effektiveringen av verksamhe-
ten förutsätter genomförandet av åtgärdsmo-
dellen för sysselsättning och omställnings-
skydd ytterligare 26 tjänster som orsakar 
löne- och lönebikostnader på sammanlagt 
1,11 miljoner euro. 
 
4.3. Samhälleliga konsekvenser 

Förfaringssätten när uppsägningar verk-
ställs av ekonomiska orsaker och produk-
tionsorsaker blir klarare, och detta leder till 
att samarbetet på arbetsplatserna accentueras 
och samtidigt kan det anta fastare former. 
Arbetstagarnas och tjänstemännens och deras 
företrädares möjligheter att delta i bered-
ningen och anskaffningen av sysselsättnings-
främjade åtgärder för dem som kommer att 
sägas upp förbättras och samtidigt tidigare-
läggs åtgärderna. Detta ökar uppsagda arbets-
tagares möjligheter att få sysselsättning ock-
så hos en ny arbetsgivare. 

Också en enskild arbetstagares möjligheter 
att få information om sina rättigheter i sam-
band med uppsägningar av ekonomiska orsa-
ker och produktionsorsaker ökar på grund av 
arbetsgivarens upplysningsplikt. Sålunda kan 
han eller hon börja söka arbete tidigare, vil-
ket ökar den uppsagdes egen aktivitet och 
möjligheter att få arbete. 
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Förslagets konsekvenser beräknas vara li-
kadana för bägge könen. Eftersom det ändå 
för närvarande är fler kvinnor än män som 
deltar i aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, i 
synnerhet utbildning, kan arbetskraftsmyn-
digheternas tidiga deltagande i planeringen 
av sysselsättningsåtgärder i samarbete med 
arbetsgivaren och personalen öka männens 
andel inom åtgärderna. 

Uppsägningar av produktionsorsaker och 
ekonomiska orsaker förekommer i huvudsak 
inom den privata sektorn. När ett anställ-

ningsförhållande inom den offentliga sektorn 
upphör beror det i praktiken oftast på att ett 
anställningsförhållande för viss tid upphör. 
Då den som har haft ett anställnings- eller 
tjänsteförhållande för viss tid också har möj-
lighet att få en sysselsättningsplan, är försla-
get rättvist för alla löntagare. 

Sysselsättningsplanens mål är att arbetsta-
garen skall sysselsättas på nytt så snabbt som 
möjligt. Storleken på de förmåner som beta-
las under tiden för planen ökar intresset för 
planerna. 

 

 
Den som omfattas av grunddagpenning. 

skulle få 86 euro mera än den normala 
grunddagpenningen per månad. 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Förslaget baserar sig på den uppgörelse om 
en åtgärdsmodell för sysselsättning och om-

ställningsskydd som man kom överens om i 
det inkomstpolitiska avtalet för 2005-2007. 

Den koordinerings- och uppföljningsgrupp 
för sysselsättning och omställningsskydd 
som arbetsministeriet tillsatt har koordinerat 
författningsberedningen. Förutom arbetsmi-
nisteriet har de centrala arbetsmarknadscen-
tralorganisationerna, Företagarna i Finland rf 

 
 
 
Bruttolön 
€/mån. 

Inkomstrelaterad 
dagpenning    

Ersättningsnivå av 
bruttolönen 

 

normal inkl. tillägg 
f. sysselsätt- 
ningsplan 

normal inkl. tillägg 
f. sysselsätt- 
ningsplan 

skillnad normal inkl. tillägg 
f. sysselsätt- 
ningsplan 

  €/ dag   €/mån.   €/mån. %   

750 27,68 29,65 595 637 42 79,3 85,0 

1000 32,64 36,82 702 792 90 70,2 79,2 

1500 42,58 51,17 915 1100 185 61,0 73,3 

2000 52,51 65,52 1129 1409 280 56,4 70,4 

2500 59,17 76,27 1272 1640 368 50,9 65,6 

3000 63,59 84,54 1367 1818 450 45,6 60,6 

3500 68,00 92,82 1462 1996 534 41,8 57,0 

4000 72,41 101,1 1557 2174 617 38,9 54,3 

4500 76,83 109,37 1652 2351 700 36,7 52,3 

5000 81,24 117,65 1747 2529 783 34,9 50,6 

6000 90,07 134,20 1937 2885 949 32,3 48,1 
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samt social- och hälsovårdsministeriet varit 
representerade i arbetsgruppen. 

De delar av förslaget som gäller samar-
betslagen och arbetsavtalslagen har beretts i 
den under arbetsministeriet lydande samar-
betskommittén på trepartsbasis som tillsattes 
den 30 oktober 2003 för att bereda en totalre-
form av samarbetslagen, och förslaget utgör 
en del av denna totalreform. Ordförande för 
kommittén är professorn i arbetsrätt vid Hel-
singfors universitet och i kommittén finns 
förutom arbetsministeriets företrädare dess-
utom företrädare för de centrala arbetsmark-
nadscentralorganisationerna, Företagarna i 
Finland rf samt experter på arbetsrätt. I sam-
band med beredningsarbetet har även Kom-
munala Arbetsmarknadsverket hörts. Kom-
mittén fortsätter med sitt arbete och den har 
tid till den 31 januari 2006. 

Förslagen som gäller offentlig arbetskrafts-
service har beretts vid arbetsministeriet i nära 
samarbete med den trepartsberedning vid so-
cial- och hälsovårdsministeriet som beskrivs 
nedan. 

I fråga om lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner och sjukförsäkringslagen har 
förslaget beretts som tjänsteuppdrag vid so-
cial- och hälsovårdsministeriet i samarbete 
med de centrala arbetsmarknadsorganisatio-

nerna. Verkställigheten av förslaget har be-
retts samtidigt som förslaget i en grupp be-
stående av företrädare för arbetsministeriet, 
Försäkringsinspektionen, Folkpensionsan-
stalten, Arbetslöshetskassornas samorganisa-
tion rf, arbetslöshetsförsäkringsfonden, Me-
tallarbetarnas arbetslöshetskassa och de aktö-
rer som upprätthåller arbetslöshetskassornas 
system för utbetalning av förmåner. 

Inga utlåtanden har begärts om förslaget 
med beaktande av de riktlinjer som förslaget 
baserar sig på och representationen i den 
grupp som bereder verkställigheten av för-
slaget. 
 
6.  Samband med andra proposit io-

ner 

I 18 § i lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner bestäms om beloppet av arbets-
löshetsförsäkringspremierna. Uppskattningar 
av arbetslöshetsförsäkringspremiernas nivå-
er, där den kostnadseffekt som orsakas av 
denna proposition har beaktats, kan göras 
först i oktober-november 2005. Av denna an-
ledning avlåter regeringen i november-
december en proposition om arbetslöshets-
försäkringspremiernas nya nivåer, som skall 
iakttas från den 1 januari 2006. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Motivering t i l l  lagförslagen 

1.1. Arbetsavtalslag 

7 kap.  Grunder för uppsägning av ar-
betsavtal 

12 §. Arbetstagares rätt till sysselsättnings-
ledighet. Paragrafen är ny. I den regleras ar-
betstagarens rätt att under uppsägningstiden 
utan inkomstbortfall delta i åtgärder som stö-
der hans eller hennes möjligheter att få sys-
selsättning, om uppsägningen har skett av 
ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. 
Denna ledighet föreslås bli kallad sysselsätt-
ningsledighet. Arbetsgivaren och arbetstaga-
ren kan, sedan arbetsgivaren sagt upp arbets-
avtalet, komma överens om saken på annat 
sätt. Arbetstagaren kan därmed inte i förväg, 
t.ex. när arbetsavtalet ingås, avstå från sin 
rätt till sysselsättningsledighet. Arbetstaga-
rens beslut att utnyttja eller inte utnyttja sin 
rätt till sysselsättningsledighet påverkar inte 
bedömningen av hur sakliga och vägande 
uppsägningsgrunderna enligt 7 kap. 3 och 4 § 
har varit. 

I paragrafens 1 mom. bestäms om de förut-
sättningar under vilka arbetstagaren har rätt 
att utnyttja sin sysselsättningsledighet. För 
det första skall arbetstagaren ha sagts upp på 
de grunder som avses i 7 kap. 3 och 4 eller 
7 § i arbetsavtalslagen, dvs. av ekonomiska 
orsaker och produktionsorsaker eller i sam-
band med ett saneringsförfarande. 

För det andra kunde sysselsättningsledighe-
ten utnyttjas bara för deltagande i åtgärder 
som finns angivna i lagen. Arbetstagaren 
kunde delta i utarbetandet av en sysselsätt-
ningsplan. Bestämmelser om vad planen 
skall innehålla och vem som har rätt till en 
sådan föreslås bli intagna i lagen om offent-
lig arbetskraftsservice (1295/2002). Arbets-
tagaren kunde använda sysselsättningsledig-
heten också för att delta i vissa åtgärder en-
ligt sysselsättningsplanen. Till sådana åtgär-
der räknas arbetskraftspolitisk utbildning och 
perioder med praktik och inlärning i arbetet,  
under vilka tider den studerande inte står i 
arbetsförhållande till den som ordnar inlär-

nings- eller praktikperioden och inte heller 
till serviceproducenten, om detta inte avtalas 
särskilt. 

Vidare kunde arbetstagaren använda sin 
sysselsättningsledighet till att söka arbete an-
tingen på eget eller på myndigheternas initia-
tiv och för arbetsintervjuer, oberoende av om 
han eller hon har rätt till en sysselsättnings-
plan. Arbetssökande på eget initiativ kunde 
innebära t.ex. ett besök på arbetskraftsbyrån 
för att på arbetsförvaltningens Internetsidor 
bläddra bland lediga arbetsplatser eller ett 
besök på ett privat arbetskraftsförmedlingsfö-
retag eller någonting annat som på ett tillför-
litligt sätt kan visas gälla sökande av arbete. 
Som sökande av en arbetsplats på myndighe-
tens initiativ och som en sådan arbetsintervju 
kunde betraktas t.ex. ett besök på ett företag 
som annonserat om en ledig arbetsplats på 
arbetskraftsbyråns uppmaning eller på basis 
av information som den förmedlat. 

Sysselsättningsledigheten kunde också ut-
nyttjas för omplaceringsträning. Enligt 4 kap. 
6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice 
kan arbetskraftsbyrån tillhandahålla avgifts-
belagda särskilda tjänster för arbetsgivarkun-
der, bl.a. när företaget minskar sin arbets-
kraft. Om arbetskraftsmyndigheten föreslår 
sådana tjänster i den uppsagda arbetstagarens 
sysselsättningsplan, skall om dem avtalas 
med arbetsgivaren, utom då det gäller grupp-
träning som arbetskraftsmyndigheten anser 
vara nödvändig. Då har arbetstagaren också 
rätt till sysselsättningsledighet för att delta i 
dessa särskilda tjänster som stöder hans möj-
ligheter att få arbete. Omplaceringsträning 
som stöder möjligheterna att få arbete kan 
ordnas och erbjudas också av andra, antingen 
självständigt eller i samarbete med arbets-
kraftsmyndigheterna. Också deltagande i så-
dan omplaceringsträning skall berättiga till 
sysselsättningsledighet, oberoende av vem 
som ordnar den. 

För sysselsättningsledighetstiden skall ar-
betsgivaren enligt förslaget till arbetstagaren 
betala full lön till ett belopp som motsvarar 
lönen för sjukdomstid enligt 2 kap. 11 § i ar-
betsavtalslagen eller enligt vad som avtalats i 
ett för arbetsgivaren bindande kollektivavtal. 
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I paragrafens 2 mom. bestäms om syssel-
sättningsledighetens maximilängd, som är 
beroende av respektive arbetstagares uppsäg-
ningstid. Ledigheten är sammanlagt högst 
fem arbetsdagar om uppsägningstiden är 
högst en månad, sammanlagt högst tio ar-
betsdagar om uppsägningstiden är längre än 
en månad men högst fyra månader, och 
sammanlagt högst 20 arbetsdagar om upp-
sägningstiden är längre än fyra månader. 

När arbetsdagarna räknas får också delar av 
arbetsdagar användas, så att summan av le-
digheten i timmar motsvarar antalet timmar 
för arbetsdagarnas regelbundna arbetstid. 

Enligt 3 mom. skall arbetstagaren innan 
han eller hon utnyttjar sysselsättningsledig-
heten eller en del av den underrätta arbetsgi-
varen om saken i så god tid som möjligt. 
Samtidigt skall grunden för ledigheten med-
delas. Vidare skall arbetstagaren på arbetsgi-
varens begäran lägga fram en tillförlitlig ut-
redning om grunden för varje ledighet. 

Enligt 4 mom. får användningen av syssel-
sättningsledigheten inte åsamka arbetsgiva-
ren betydande olägenhet. Utgångspunkten 
vid bedömningen av vad som är en betydan-
de olägenhet är att ledigheten förvägras bara 
i undantagsfall och då förutsätts att en en-
skild arbetstagares tillfälliga frånvaro åsam-
kar företaget betydligt större olägenhet än 
normalt, t.ex. vid vanlig sjukfrånvaro. I all-
mänhet skall ledighet beviljas när arbetstaga-
ren meddelar. Utnyttjandet av sysselsätt-
ningsledigheten kan åsamka arbetsgivaren 
betydande olägenhet t.ex. om arbetstagaren 
meddelar om ledigheten strax innan den bör-
jar eller om flera arbetstagare samtidigt ut-
nyttjar sysselsättningsledigheten så att det 
uppenbart blir svårt att organisera arbetet, 
med beaktande av också företagets storlek. 
Man kunde dock gå in för att minska olägen-
heten av sysselsättningsledigheten så att ar-
betstagaren och arbetsgivaren kommer över-
ens om tidpunkten för ledigheten, om det är 
möjligt med tanke på att ledigheten skall an-
vändas på ett ändamålsenligt sätt. 

 
9 kap.  Förfarandet vid upphävande av 

arbetsavtal 

3 §. Arbetsgivarens upplysningsplikt. Till 
paragrafens 1 mom. fogas en plikt för arbets-

givaren att för en arbetstagare som sägs upp 
av ekonomiska orsaker och produktionsorsa-
ker utreda vilka tjänster arbetstagaren kan få 
av arbetskraftsbyrån. För att fullgöra sin 
skyldighet skall arbetsgivaren hos arbets-
kraftsbyrån ta reda på vilken service som kan 
erbjudas, t.ex. vilken arbetskraftspolitisk ut-
bildning som just då ordnas och motsvaran-
de. Detta kunde arbetsgivaren göra t.ex. ge-
nom att per telefon fråga arbetskraftsbyrån 
vilka tjänster som finns att tillgå. 

I lagrummet hänvisas också till arbets-
kraftsbyråns uppgift enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice att i de fall som avses i 
momentet kartlägga vilka arbetskraftstjänster 
som behövs i samarbete med arbetsgivaren 
och personalen eller personalens företrädare. 

Vid tillämpningen av lagrummet bör beak-
tas också paragrafens gällande 2 och 3 mom. 
I 2 mom. sägs att om uppsägningen gäller 
flera arbetstagare, kan informationen lämnas 
till arbetstagarnas representant eller, om ing-
en sådan har valts, till arbetstagarna gemen-
samt. Enligt 3 mom. har arbetsgivaren inte en 
sådan upplysningsplikt om han enligt en be-
stämmelse i lag, ett avtal eller någon annan 
för honom bindande föreskrift är skyldig att 
förhandla om grunden för uppsägningen med 
arbetstagarna eller med deras representanter. 

3 a §. Arbetsgivarens meddelande till ar-
betskraftsbyrån. Enligt paragrafens 1 mom. 
är en arbetsgivare som av ekonomiska orsa-
ker eller produktionsorsaker säger upp en ar-
betstagare skyldig att utan dröjsmål meddela 
arbetskraftsbyrån om uppsägningen. Någon 
motsvarande bestämmelse har inte tidigare 
funnits i arbetsavtalslagen, även om arbetsgi-
varen enligt 5 kap. 4 §  3 mom. har varit 
skyldig att underrätta arbetskraftsbyrån om 
permitteringar som gäller minst tio arbetsta-
gare. Denna sistnämnda skyldighet har ett 
annat syfte än den skyldighet som nu före-
slås. 

Den nu föreslagna informationsskyldighe-
ten omfattar endast sådana uppsagda arbets-
tagare som senast före uppsägningstidens ut-
gång skulle ha en arbetshistoria på samman-
lagt minst tre år hos samma eller olika ar-
betsgivare. Dessa arbetstagare har också rätt 
till en sysselsättningsplan enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. När arbetshistori-
an beräknas beaktas för det första hela det 
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uppsagda anställningsförhållandets längd, så 
att t.ex. familje-, studie- eller alterneringsle-
digheter räknas in i arbetshistorian. För det 
andra räknas i arbetshistorian också in arbets-
tagarens tidigare arbets- och tjänsteförhållan-
den hos en annan eller flera andra arbetsgiva-
re, beräknade på samma sätt. Arbetsgivarens 
informationsskyldighet omfattar endast de 
uppgifter i arbetstagarens arbetshistoria som 
han känner till eller får av arbetstagaren. 

För att arbetstagare för viss tid som länge 
varit anställda hos samma arbetsgivare skall 
bli relativt sett likställda med arbetstagare i 
arbetsförhållanden som gäller tills vidare, blir 
arbetsgivaren på motsvarande sätt skyldig att 
meddela arbetskraftsbyrån också när arbets-
förhållandet för en arbetstagare som är an-
ställd för viss tid upphör, oberoende av var-
för arbetsavtalet gällt för viss tid. Arbetsgiva-
ren blir skyldig att meddela arbetskraftsbyrån 
att ett arbetsförhållande för viss tid har upp-
hört, om arbetsförhållandet när det upphör 
har pågått utan avbrott i minst tre år. Att ett 
arbetsförhållande för viss tid har upphört 
skall meddelas också om arbetstagaren har 
varit anställd hos arbetsgivaren för viss tid i 
sammanlagt minst 36 månader under de se-
naste 42 månaderna. När längden av två eller 
flera arbetsförhållanden för viss tid beräknas 
beaktas endast de arbetsavtal för viss tid som 
har ingåtts med den arbetsgivare hos vilken 
visstidsarbetet är på väg att ta slut. 

Arbetsgivaren skall skicka ett meddelande 
till arbetskraftsbyrån när arbetsförhållandet 
för viss tid närmar sig sitt slut och han med 
fog kan förutse att det inte därefter finns ar-
bete för arbetstagaren. 

Enligt 2 mom. skall arbetsgivaren till med-
delandet enligt 1 mom. foga tillgängliga 
uppgifter om arbetstagarens utbildning, ar-
betsuppgifter och arbetserfarenhet. Innan 
dessa uppgifter skickas till arbetskraftsbyrån 
skall arbetsgivaren dock på lämpligt sätt in-
hämta arbetstagarens samtycke till att uppgif-
terna överlämnas. 

De uppgifter som ges till arbetskraftsbyrån 
kunde gälla den uppsagda arbetstagarens 
konkreta arbetsuppgifter och inte bara en yr-
kesbenämning, yrkesutbildning, uppgifter om 
tilläggs- och kompletteringsutbildning samt 
särskilt om sådan utbildning som arbetsgiva-
ren har ordnat för arbetstagaren. Uppgifterna 

om arbetserfarenhet kunde på motsvarande 
sätt gälla hela anställningsförhållandet eller 
anställningsförhållandena samt yrkes- och 
specialkunskaper, t.ex. språkkunskaper. 

Syftet med att uppgifterna i fråga lämnas 
till arbetskraftsbyrån är att det skall gå snab-
bare att planera vilka åtgärder som behövs 
för att stöda sysselsättningen. Uppgifterna 
stämmer också överens med det ursprungliga 
användningsändamålet, och kan därför över-
lämnas enligt personuppgiftslagen. Person-
uppgifter av känslig natur får dock inte över-
lämnas utan arbetstagarens uttryckliga skrift-
liga samtycke. Som känsliga uppgifter be-
traktas bl.a. uppgifter om arbetstagarens häl-
sotillstånd. 

3 b §. Arbetsgivarens skyldighet att medde-
la om sysselsättningsplan och tillägg för sys-
selsättningsplan. Enligt förslaget är arbetsgi-
varen skyldig att i de fall som avses i 3 a § se 
till att arbetstagaren informeras om sina rät-
tigheter enligt detta lagförslag. Arbetsgivaren 
skall bli skyldig att informera arbetstagaren 
om dennes rätt till en sysselsättningsplan en-
ligt lagen om offentlig arbetskraftsservice 
och till tillägg för sysselsättningsplan enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Ikraftträdande. I lagen föreslås en vanlig 
ikraftträdelsebestämmelse så att lagen träder 
i kraft den 1 juli 2005. 
 
 
1.2. Lag om samarbete inom företag 

2 §. Tillämpningsområde. I tillämpnings-
området enligt 2 mom. föreslås inga ändring-
ar i sak. De föreslagna ändringarna är av tek-
nisk karaktär och de beror på att vissa be-
stämmelser i lagen omplaceras och på den 
föreslagna nya 7 d §. 

6 b §. Personal- och utbildningsplaner. Till 
paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 3 mom., 
varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 
mom. utan att i sig ändras. Enligt förslaget 
skall arbetsgivaren, om han säger upp arbets-
tagare av ekonomiska orsaker eller produk-
tionsorsaker, i personal- och utbildningspla-
nen göras behövliga ändringar redan i sam-
band med samarbetsförfarandet vid uppsäg-
ningarna. 

När arbetsgivaren säger upp en arbetstagare 
av ekonomiska orsaker och produktionsorsa-
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ker behandlas vid samarbetsförfarandet upp-
sägningsgrunderna, verkningarna av uppsäg-
ningarna och alternativen när det gäller ar-
betstagarna i fråga. Om företaget har ekono-
miska svårigheter eller omorganiserar sin 
verksamhet på ett så genomgripande och be-
stående sätt att det också har lagenliga orsa-
ker att säga upp personal, kan förändringarna 
och den fortsatta verksamheten påverka de 
kvarblivande arbetstagarnas ställning. 

Därför är det viktigt att personalplanen och 
den kompletterande utbildningsplanen vid 
behov uppdateras så snabbt som möjligt. Av-
sikten är att utreda om dels uppsägningarna, 
dels en eventuell omorganisering av verk-
samheten medför t.ex. förändringar i de åter-
stående arbetstagarnas uppgifter och utbild-
ningsbehov. Uppdateringen borde göras 
inom samarbetsförfarandet gällande uppsäg-
ningarna, men av orsaker som har med per-
sonal- och utbildningsplanernas syfte att göra 
kunde förhandlingarna föras mot slutet av 
samarbetsförfarandet, när man vet hur många 
som sägs upp respektive stannar kvar i arbe-
te. 

7 §. Samarbetsförfarande. I paragrafen 
görs vissa tekniska justeringar på grund av 
lagändringarna. Paragrafens 2 mom. upphävs 
och sakinnehållet flyttas till en ny 7 b §, som 
gäller de uppgifter som arbetsgivaren skall 
lämna. 

7 a §. Förhandlingsframställning. Syftet 
med ändringen är att ändra de gällande be-
stämmelsernas inbördes ordningsföljd så att 
de beskriver samarbetsförfarandet som en lo-
gisk serie uppbyggd av utredningar, informa-
tion, gemensam planering av verksamhets-
principerna och förhandlingar, vilken fram-
skrider från en förhandlingsframställning till 
nedtecknande av förhandlingsresultatet. I pa-
ragrafen föreslås närmast ändringar av tek-
nisk karaktär som inte påverkar dess inne-
håll. 

7 b §. Uppgifter som arbetsgivaren skall 
lämna. I paragrafen har intagits bestämmel-
serna i nuvarande 7 § 2 mom. och en del av 
bestämmelserna i 7 a § 1 mom. och 8 § 1 
mom. Ändringarna innebär ingen ändring i 
sak i den gällande lagen. 

7 c §. Meddelande till arbetskraftsbyrån. 
Paragrafen motsvarar i sak den gällande 
7 b §, dock så ändrad att slutet av paragrafen 

faller bort, eftersom arbetskraftsmyndighe-
terna enligt förslaget även annars blir mer in-
volverade än tidigare i planeringen av de sys-
selsättningsstödjande åtgärder som vidtas 
medan samarbetsförfarandet pågår. Därför 
behövs inte slutet av den gällande paragrafen 
om att material som uppkommit under för-
handlingarna och som väsentligt avviker från 
det redan tidigare lämnade materialet skall 
lämnas till arbetskraftsmyndigheterna. 

7 d §. Åtgärdsplan och verksamhetsprinci-
per. Paragrafen är ny. Avsikten är att intensi-
fiera samarbetet mellan arbetsgivaren, perso-
nalen och arbetskraftsbyrån. Genom denna 
samarbetsmodell vill man effektivera förfa-
randena när man utreder och förhandlar om 
grunderna för planerade uppsägningar av 
ekonomiska orsaker och produktionsorsaker 
samt deras verkningar och alternativ. Samti-
digt främjas en smidig och snabb sysselsätt-
ning av de uppsagda arbetstagarna så att de 
kan få anställning hos andra arbetsgivare. 

I 1 mom. finns bestämmelser om en åt-
gärdsplan som skall främja sysselsättandet av 
den uppsagda arbetstagaren. Arbetsgivaren 
skall i början av samarbetsförhandlingarna ge 
arbetstagarnas och funktionärernas företräda-
re en framställning om en sysselsättnings-
främjande åtgärdsplan, om arbetsgivaren 
överväger att säga upp minst tio arbetstagare 
eller funktionärer av ekonomiska orsaker el-
ler produktionsorsaker. Vid beredningen av 
framställningen skall arbetsgivaren tillsam-
mans med arbetskraftsmyndigheterna också 
utreda vilka offentliga arbetskraftstjänster 
som behövs. Med hänsyn till förhandlingar-
nas syfte är det viktigt att förslaget till åt-
gärdsplan ges till personalens företrädare i ett 
så tidigt förhandlingsskede som möjligt. Där-
för behöver åtgärdsplanen inte vara en färdig 
helhet när den läggs fram för personalens fö-
reträdare, utan den skall vara arbetsgivarens 
förslag beträffande de sakhelheter som anges 
i 2 mom. Också de offentliga arbetskrafts-
tjänster som arbetskraftsmyndigheterna till-
handahåller kan utredas mer i detalj under 
förhandlingarnas gång. 

I 2 mom. finns bestämmelser om åtgärds-
planens innehåll och om samarbetet med per-
sonalen när planen vidareutvecklas. Av åt-
gärdsplanen skall framgå den planerade tid-
tabellen för samarbetsförhandlingarna, förfa-
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randena vid förhandlingarna och de planera-
de verksamhetsprinciper som under uppsäg-
ningstiden kommer att iakttas vid använd-
ningen av tjänster enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice samt för främjande av ar-
betssökande och utbildning. På detta sätt blir 
förhandlingsförfarandet klarare och kan 
framskrida följdriktigt steg för steg. Persona-
lens företrädare kan också bättre förbereda 
sig för det aktuella förhandlingsläget, när de 
vet vilka frågor som behandlas vid respektive 
sammanträde. Samtidigt kan de sysselsätt-
ningsmöjligheter som arbetskraftsmyndighe-
terna erbjuder liksom andra behövliga åtgär-
der utnyttjas effektivare. 

Förslaget till åtgärdsplanen skall diskuteras 
med företrädarna för personalen. Avtal om 
planen kan uppnås eller beslut om innehållet 
fattas utan att man vid förhandlingarna behö-
ver iaktta den minimitid på sju dagar som 
anges i det föreslagna 8 § 3 mom. 

Åtgärdsplanen får inte åsidosätta andra be-
stämmelser som tillämpas på uppsägningar. 
Därför skall planen uppgöras med beaktande 
av bestämmelserna om t.ex. uppsägnings-
grunder och skyldigheterna att erbjuda arbete 
och utbildning, jämlikhet och icke-
diskriminering vid minskning av arbetskraf-
ten. Också eventuella bestämmelser i kollek-
tivavtalet för respektive bransch skall beak-
tas. 

Paragrafens 3 mom. handlar om de fall då 
arbetsgivaren överväger att säga upp färre än 
tio arbetstagare, då samarbetsförfarandet 
även annars är enklare. Bestämmelsen blir 
tillämplig redan när arbetsgivaren ämnar 
säga upp en enda arbetstagare av ekonomiska 
orsaker och produktionsorsaker. Även då 
skall arbetsgivaren vid samarbetsförfarandet 
lägga fram de principer enligt vilka man un-
der uppsägningstiden stöder arbetstagarna då 
de på eget initiativ söker sig till annat arbete 
eller till utbildning samt sysselsättandet av 
dem med hjälp av tjänster som avses i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice. Arbetsgiva-
ren skall även i dessa fall utreda vilka möj-
ligheter det finns att stöda en snabb återsys-
selsättning av de uppsagda personerna och 
under samarbetsförfarandet lägga fram dem 
för arbetstagarna, funktionärerna eller deras 
företrädare. 

I paragrafens 4 mom. finns en hänvisning 

till den föreslagna 7 kap. 12 § i arbetsavtals-
lagen, som reglerar arbetstagarens rätt till 
sysselsättningsledighet under uppsägningsti-
den. 

8 §. Förhandlingsskyldighetens innehåll 
och dess fullgörande. I paragrafen föreslås 
inga ändringar i sak frånsett att 3 mom. med 
nuvarande innehåll upphävs. Bestämmelsen 
ersätts av det nya 6 b § 3 mom. som föreslås 
bli fogat till lagen. Bestämmelsen har delvis 
också ersatts av 7 kap. 4 § i arbetsavtalsla-
gen, som gäller skyldigheten att erbjuda ar-
bete och ordna utbildning, och som trädde i 
kraft den 1 juni 2001. 

Paragrafen föreslås dock bli indelad i mo-
ment på ett tydligare sätt än tidigare, även 
om den i sak motsvarar den gällande paragra-
fen. 

14 §. Avtalsrätt. Paragrafen föreslås bli ju-
sterad med anledning av de föreslagna änd-
ringarna. Vidare förslås att genom avtal en-
ligt denna paragraf kunde avvikas också från 
bestämmelserna om åtgärdsplan och verk-
samhetsprinciper i den föreslagna nya 7 d §. 

15 a §. Gottgörelse. Paragrafen föreslås bli 
ändrad så att paragrafhänvisningarna motsva-
rar de föreslagna ändringarna. I sak ändras 
bestämmelsen inte. 

16 §. Straffstadganden. Även i denna para-
graf görs behövliga ändringar i paragrafhän-
visningarna. 

Ikraftträdande. I lagen föreslås en vanlig 
ikraftträdelsebestämmelse så att lagen träder 
i kraft den 1 juli 2005. 
 
1.3. Lag om offentlig arbetskraftsservice 

3 kap.  Grunder för arbetskraftsby-
råns service 

8 §. Information till arbetssökande. Ar-
betsgivaren är skyldig att informera om åt-
gärdsmodellen för sysselsättning och om-
ställningsskydd till de delar som bestämmel-
ser om dessa finns i denna lag. Enligt den fö-
reslagna 9 kap. 3 § i arbetsavtalslagen är ar-
betsgivaren skyldig att sörja för att arbetsta-
garen informeras om sin rätt till en syssel-
sättningsplan och tillägg för sysselsättnings-
plan. Arbetsgivarens informationsskyldighet 
är primär i förhållande till den information 
som myndigheterna ger. För att arbetstagaren 
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skall få tillräcklig information om de möjlig-
heter som den offentliga arbetskraftsservicen 
erbjuder och för att rättsförluster skall kunna 
undvikas i de fall då arbetsgivaren inte full-
gör sin informationsskyldighet, är arbets-
kraftsbyrån för sin del skyldig att informera 
om rätten till omställningsskydd och om dess 
innehåll. Arbetskraftsbyrån är skyldig att ge 
dessa uppgifter i samband med att någon re-
gistrerar sig som arbetssökande eller utan 
dröjsmål efter det. 

Arbetsgivarens skyldighet att i enlighet 
med 9 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen meddela 
arbetskraftsbyrån om uppsägningar är viktig 
med tanke på arbetskraftsbyråns informa-
tionsskyldighet. Informationen från arbetsgi-
varen om uppsägningarna är också nödvän-
dig för att arbetskraftsbyrån skall kunna re-
servera resurser och även annars förbereda 
sig på att genomföra omställningsskyddet. 
 
5 kap. Jobbsökarplan 

4 §. Samarbetsskyldighet för arbetslösa ar-
betssökande. Omställningsskyddet är för den 
arbetssökande frivilligt såtillvida att han eller 
hon har rätt att ställa sig utanför omställ-
ningsskyddet utan att förlora sin rätt till ar-
betslöshetsdagpenning. Med en sådan arbets-
sökande utarbetas ingen sysselsättningsplan, 
utan under arbetslöshetstiden utarbetas jobb-
sökarplaner och eventuella aktiveringsplaner 
enligt nuvarande lagstiftning. Också samar-
betsskyldigheten i samband med utkomst-
skyddet för arbetslösa och giltighetstiden för 
arbetssökandet vid arbetskraftsbyrån bestäms 
enligt nuvarande bestämmelser. 

Att jobbsökarplanen genomförs på eget ini-
tiativ och att arbetskraftsbyrån underrättas 
om att planen genomförs är förutsättningar 
för att arbetslöshetsdagpenningen utbetalas 
först när arbetslösheten har pågått utan av-
brott i fem månader. Efter denna arbetslös-
hetstid är en arbetslös arbetssökande med 
vilken man har utarbetat en specificerad 
jobbsökarplan skyldig att genomföra planen 
till den del som man har kommit överens om 
åtgärder eller tjänster som hör till den offent-
liga arbetskraftsservicen eller om åtgärder för 
att utreda arbetsförmågan eller hälsotillstån-
det och att meddela hur planen har genom-
förts på det sätt som avtalats med arbets-

kraftsbyrån eller på något annat i jobbsökar-
planen inskrivet sätt. 

För en arbetssökande som begär ett syssel-
sättningsplan skall enligt det föreslagna 5 a 
kap. 2 § 3 mom. en plan utarbetas utan 
dröjsmål. Enligt den föreslagna 5 a kap. 6 § 
ersätter sysselsättningsplanen jobbsökarpla-
nen, och en sådan utarbetas således inte sepa-
rat med denna arbetssökande. I paragrafen 
föreslås ingå bestämmelser om samarbets-
skyldighet i samband med sysselsättnings-
planen. Samarbetsskyldigheten är den samma 
som för en arbetslös arbetssökande med vil-
ken man har utarbetat en specificerad jobb-
sökarplan. 

5 §. Samarbetsskyldighetens giltighet. I pa-
ragrafen görs de tekniska ändringar som sys-
selsättningsplanen och samarbetsskyldighe-
ten enligt den föreslagna 4 § kräver. 
 
5 a kap.  Omställningsskydd och därmed 

förknippad sysselsättningsplan 

Till lagen fogas ett nytt 5 a kap., som regle-
rar arbetstagarens omställningsskydd till de 
delar som omställningsskyddet genomförs 
med tjänster, åtgärder och förmåner som hör 
till den offentliga arbetskraftsservicen. Den 
väsentliga metoden i omställningsskyddets 
åtgärdsmodell är en individuell plan (syssel-
sättningsplan) som utarbetas tillsammans 
med personen i fråga och som skall användas 
för att stöda hans arbetssökande och vid be-
hov förbättra hans yrkes- eller andra arbets-
marknadsfärdigheter. Till sin rättsliga karak-
tär och sina förfaringssätt motsvarar syssel-
sättningsplanen till många delar den jobbsö-
karplan som redan nu utarbetas för en arbets-
lös arbetssökande. Omställningsskyddet skall 
tidigarelägga det effektiva arbetssökandet på 
eget initiativ och tillgången till den offentliga 
arbetskraftsservicens tjänster så att den som 
hotas av arbetslöshet så ofta som möjligt 
lyckas finna sysselsättning utan arbetslös-
hetstid. 

1 §. Omställningsskydd. I paragrafen defi-
nieras allmänt omställningsskyddets mål och 
innehåll. I 1 mom. fastslås målet för åt-
gärdsmodellen med omställningsskydd. 

I paragrafens 2 mom. bestäms innehållet i 
det omställningsskydd som hör till den of-
fentliga arbetskraftsservicen. Omställnings-
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skyddet består av en individuell plan (syssel-
sättningsplan), av de tjänster och åtgärder 
enligt denna lag som överenskommits i pla-
nen, av arbetssökande på eget initiativ och 
stödjande av detta samt av eventuella andra 
tjänster och åtgärder som utvecklar yrkesfär-
digheterna. Här föreslås inga begränsningar i 
de tjänster och åtgärder som avtalas i syssel-
sättningsplanen och som genomförs på basis 
av den, utan här kunde ingå alla den offentli-
ga arbetskraftsservicens åtgärder för vilka 
personen i fråga uppfyller förutsättningarna 
samt även andra metoder som stöder hans 
möjligheter att finna sysselsättning, t.ex. 
startpeng eller studier på eget initiativ. I för-
slaget till ändring av lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa ingår bestämmelser om arbets-
löshetsdagpenning förhöjd med ett tillägg för 
sysselsättningsplan. I sysselsättningsplanen 
kunde också ingå sådana åtgärder som inte 
berättigar till tillägg för sysselsättningsplan 
under den tid de pågår. Åtgärderna enligt 
sysselsättningsplanen kunde också vid behov 
pågå i längre tid än den maximitid på 185 
dagar som föreslås för tillägget för syssel-
sättningsplan. 

Som 3 mom. föreslås i paragrafen ingå en 
bestämmelse av informativ karaktär om sär-
skilda förmåner i samband med omställ-
ningsskyddet. Bestämmelser om arbetslös-
hetsdagpenningens tillägg för sysselsätt-
ningsplan ingår i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Det utbildningsstöd som enligt 
9 kap. 2 § skall betalas för tiden i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning förhöjs med 
tillägget för sysselsättningsplan. 

2 §. Rätt till sysselsättningsplan. I paragra-
fen anges de närmare förutsättningarna för att 
en person skall ha rätt till en sysselsättnings-
plan. I 1 och 2 mom. bestäms om de förut-
sättningar som gäller personen och arbetshi-
storian och i 3 mom. om tiderna för begäran 
om sysselsättningsplanen och för utarbetan-
det av den. 

För att en person skall få rätt till en syssel-
sättningsplan måste han eller hon för det för-
sta vara registrerad som arbetssökande vid 
arbetskraftsbyrån. Det i lagen föreslagna be-
greppet ”arbetssökande” finns definierat i la-
gens nuvarande 1 kap. 7 § 1 mom. 3 punkt. 
Med arbetssökande avses enskilda kunder 
som registrerats som arbetssökande i infor-

mationssystemet för arbetsförvaltningens 
kundbetjäning och som hållit sin arbetsansö-
kan i kraft. Bestämmelser om registrering 
som arbetssökande och arbetsansökans gil-
tighets finns i 3 kap. 5 och 6 §. 

Paragrafens 1 mom. gäller de förutsätt-
ningar som har att göra med arbetsförhållan-
det, uppsägningsgrunderna och arbetsförhål-
landen för viss tid. Förutsättningarna motsva-
rar de i 9 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen före-
slagna förutsättningarna, och här hänvisas till 
den detaljerade motiveringen till lagrummet i 
fråga. Den föreslagna ordalydelsen förutsät-
ter när det gäller personer i arbetsförhållande 
för viss tid att arbetsförhållandet upphör. När 
det gäller ett arbetsförhållande för viss tid 
förutsätts det för att en sysselsättningsplan 
skall utarbetas inte att den arbetssökande 
lägger fram en utredning om att uttryckligen 
ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker 
har förhindrat en förlängning av arbetsförhål-
landet. För att syftet med omställningsskyd-
det skall bli uppnås förutsätts dock att rätt till 
en sysselsättningsplan inte uppstår om ar-
betsförhållandet upphör för att arbetssökan-
den ensidigt inte har velat förlänga arbetsför-
hållandet och att för arbetssökanden därför 
gäller en tidsfrist utan ersättning enligt 2 kap. 
9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. 

I paragrafens 2 mom. preciseras vem som 
har rätt till en sysselsättningsplan. Med en 
person som sagts upp av ekonomiska orsaker 
eller produktionsorsaker jämställs en arbets-
sökande som har permitterats tills vidare och 
som har sagt upp sitt arbetsavtal sedan per-
mitteringen utan avbrott har varat minst 200 
dagar. Enligt det nya 6 kap. 3 a § 2 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall 
den som sagt upp sig efter att ha blivit häng-
ande som permitterad ha rätt till förmåner 
med tillägg för sysselsättningsplan. 

Det centrala syftet med sysselsättningspla-
nen och hela omställningsskyddet är att för-
bättra samarbetet mellan de olika parterna 
och på det sättet påskynda sysselsättandet av 
de uppsagda och andra som enligt 1 och 2 
mom. hotas av arbetslöshet. Därför är arbets-
kraftsbyrån enligt 3 mom. skyldig att utan 
dröjsmål utarbeta ett sysselsättningsplan när 
den arbetssökande det begär, i regel i början 
av uppsägningstiden. Av samma anledning 
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föreslås i 3 mom. en tidsfrist inom vilken be-
gäran skall framställas. Arbetstagaren kan 
inte i samtliga fall på ett heltäckande sätt in-
formeras om sina rättigheter så snart uppsäg-
ningen har skett. Därför börjar tidsfristen 
från det att arbetsförhållandet upphör och ar-
betssökanden kan framställa begäran under 
den första arbetslöshetsmånaden, då han eller 
hon också av arbetskraftsbyrån har informe-
rats om innehållet i omställningsskyddet och 
om de möjligheter som den offentliga arbets-
kraftsservicen erbjuder. Enligt förslaget före-
ligger inte rätt till en sysselsättningsplan och 
de förmåner planen medför om begäran 
framställs senare, om det inte vore oskäligt 
att förvägra denna rättighet. Ett förvägrande 
måste anses oskäligt åtminstone i de fall då 
informationen till arbetssökanden sannolikt 
har varit bristfällig på väsentliga punkter. 

Arbetskraftsbyrån har inte tillgång till ut-
omstående registeruppgifter om arbetsförhål-
landenas längd, och den behöver inte denna 
information för sina övriga uppgifter. Därför 
föreslås i 4 mom. att den tid i arbete som 
krävs för en sysselsättningsplan skall räknas 
enligt arbetsgivarens meddelande, till de de-
lar som arbetsgivaren är informationsskyldig 
med stöd av 9 kap. 3 a § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. Arbetsgivarens infor-
mationsskyldighet omfattar inte en arbetssö-
kande som sagt upp sitt arbetsförhållande ef-
ter en långvarig permittering. Hans tid i arbe-
te räknas enligt vad han själv har utrett ge-
nom arbetsintyg eller på annat tillförlitligt 
sätt. 

3 §. Utarbetande av sysselsättningsplan. 
Sysselsättningsplanen skall på samma sätt 
som den nuvarande jobbsökarplanen utgöra 
arbetskraftsbyråns och arbetssökandens ge-
mensamma åsikt om vilka åtgärder som på 
bästa sätt stöder sysselsättningsmöjligheter-
na. På samma sätt som jobbsökarplanen skall 
sysselsättningsplanen utarbetas skriftligt. En-
ligt 2 mom. förbinder sig arbetskraftsbyrån 
och arbetssökanden vid sysselsättningsplanen 
genom att underteckna den. Sysselsättnings-
planen anses vara utarbetad den dag den un-
dertecknas. 

Den viktigaste metoden att uppnå omställ-
ningsskyddets sysselsättningsmål är att öka 
samarbetet mellan de olika parterna, dvs. par-
terna i arbetsförhållandet och arbetskrafts-

myndigheterna. Arbetsgivaren kan om han så 
önskar vara en part i sysselsättningsplanen, 
under förutsättning att arbetssökanden sam-
tycker till detta. Om arbetsgivaren deltar i ut-
arbetandet av sysselsättningsplanen, under-
tecknar han den också. 

4 §. Sysselsättningsplanens innehåll. Jobb-
sökarplanen enligt 5 kap. 2 § 1 mom. i den 
nuvarande lagen innefattar en bedömning av 
arbetssökandens kunnande och servicebehov. 
Enligt samma lagrum överenskoms i planen 
om sysselsättningsfrämjande service och åt-
gärder och vid behov andra åtgärder som 
förbättrar arbetsmarknadsfärdigheterna och 
funktionsförmågan. Till sin grundstruktur är 
sysselsättningsplanen lik jobbsökarplanen, så 
som sista mening i 1 mom. föreslås en hän-
visning till bestämmelsen om jobbsökarpla-
nens innehåll. 

Avsikten är att sysselsättningsplanen utar-
betas betydligt tidigare än jobbsökarplanen. 
De personer som har rätt till en sysselsätt-
ningsplan har minst tre års arbetserfarenhet. 
Därför är deras arbetsmarknadsberedskap 
och sysselsättningsmöjligheter ofta rätt goda. 
Arbetssökandens förutsättningar och möjlig-
heter att sysselsättas på den öppna arbets-
marknaden samt utvecklandet av yrkesfär-
digheterna genom utbildning inriktas särskilt 
på början av sysselsättningsplanen. Detta fö-
reslås bli utsagt i 1 mom. Särskilt under upp-
sägningstiden blir arbetssökande på eget ini-
tiativ och eventuella åtgärder för att stödja 
detta, såsom arbetssökar- och omplacerings-
träning, i praktiken centrala delar i program-
met. Därför föreslås det i momentet bli utsagt 
att i sysselsättningsplanen alltid skall över-
enskommas att arbetssökanden på eget initia-
tiv söker efter arbete och får stöd i detta. En 
överenskommelse om sökande efter arbete på 
eget initiativ behövs också för att den som 
blivit arbetslös enligt 6 kap. 3 a § 3 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa kom-
mer att ha rätt till arbetslöshetsdagpenning 
förhöjd med tillägg för sysselsättningsplan 
under sammanlagt 20 dagar då han eller hon 
på eget initiativ söker efter arbetsplats. I 
princip skall i sysselsättningsplanen avtalas 
att arbetssökandena på eget initiativ söker ef-
ter en arbetsplats alltid när de inte är i arbete 
eller deltar i åtgärder. 

I sysselsättningsplanen kan man också 
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komma överens om avgiftsbelagda åtgärder. 
Till de för arbetsgivaren avgiftsbelagda spe-
cialtjänsterna kan höra sådana personallös-
ningar som avses i 4 kap. 6 § i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. I samband med 
omställningsskydd kan det i praktiken här bli 
aktuellt med specialservice som gäller perso-
nalminskningar. Till de åtgärder som också 
är avgiftsbelagda för arbetsgivaren hör t.ex. 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning i form 
av gemensam anskaffning samt privat ar-
betskraftsservice som avses i 4 kap. 8 §. Av-
giftsbelagd specialservice kan enligt 2 mom. 
inkluderas i sysselsättningsplanen endast om 
arbetsgivaren går med på att finansiera dem. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs med avvi-
kelse från 2 mom. att i sysselsättningsplanen 
som en personallösning kunde tas med om-
placeringsträning utan arbetsgivarens sam-
tycke och att arbetskraftsbyrån genom ett 
skriftligt beslut ensidigt kunde ålägga arbets-
givaren att finansiera omplaceringsträningen 
helt eller delvis. Omplaceringsträning har i 
9 § 2 punkten i statsrådets förordning om of-
fentlig arbetskraftsservice (1344/2002) defi-
nierats som träning med stöd av en uppgjord 
plan i anslutning till minskning av persona-
len, för att öka personalens möjligheter att få 
arbete. En förutsättning för detta förfarande 
är att omplaceringsträningen genomförs i 
form av gruppträning, vilket innebär att flera 
arbetstagare deltar i träningen. Dessutom 
måste träningen vara nödvändig för att delta-
garna skall kunna få arbete och den skall ingå 
i den sysselsättningsplan som utarbetas med 
varje deltagare. Arbetsgivarens finansie-
ringsansvar begränsas till träning som i sin 
helhet genomförs innan arbetsförhållandet 
upphör. Omställningsskyddet gäller de fall då 
arbetsgivaren av ekonomiska orsaker eller 
produktionsorsaker minskar arbetskraften. 
Omställningsskyddet skall inte genomföras 
så att arbetsgivaren åsamkas kostnader som 
leder till ytterligare uppsägningar. Därför fö-
reslås i 4 mom. bli bestämt att arbetskraftsby-
rån när arbetsgivarens finansieringsansvar 
fastställs skall se till att finansieringsansvaret 
inte blir oskäligt med beaktande av arbetsgi-
varens ekonomiska situation. 

5 §. Sysselsättningsplanens giltighet. I pa-
ragrafens 1 mom. bestäms om sysselsätt-
ningsplanens giltighet och om justering och 

komplettering av planen under dess giltig-
hetstid. På samma sätt som i 5 kap. 5 §, som 
gäller jobbsökarplaner, föreslås att syssel-
sättningsplanen skall genomföras under den 
tid som personen i fråga är registrerad som 
arbetssökande hos arbetskraftsbyrån. För 
sysselsättningsplanens del förutsätts dock 
inte att arbetssökanden är arbetslös. Syssel-
sättningsplanens innehåll är beroende av hur 
arbetssökandens servicebehov och arbets-
marknadsställning förändras, t.ex. om arbets-
lösheten blir långvarig. Därför kan program-
met behöva justeras och kompletteras. Enligt 
momentets sista mening är det arbetskrafts-
byrån och arbetssökanden som kommer 
överens om att justera och komplettera pro-
grammet. Därmed behövs arbetsgivarens 
medverkan inte, även om arbetsgivaren har 
varit med och utarbetat programmet. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs när syssel-
sättningsplanens giltighet upphör. Eftersom 
sysselsättningsplanen utarbetas på arbetssö-
kandens begäran upphör dess giltighet om 
han framställer begäran om detta. Sysselsätt-
ningsplanen upphör också om arbetssökan-
den uppfyller förutsättningarna för en helt ny 
sysselsättningsplan.  

Det finns ett nära samband i sak mellan 
sysselsättningsplanen och det tillägg för sys-
selsättningsplan som betalas till den som får 
arbetslöshetsdagpenning eller utbildnings-
stöd. Därför upphör sysselsättningsplanen att 
gälla om rätten till arbetslöshetsdagpenning 
och utbildningsstöd upphör på grund av att 
arbetslöshetsdagpenningens maximitid har 
gått ut. 

I alla de fall som avses i paragrafen blir be-
stämmelserna om jobbsökarplan tillämpliga 
på arbetssökanden eller alternativt utarbetas 
en helt ny sysselsättningsplan. 

6 §. Sysselsättningsplan i förhållande till 
jobbsökarplan. Om man tillsammans med 
arbetssökanden har utarbetat en sysselsätt-
ningsplan och den är i kraft, skall enligt 1 
mom. ingen separat jobbsökarplan utarbetas. 

För en arbetslös arbetssökande vars arbets-
löshet utan avbrott har varat minst fem må-
nader skall enligt nuvarande 5 kap. 1 § 1 
mom. utarbetas en specificerad jobbsökar-
plan, i vilken man avtalar om specificerade 
arbets- eller utbildningsplatser eller andra åt-
gärder och tjänster till vilka arbetssökanden 
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skall söka sig. 
I det föreslagna 2 mom. sägs att sedan ar-

betslösheten varat fem månader utan avbrott 
skall sysselsättningsplanen justeras så att det 
motsvarar det lagstadgade innehållet i den 
specificerade jobbsökarplanen. Bestämmel-
ser om arbetssökandens samarbetsskyldighet 
finns i 5 kap. 4 och 5 § samt i 2 kap. 18 § och 
20 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. 

7 §. Arbetskraftsmyndighetens skyldighe-
ter. I denna paragraf har samlats bestämmel-
ser om alla de uppgifter i samband med om-
ställningsskyddet för vilka arbetskraftsbyrån 
ansvarar. 

Enligt den föreslagna ändringen av 9 kap. 
3 § i arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyl-
dig att utreda bl.a. vilka arbetskraftstjänster 
som arbetskraftsbyrån erbjuder. I 1 mom. 1 
punkten föreskrivs om arbetskraftsbyråns 
skyldighet att när uppsägningsförfarandet har 
inletts kartlägga vilken offentlig arbetskrafts-
service som behövs. Arbetskraftsbyrån skall 
göra kartläggningen tillsammans med arbets-
givaren och personalens företrädare. 

Enligt 7 c § i förslaget till ändring av lagen 
om samarbete inom företag skall arbetsgiva-
ren meddela arbetskraftsbyrån om åtgärder 
för att minska personalen som behandlas i 
samarbetsförfarande. Enligt 7 d § 1 och 2 
mom. skall arbetsgivaren i början av samar-
betsförhandlingarna för arbetstagarnas eller 
funktionärernas företrädare lägga fram ett 
förslag till åtgärdsplan och vid beredningen 
av åtgärdsplanen tillsammans med arbets-
kraftsmyndigheten utreda vilka offentliga ar-
betskraftstjänster som stöder sysselsättandet. 
Dessa skyldigheter gäller en arbetsgivare 
som har lagt fram en förhandlingsframställ-
ning beträffande sin avsikt att säga upp minst 
tio arbetstagare eller funktionärer av ekono-
miska orsaker eller produktionsorsaker. Av 
åtgärdsplanen skall bl.a. framgå vilka princi-
per som under uppsägningstiden kommer att 
iakttas vid anlitandet av den offentliga ar-
betskraftsservicen samt för att främja arbets-
sökande och utbildning. En bestämmelse om 
arbetskraftsbyråns uppgifter förslås här bli 
infogad som en ny 1 mom. 2 punkt. Enligt 
den skall arbetskraftsbyrån informera om 
vilka tjänster, åtgärder och förmåner som 
finns att tillgå samt för den offentliga arbets-

kraftsservicens del bistå vid utarbetandet och 
genomförandet av åtgärdsplanen. Enligt pa-
ragrafens nya 2 mom. är också arbetskrafts- 
och näringscentralen skyldig att ge informa-
tion och bistå. I praktiken blir denna TE-
centralens skyldighet aktuell vid stora upp-
sägningar som gäller flera arbetsplatser hos 
samma arbetsgivare. 

Enligt 9 kap. 3 a § i förslaget till ändring av 
arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att 
meddela arbetskraftsbyrån om arbetstagare 
som sägs upp av ekonomiska orsaker eller 
produktionsorsaker. Arbetsgivaren skall till 
meddelandet foga tillgängliga uppgifter om 
arbetstagarens utbildning, arbetsuppgifter 
och arbetserfarenhet, om arbetstagaren sam-
tycker till detta. Detta meddelande ger ar-
betskraftsbyrån rätt täckande uppgifter om 
arbetstagarens färdigheter och ställning på 
arbetsmarknaden. Arbetsgivarens meddelan-
de innebär dock inte att arbetstagaren regi-
streras som arbetssökande eller blir erbjuden 
personliga tjänster. För registrering som ar-
betssökande och för utarbetande av en sys-
selsättningsplan krävs att arbetssökanden är 
villig och tar initiativ. Däremot hjälper ar-
betsgivarens meddelande arbetskraftsbyrån 
att reservera resurser för att genomföra de 
berörda arbetstagarnas omställningsskydd 
och att även annars förbereda sig på det. Be-
stämmelser om denna arbetskraftsbyråns 
skyldighet föreslås ingå som 1 mom. 3 punk-
ten i denna paragraf. 

I paragrafens 1 mom. 4 punkt bestäms för 
det första om arbetskraftsbyråns allmänna 
skyldighet att utarbeta sysselsättningsplaner. 
Närmare bestämmelser om planerna och ut-
arbetandet av dem finns ovan. I punkten be-
stäms också om erbjudande av den offentliga 
arbetskraftsservicens tjänster och åtgärder. 
Enligt förslaget skall arbetskraftsbyrån sträva 
efter att utan dröjsmål erbjuda de tjänster och 
åtgärder som överenskommits i sysselsätt-
ningsplanen. Omställningsskyddet garanterar 
således inte arbetssökanden en subjektiv rätt 
till arbete eller åtgärder. 

Syftet med omställningsskyddet är å ena 
sidan att arbetstagaren skall få arbete så 
snabbt som möjligt. Detta förutsätter att ar-
betskraftsbyrån aktivt och så snabbt som 
möjligt erbjuder de tjänster som ingår i sys-
selsättningsplanen. Å andra sidan ingår i sys-



 RP 48/2005 rd  
  
   

 

32

selsättningsplanen också tjänster som bäst 
stöder arbetstagarens möjligheter att finna en 
bestående arbetsplats. En sådan åtgärd kan 
vara t.ex. arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning, men den kurs som bäst passar arbetssö-
kanden ordnas kanske först flera månader ef-
ter det att sysselsättningsplanen har utarbe-
tats. På dessa grunder föreslås att tjänsterna 
och åtgärderna om möjligt skall ordnas utan 
dröjsmål, men någon fast tidsgräns sätts inte 
ut. 
 
 
9 kap.  Andra stöd, understöd och 

förmåner 

2 §. Utbildningsstöd. I paragrafen görs de 
ändringar som föranleds av tillägget för sys-
selsättningsplan och grunddagpenningens 
förhöjningsdel.  

Under tiden för arbetssökande och åtgärder 
enligt sysselsättningsplanen har arbetssökan-
den rätt att få arbetslöshetsdagpenningen för-
höjd med ett tillägg för sysselsättningsplan. I 
grunddagpenningen införs en förhöjningsdel. 
Bestämmelser om de väsentliga förutsätt-
ningarna för tillägget för sysselsättningsplan 
föreslås bli intagna i 6 kap. 3 a § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelser 
om tillägget för sysselsättningsplan föreslås 
dessutom ingå i 6 kap. 1 § 1 mom., 2 och 
11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
och i detta sammanhang hänvisas till detalj-
motiveringen till respektive lagrum. 

Under tiden av arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning tryggas studerandens utkomst med 
ett utbildningsstöd. Beloppet av utbildnings-
stödets tillägg för sysselsättningsplan och 
förhöjningsdel, stödets förutsättningar och 
beaktandet av tiden i arbete motsvarar 
grunddagpenningens tillägg för sysselsätt-
ningsplan och förhöjningsdel inom utkomst-
skyddet för arbetslösa. 

7 §. Finansiering av studiesociala förmå-
ner. Till paragrafen föreslås bli fogad en be-
stämmelse om finansiering av grundstödets 
förhöjningsdelar. På samma sätt som grund-
dagpenningen inom utkomstskyddet för ar-
betslösa finansieras grundstödets förhöj-
ningsdelar och tilläggen för sysselsättnings-
plan med intäkterna av arbetslöshetsförsäk-
ringspremierna. 

12 kap.  Bestämmelser om verkställig-
het av stöd, understöd och för-
måner 

3 §. Beviljande och utbetalning av utbild-
ningsstöd och ersättning för uppehälle. För 
utbetalningen av utbildningsstöd måste ar-
betskraftsbyrån meddela den som betalar ut 
förmånen när utbildningen genomförs och 
fakta om studerandens arbetsmarknadsställ-
ning. I 2 mom. som gäller arbetskraftsbyråns 
meddelande föreslås de tekniska ändringar 
som beviljandet och utbetalningen av de med 
omställningsskyddet förknippade förmånerna 
kräver. 
 
 
13 kap.  Sökande av ändring 

3 §. Sökande av ändring i beslut om att inte 
tillhandahålla tjänster för arbetsgivarkunder 
och i beslut om arbetsgivarens finansierings-
ansvar. Arbetskraftsbyrån kunde genom ett 
skriftligt beslut ålägga arbetsgivaren att utan 
dennes samtycke helt eller delvis finansiera 
kostnaderna för gruppträning i samband med 
omställningsskydd, under de förutsättningar 
som anges ovan i 5 a kap. 4 § 3 mom. Efter-
som det är frågan om ett ensidigt administra-
tivt beslut av arbetskraftsmyndigheten, måste 
arbetsgivaren ha en möjlighet att föra frågan 
till en oberoende domstol. Rätten att söka 
ändring föreslås bli genomförd på samma sätt 
som när det gäller arbetskraftsbyråns beslut 
att inte tillhandahålla arbetsgivartjänster i 
den nuvarande lagen. 

Den föreslagna ändringen kräver också en 
ändring i paragrafens rubrik. 

Ikraftträdande. Den lagstiftningshelhet 
som gäller omställningsskydd för arbetstaga-
re är avsedd att träda i kraft från början av 
juli 2005. I lagen föreslås en vanlig ikraftträ-
delsebestämmelse om detta. 

Verkställigheten av omställningsskyddet 
har inletts från början av avtalsperioden för 
den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen ge-
nom bestämmelserna i arbets- och tjänstekol-
lektivavtalen och genom interna åtgärder hos 
arbetskraftsmyndigheterna. Till denna del 
omfattar omställningsskyddet personer som 
sagts upp innan denna lag trätt i kraft men ti-
digast den 16 februari 2005, och andra per-
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soner som är berättigade till omställnings-
skydd när deras arbetsförhållande upphör. 
Omställningsskyddets centrala element, sys-
selsättningsplanen och rätten till tillägg för 
sysselsättningsplan, kompletterar omställ-
ningsskyddet som helhet och blir tillämpliga 
när lagstiftningshelheten träder i kraft. Som 2 
och 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen fö-
reslås bestämmelser om de övergångsarran-
gemang som verkställigheten av denna lag 
kräver. 

Enligt 2 mom. börjar den tidsfrist inom vil-
ken ovan nämnda personer skall lägga fram 
begäran om sysselsättningsplan den dag då 
lagen träder i kraft. För dem som sagts upp 
efter lagens ikraftträdande börjar tidsfristen i 
enlighet med 5 a kap. 2 § 3 mom. från det att 
arbetsförhållandet upphör. Övergångsarran-
gemanget vid beräkning av tidsfristen för 
uppsagda tillämpas om även uppsägningen 
har verkställts den 16 februari 2005 eller där-
efter. 

I 3 mom. bestäms om rätten till utbild-
ningsstöd förhöjt med tillägg för sysselsätt-
ningsplan i vissa fall. Den som är berättigad 
till omställningsskydd är när han deltar i sys-
selsättningspolitisk vuxenutbildning från och 
med lagens ikraftträdande berättigad till ut-
bildningsstöd förhöjt med tillägg för syssel-
sättningsplan, om utbildningen ingår i en 
sysselsättningsplan eller i motsvarande plan 
som utarbetats före lagens ikraftträdande. 
Om utbildningen inleds efter lagens ikraft-
trädande undersöker Folkpensionsanstalten 
och arbetslöshetskassan på tjänstens vägnar 
rätten till tillägg för sysselsättningsplan. Där-
emot har arbetskraftsmyndigheten, Folkpen-
sionsanstalten eller arbetslöshetskassan inga 
praktiska möjligheter att göra skillnad mellan 
dem som är berättigade till tillägg för syssel-
sättningsplan och andra studerande när det 
gäller utbildning som har börjat före lagens 
ikraftträdande och som fortsätter efter det att 
lagen har trätt i kraft. Lagens 9 kap. 2 § 2 
mom. tillämpas när det gäller utbildningsstöd 
förhöjt med tillägg för sysselsättningsplan 
endast om studeranden det skriftligen begär 
av Folkpensionsanstalten eller arbetslöshets-
kassa i ansökan om utbildningsstöd eller an-
nars. 
 
 

1.4. Lag om utkomstskydd för arbetslösa 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

3 §. Förmånstagarnas allmänna rättigheter 
och skyldigheter. Det föreslås att till 1 mom. 
fogas en hänvisning till den arbetssökandes 
rätt till en sysselsättningsplan om vilken fö-
reskrivs i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice. Med hänvisningen vill man betona så-
väl sysselsättningsplanens centrala betydelse 
som ett villkor för betalning av tillägg för 
sysselsättningsplan enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa som att betalning av 
tillägg för sysselsättningsplan är beroende av 
motprestation. Avsikten är att närmare be-
stämmelser om sysselsättningsplanen skall 
ingå i 5 a kap. i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice. 

5 §. Definitioner. I paragrafen definieras de 
begrepp som används i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. Det föreslås att till 1 
mom. fogas en ny 10 a-punkt. I punkten de-
finieras begreppet sysselsättningsplan, som 
används i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa. Bestämmelsen avser ersätta de inveck-
lade hänvisningsbestämmelserna. 
 
2 kap. Arbetskraftspolitiska förutsätt-

ningar för erhållande av för-
måner 

1 §. Arbetslös arbetssökande. I 1 mom. an-
ges att berättigade till arbetslöshetsförmåner 
under de förutsättningar som anges i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa är arbetslösa 
arbetssökande som saknar heltidsarbete och 
söker sådant och som står till arbetsmarkna-
dens förfogande på de villkor som allmänt 
tillämpas på arbetsmarknaden och som inte 
kan erbjudas arbete eller anvisas utbildning. 
Arbetssökande som får invalidpension i form 
av delpension har rätt till arbetslöshetsför-
måner, trots att de inte söker heltidsarbete. I 
2 mom. definieras begreppen arbetslös och 
arbetssökande. I 3 mom. anges att en arbets-
sökande anses söka heltidsarbete, om syftet 
med arbetsansökan och en eventuell jobbsö-
karplan är sysselsättning i heltidsarbete. 

På grund av den sysselsättningsplan som 
hänför sig till den föreslagna åtgärdsmodel-
len för sysselsättning och omställningsskydd 
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föreslås 3 mom. bli ändrat så att i momentet 
skall utöver jobbsökarplanen även nämnas 
sysselsättningsplanen. Sålunda skall en ar-
betssökande, då syftet med hans eller hennes 
arbetsansökan och eventuella jobbsökarplan 
eller sysselsättningsplan är sysselsättning i 
heltidsarbete, betraktas som en arbetssökande 
som söker sysselsättning i heltidsarbete. I det 
föreslagna 3 mom., som gäller sökande av 
heltidsarbete, skall en person, vid sidan om 
att syftet med hans eller hennes arbetsansö-
kan och eventuella jobbsökarplan är syssel-
sättning i heltidsarbete, även ställa syssel-
sättning i heltidsarbete som syfte för syssel-
sättningsplanen, om en sådan har utarbetats. 
Avsikten är att bestämmelsen även skall be-
tona sysselsättningsplanens centrala betydel-
se såsom en åtgärd som främjar att den ar-
betssökande anställs på nytt liksom dess be-
tydelse för arbetskraftsservicen och såsom ett 
villkor för tillägget för sysselsättningsplan. 

18 §. Vägran att delta i utarbetandet av en 
jobbsökarplan eller en sysselsättningsplan 
eller i en arbetskraftspolitisk åtgärd. Enligt 
den föreslagna 5 kap. 4 § i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice skall den samarbetsskyl-
dighet som hänför sig till sysselsättningspla-
nen, med andra ord att den arbetssökande 
förbinder sig att följa planen, genomföra pla-
nen på eget initiativ och underrätta arbets-
kraftsbyrån om att planen genomförs, vara 
förutsättningar för att få arbetslöshetsdag-
penning först när arbetslösheten har pågått 
utan avbrott i fem månader. Avsikten är att 
samarbetsskyldigheten efter en arbetslös-
hetsperiod på fem månader utan avbrott skall 
vara likadan som den samarbetsskyldighet 
som hänför sig till den specificerade jobbsö-
karplanen. 

I den paragraf som gäller vägran att delta i 
utarbetandet av en jobbsökarplan eller i en 
arbetskraftspolitisk åtgärd i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa föreslås de änd-
ringar som följer av samarbetsskyldigheten i 
anslutning till sysselsättningsplanen.  

Ändringarna föranleder också ändringar i 
paragrafens rubrik. 

20 §. Följande av jobbsökarplanen och 
sysselsättningsplanen. Av de orsaker som 
anges i motiveringen till den föreslagna 2 
kap. 18 § föreslås att i paragrafen om följan-
de av jobbsökarplanen i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa görs de ändringar som 
följer av samarbetsskyldigheten i anslutning 
till sysselsättningsplanen.  

Ändringarna föranleder också ändringar i 
paragrafens rubrik. 
 
3 kap. Allmänna begränsningar för 

erhållande av förmåner 

4 §. Hindrande sociala förmåner. Enligt 1 
mom. kan för en och samma tid betalas en-
dast en arbetslöshetsförmån enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. Enligt lagens 1 
kap. 5 § 1 mom. 1 punkten avses med arbets-
löshetsförmån arbetslöshetsdagpenning, ar-
betsmarknadsstöd och utbildningsdagpen-
ning. Det föreslås att till 1 mom. fogas en be-
stämmelse om prioritetsordningen i fråga om 
tillägget för sysselsättningsplan i förhållande 
till förhöjd förtjänstdel och grunddagpen-
ningens förhöjningsdel. Avsikten är att för-
höjd förtjänstdel och grunddagpenningens 
förhöjningsdel enligt den föreslagna 6 kap. 3 
§ inte skall betalas för den tid som den ar-
betssökande betalas tillägg för sysselsätt-
ningsplan enligt den föreslagna 6 kap. 3 a §. 
Vidare föreslås att till 1 mom. även fogas en 
bestämmelse om den inkomstrelaterade dag-
penningens prioritetsordning i förhållande till 
grunddagpenningen. Grunddagpenning skall 
inte betalas för den tid som den arbetssökan-
de betalas inkomstrelaterad dagpenning. I 
och med att nivåerna för den inkomstrelate-
rade dagpenningen och grunddagpenningen 
enligt förslaget ökas till tre och villkoren för 
motsvarande förhöjningar av den inkomstre-
laterade dagpenningen och grunddagpen-
ningen delvis är olika, är det skäl att i para-
grafen precisera även prioritetsordningen 
mellan betalning av inkomstrelaterad dag-
penning och grunddagpenning. 
 
4 kap. Jämkade och minskade arbets-

löshetsförmåner 

5 §. Förmånsbelopp. I paragrafen bestäms 
om beloppet av den jämkade arbetslöshets-
förmånen. I 3 mom. bestäms om maximibe-
loppet av den jämkade arbetslöshetsförmånen 
i sådana fall då en person har rätt till förhöjd 
förtjänstdel enligt 6 kap. 3 §. Det föreslås att 
till 3 mom. fogas en bestämmelse om maxi-
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mibeloppet av den jämkade arbetslöshets-
förmånen då en person har rätt till tillägg för 
sysselsättningsplan enligt 6 kap. 3 a §. Sum-
man av den jämkade inkomstrelaterade dag-
penningen jämte eventuella barnförhöjningar 
skall tillsammans med arbetsinkomsten kun-
na vara högst lika stor som den lön som lig-
ger till grund för dagpenningen, om personen 
i fråga har rätt till tillägg för sysselsättnings-
plan enligt 6 kap. 3 a § för jämkningsperio-
den, dock minst lika mycket som personen 
skulle ha rätt att få i grunddagpenning. Av-
sikten är att jämförelsen i fråga om förtjänst-
delen, den förhöjda förtjänstdelen och tilläg-
get för sysselsättningsplan görs i förhållande 
till grunddagpenningens nivå, som inte inne-
håller de förhöjningar av grunddagpenningen 
som nämns i den föreslagna 6 kap. 1 § 1 
mom. Begränsningen motsvarar begräns-
ningen i den gällande 4 kap. 5 § och den be-
gränsning gällande den inkomstrelaterade 
dagpenningens maximibelopp som föreslås i 
6 kap. 2 § då den inkomstrelaterade dagpen-
ningen inkluderar tillägg för sysselsättnings-
plan. 
 
6 kap. Arbetslöshetsdagpenningens 

belopp och varaktighet 

1 §. Arbetslöshetsdagpenningens belopp. 
Paragrafen innehåller bestämmelser om både 
grunddagpenningens och den inkomstrelate-
rade dagpenningens belopp. Grunddagpen-
ningens fulla belopp är 22,22 euro per dag. 
Beloppet har fastställts enligt indexnivån för 
2001. Det föreslås att till 1 mom. fogas en 
bestämmelse om beloppet av grunddagpen-
ningens förhöjningsdel och grunddagpen-
ningens tillägg för sysselsättningsplan i euro 
per dag. Deras fulla belopp föreslås vara 3,82 
euro per dag. Beloppet har fastställts enligt 
indexnivån för 2001. Fastställt enligt index-
nivån för 2005 skulle grunddagpenningens 
förhöjningsdel och tillägg för sysselsätt-
ningsplan vara 4 euro per dag. Till 1 mom. 
fogas en hänvisning till 6 kap. 3 och 3 a § 
som gäller förutsättningarna för beviljande 
av grunddagpenningens förhöjningsdel och 
tillägg för sysselsättningsplan. 

Enligt 2 mom. består den inkomstrelaterade 
dagpenningen av en grunddel, som är lika 
stor som grunddagpenningen, och av en för-

tjänstdel. Till en löntagare kan under vissa 
förutsättningar som nämns i 3 § betalas för-
höjd förtjänstdel till den inkomstrelaterade 
dagpenningen. Det föreslås att till 2 mom. 
fogas en hänvisning till 6 kap. 3 a §, som in-
nehåller bestämmelser om förutsättningarna 
för tillägget för sysselsättningsplan. Det 
tillägg för sysselsättningsplan som nämns i 
den föreslagna 6 kap. 2 § föreslås utgöra en i 
denna paragraf avsedd förtjänstdel. 

2 §. Den inkomstrelaterade dagpenningens 
förtjänstdel, förhöjda förtjänstdel och tillägg 
för sysselsättningsplan. I paragrafen bestäms 
om storleken av förtjänstdelen, den förhöjda 
förtjänstdelen och tillägget för sysselsätt-
ningsplan. Paragrafens rubrik föreslås bli 
ändrad så att den motsvarar innehållet i den 
föreslagna paragrafen. Dessutom föreslås att 
2 mom. ändras och att ett nytt 3 mom. fogas 
till paragrafen. 

Paragrafens rubrik föreslås bli ändrad så att 
i rubriken utöver förtjänstdelen och den för-
höjda förtjänstdelen även skall nämnas 
tillägget för sysselsättningsplan. 

Det föreslås att till 2 mom., i vilket bestäms 
om den förhöjda förtjänstdelens belopp, skall 
fogas en förtydligande hänvisning till lagens 
6 kap. 3 §, i vilken bestäms om förutsättning-
arna för den förhöjda förtjänstdelen. En för-
tydligande hänvisning till paragrafen om för-
utsättningarna för den förhöjda förtjänstdelen 
är nödvändig, eftersom antalet förtjänstdelar 
enligt förslaget utökas till tre och förutsätt-
ningarna för betalning av dem till vissa delar 
skiljer sig från varandra. 

I 3 mom. skall bestämmas om storleken av 
tillägget för sysselsättningsplan. Beträffande 
förutsättningarna för erhållande av tillägg för 
sysselsättningsplan hänvisas till 3 a §. Avsik-
ten är att tillägget för sysselsättningsplan 
skall utgöra 65 procent av skillnaden mellan 
dagslönen och grunddelen. Om lönen per 
månad är större än 90 gånger grunddelen, 
skall tillägget för sysselsättningsplan i fråga 
om den del av dagslönen som överskrider 
denna gräns vara 37,5 procent. Full inkomst-
relaterad dagpenning, som innehåller tillägg 
för sysselsättningsplan, kan jämte barnför-
höjning vara högst lika stor som den försäk-
rades dagslön. Den inkomstrelaterade dag-
penningen skall likväl alltid vara minst lika 
stor som grunddelen jämte eventuell barnför-



 RP 48/2005 rd  
  
   

 

36

höjning. 
Enligt 6 kap. 2 § 1 och 2 mom. i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa samt det före-
slagna 3 mom. skall den inkomstrelaterade 
dagpenningen dock alltid vara minst lika stor 
som grunddelen jämte eventuell barnförhöj-
ning. Jämförelsen i fråga om nivån på den 
inkomstrelaterade dagpenningen skall enligt 
den gällande lagen göras i förhållande till 
grunddelen, som inte har utökats med den fö-
reslagna grunddagpenningens förhöjningsdel 
eller tillägg för sysselsättningsplan. 

Det föreslås att bestämmelsen i 4 mom. till 
sitt innehåll skall motsvara det nuvarande 2 § 
3 mom. 

3 §. Förutsättningarna för förhöjd för-
tjänstdel och grunddagpenningens förhöj-
ningsdel. Det föreslås att i paragrafen skall 
vid sidan om förutsättningarna för förhöjd 
förtjänstdel även bestämmas om förutsätt-
ningarna för grunddagpenningens förhöj-
ningsdel. Paragrafrubriken föreslås bli änd-
rad så att den motsvarar innehållet i den före-
slagna bestämmelsen. Dessutom föreslås att 
1 och 3 mom. ändras och att till paragrafen 
fogas ett nytt 4 mom. 

Paragrafens rubrik ändras så att i rubriken 
skall utöver den förhöjda förtjänstdelen även 
nämnas grunddagpenningens förhöjningsdel. 

Det förslås att till 1 mom., i vilket bestäms 
om förutsättningarna för den inkomstrelate-
rade dagpenningens förhöjda förtjänstdel, fo-
gas en förtydligande hänvisning till 6 kap. 2 
§ 2 mom., i vilket bestäms om beloppet av 
den förhöjda förtjänstdelen. En förtydligande 
hänvisning till den paragraf som reglerar be-
loppet av den förhöjda förtjänstdelen är nöd-
vändig, eftersom antalet förtjänstdelar enligt 
förslaget utökas till tre och förutsättningarna 
för betalning av dem till vissa delar skiljer 
sig från varandra. 

Enligt 3 mom. betalas förhöjd förtjänstdel 
för sammanlagt högst 150 dagar när förut-
sättningarna för erhållande av förhöjd för-
tjänstdel har uppfyllts. Det föreslås att till 3 
mom. fogas en bestämmelse om hur länge 
förhöjd förtjänstdel och grunddagpenningens 
förhöjningsdel kan betalas. Avsikten är att 
förhöjd förtjänstdel och grunddagpenningens 
förhöjningsdel skall kunna betalas för sam-
manlagt högst 150 dagar. Vid beräkningen av 
de 150 dagarna beaktas inte de dagar för vil-

ka har betalts tillägg för sysselsättningsplan 
enligt den föreslagna 6 kap. 3 a §. Avsikten 
är att grunddagpenningens förhöjningsdel 
även skall betalas i anslutning till jämkad 
dagpenning. Varje dag för vilken betalas 
jämkad dagpenning beaktas i intjänandet av 
maximitiden om 150 dagar för betalning av 
jämkad dagpenning inklusive grunddagpen-
ningens förhöjningsdel. 

Betalningen av jämkad dagpenning inklu-
sive grunddagpenningens förhöjningsdel 
fortsätter efter att ett sådant heldagsarbete, 
som personen har börjat innan de 150 dagar-
na har uppfyllts, upphört. I det fall att perso-
nen efter att ha uppfyllt förutsättningarna för 
erhållande av förhöjningsdelen omedelbart 
sysselsätts på nytt innan dagpenning har be-
viljats eller självrisktiden fastställts senare-
läggs betalningen av förhöjningsdelen till 
början av en eventuell dagpenningperiod som 
inleds senare. När arbetsvillkoret har upp-
fyllts betalas dagpenning inklusive förhöj-
ningsdel ännu för den resterande delen av de 
150 dagarna. Detta förfarande iakttas fastän 
anställningsförhållandet skulle ha upphört av 
någon annan orsak än till följd av ekonomis-
ka orsaker eller produktionsorsaker. Exem-
pelvis karens innebär inte förlust av förhöj-
ningsdelen, utan grunddagpenning som in-
kluderar förhöjningsdelen betalas när perso-
nen i fråga på nytt blivit berättigad till dag-
penning. 

Avsikten är att förhöjningsdelen även skall 
ingå i utbildningsdagpenningen enligt vad 
som bestäms i 10 kap. 5 §. Likaså skall till 
grundstödet för utbildningsstöd inom den ar-
betskraftspolitiska vuxenutbildningen, om 
vilket bestäms i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice, betalas en förhöjningsdel. Av-
sikten är att förhöjningsdelen betalas i an-
slutning till grundstödet för hela utbildnings-
tiden och alla perioder av arbetskraftsutbild-
ning efter att personen har uppfyllt de förut-
sättningar som anges i 1 mom. 1 och 3 punk-
ten. 

När en person som får grunddagpenningens 
förhöjningsdel uppfyller förutsättningarna för 
erhållande av inkomstrelaterad dagpenning 
börjar arbetslöshetskassan betala inkomstre-
laterad dagpenning till honom eller henne. 
För att personen i fråga skall ha rätt till in-
komstrelaterad dagpenning jämte förhöjd för-
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tjänstdel skall han eller hon uppfylla alla de 
förutsättningar som anges i 6 kap. 3 § 1 
mom. I jämförelse med villkoren för erhål-
lande av grunddagpenningens förhöjningsdel 
förutsätts dessutom att den arbetssökande in-
nan han eller hon har förlorat sitt arbete skall 
ha varit medlem av en löntagarkassa minst 
fem år. 

I 4 mom. föreslås bestämmelser om förut-
sättningarna för grunddagpenningens förhöj-
ningsdel. Avsikten är att grunddagpenning-
ens förhöjningsdel betalas till en arbetssö-
kande som uppfyller villkoren i 3 § 1 mom. 1 
och 3 punkten. En förutsättning för erhållan-
de av grunddagpenningens förhöjningsdel är 
att den arbetssökande har förlorat sitt arbete 
till följd av ekonomiska orsaker eller av pro-
duktionsorsaker enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § 
i arbetsavtalslagen, av motsvarande orsaker 
enligt sjömanslagen eller av motsvarande or-
saker som beror på en offentlig sammanslut-
nings verksamhet och att den arbetssökande 
innan han eller hon förlorade sitt arbete har 
varit i arbete minst 20 år på det sätt som av-
ses i 6 kap. 11 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Avsikten är att förhöjningsdelen 
inte ansluts till grunddagpenningen för före-
tagare. 

De förutsättningar som gäller förlust av ar-
bete motsvarar de förutsättningar för förlust 
av arbete i anslutning till förhöjd förtjänstdel 
till den inkomstrelaterade dagpenningen om 
vilka bestäms i det gällande 6 kap. 3 § 1 
mom. Avsikten är att om en arbetssökande 
har förlorat sitt arbete på grund av sådana 
förändringar i arbetsgivarens verksamhetsbe-
tingelser som avses i 7 kap. i arbetsavtalsla-
gen skall enligt förslaget till den arbetssö-
kande under vissa förutsättningar betalas 
även grunddagpenningens förhöjningsdel. 
Med dylika orsaker avses sådana grunder för 
uppsägning av produktionsorsaker eller av 
ekonomiska orsaker som bör anses sakliga 
och tungt vägande på det sätt som avses i 7 
kap. 3 och 4 § i arbetsavtalslagen. Sådana 
grunder inom den offentliga sektorn som 
motsvarar de ekonomiska orsaker och pro-
duktionsorsaker som avses i 7 kap. 3 § i ar-
betsavtalslagen är bland annat de orsaker 
som nämns i 27 § i statstjänstemannalagen 
(750/1994). I 37 § i lagen om kommunala 
tjänsteinnehavare (304/2003) bestäms om de 

grunder för uppsägning av ekonomiska orsa-
ker eller av produktionsorsaker som tilläm-
pas på kommunala tjänsteinnehavare och 
tjänsteinnehavare i en samkommun. Inom 
den kommunala sektorn anses att förlusten av 
arbete beror på ekonomiska orsaker eller 
produktionsorsaker då uppgifterna av eko-
nomiska orsaker har minskat väsentligt och 
varaktigt, till följd av omorganiseringar av 
uppgifterna eller andra med dessa jämförbara 
orsaker. Avsikten är att förhöjningsdel skall 
betalas till en arbetssökande som har förlorat 
sitt arbete av orsaker som kan jämföras med 
de orsaker som nämns ovan och som hänför 
sig till en offentlig sammanslutnings verk-
samhet. 

En förutsättning för beviljande av förhöj-
ningsdel föreslås vara att tjänsteförhållandet 
faktiskt har upphört av nämnda orsaker. I 
samband med arbetsgivarens saneringsförfa-
rande, konkurs eller dödsfall kan ett anställ-
ningsförhållande avslutas med iakttagande av 
sådana korta uppsägningstider som nämns i 7 
kap. 7 eller 8 § i arbetsavtalslagen, varvid an-
ställningsförhållandet också avses ha upphört 
av ekonomiska orsaker eller produktionsor-
saker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen. I 5 
kap. 7 § 3 mom. i arbetsavtalslagen anges att 
sedan en permittering utan avbrott har varat 
minst 200 dagar, har arbetstagaren rätt att i 
ersättning få sin lön för uppsägningstiden, 
om arbetstagaren själv har sagt upp sitt ar-
betsavtal. I en sådan situation anses personen 
i fråga ha förlorat sitt arbete vid tidpunkten 
för uppsägningen på det sätt som avses i 1 
mom. 1 punkten. Arbetstagaren kan avsluta 
sitt anställningsförhållande innan uppsäg-
ningstiden för den av arbetsgivaren verk-
ställda uppsägningen har löpt ut. Då avslutas 
anställningsförhållandet de facto inte på 
grund av den uppsägning som arbetsgivaren 
verkställt, varför förhöjningsdel inte heller 
skall beviljas. Avsikten är att förhöjningsdel 
inte skall beviljas om ett anställningsförhål-
lande för viss tid upphör på grund av att den 
utsatta anställningstiden upphör. Detta gäller 
också situationer där personen i fråga har 
haft många på varandra följande anställ-
ningsförhållanden för viss tid hos samma ar-
betsgivare och det enligt arbetsavtalslagen 
har funnits en grundad anledning för att ingå 
avtal för viss tid samt att anställningsförhål-
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landet inte skall anses gälla tills vidare. Rätt 
till förhöjningsdel föreslås föreligga då den 
sökande har visat att det inte har funnits 
grundad anledning att ingå arbetsavtal för 
viss tid. Bevis på detta kan vara t.ex. ett laga 
kraft vunnet beslut av domstol eller ett avtal 
om skadestånd. Det föreslås att t.ex. ombild-
ning av ett anställningsförhållande till ett an-
ställningsförhållande på deltid inte skall be-
traktas som sådan förlust av arbete som avses 
i paragrafen trots det uppsägningsförfarande 
som tillämpas i samband med förfarandet. 

Enligt 1 mom. 3 punkten skall betalning av 
förhöjningsdel dessutom förutsätta att den 
arbetssökande arbetat minst 20 år. Tiden i ar-
bete beräknas enligt 6 kap. 11 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, varvid man som 
tid i arbete även kan räkna vissa tidsperioder 
som kan jämställas med arbete. Kravet gäl-
lande tid i arbete skall uppfyllas före den i 1 
punkten avsedda tidpunkten för förlust av ar-
betet. 

Om grunden för anställningsförhållandets 
upphörande har bestritts, skall beslut om be-
viljande av förhöjningsdel inte fattas förrän 
ett slutligt avgörande i ärendet har fattats. 
Detta förhindrar inte att grunddagpenning 
beviljas utan förhöjningsdel om personen i 
övrigt uppfyller förutsättningarna för erhål-
lande av grunddagpenning. Om tvistemålet 
avgörs så att det visar sig att den arbetssö-
kande är berättigad till förhöjningsdel, skall 
Folkpensionsanstalten genom ett beslut om 
rättelse bevilja honom eller henne dagpen-
ning som inkluderar förhöjningsdel och beta-
la denna retroaktivt. Om uppsägningen har 
bestritts efter att till personen redan betalts 
förhöjningsdel skall utbetalningen av förhöj-
ningsdelen avbrytas tillfälligt på det sätt som 
avses i 11 kap. 6 § och vid behov återkrävas 
efter att tvistemålet har avgjorts. 

3 a §. Förutsättningar för tillägg för sys-
selsättningsplan. Paragrafen föreslås innehål-
la bestämmelser om det tillägg för sysselsätt-
ningsplan som betalas i anslutning till den 
inkomstrelaterade dagpenningen och grund-
dagpenningen. Paragrafen är ny. 

Det föreslås att i paragrafens 1 mom. be-
stäms om förutsättningarna för betalning av 
den inkomstrelaterade dagpenningens tillägg 
för sysselsättningsplan. Den inkomstrelatera-
de dagpenningens tillägg för sysselsättnings-

plan enligt det föreslagna 6 kap. 2 § 3 mom. 
skall betalas till en arbetssökande för vilken 
en sysselsättningsplan har utarbetats. Tillägg 
för sysselsättningsplan betalas för den tid då 
den som deltar i en sysselsättningsplan söker 
arbete på eget initiativ eller deltar i en åtgärd. 

Enligt den föreslagna 1 mom. 1 punkten 
skall till en arbetssökande som har förlorat 
sitt arbete till följd av en orsak enligt 7 kap. i 
arbetsavtalslagen som beror på förändringar i 
arbetsgivarens verksamhetsbetingelser under 
vissa förutsättningar betalas tillägg för sys-
selsättningsplan i anslutning till den inkomst-
relaterade dagpenningen eller grunddagpen-
ningen. Med dylika orsaker avses sådana 
uppsägningsgrunder av produktionsorsaker 
eller av ekonomiska orsaker som skall anses 
vara sakliga och vägande på det sätt som av-
ses i 7 kap. 3 och 4 § i arbetsavtalslagen. Av-
sikten är att tillägg för sysselsättningsplan 
skall betalas till en arbetssökande som har 
förlorat sitt arbete av orsaker som kan jämfö-
ras med de orsaker som nämns ovan och som 
hänför sig till en offentlig sammanslutnings 
verksamhet. De orsaker enligt 7 kap. 3 § i ar-
betsavtalslagen som betraktas som orsaker 
som motsvarar ekonomiska orsaker och pro-
duktionsorsaker inom den offentliga sektorn 
är bland annat orsaker som avses i 27 § i 
statstjänstemannalagen. I 37 § i lagen om 
kommunala tjänsteinnehavare föreskrivs om 
de grunder för uppsägning av ekonomiska 
orsaker och produktionsorsaker som tilläm-
pas på kommunala tjänsteinnehavare eller 
tjänsteinnehavare i en samkommun. Inom 
den kommunala sektorn beror förlust av ar-
bete på ekonomiska orsaker eller produk-
tionsorsaker om uppgifterna har minskat vä-
sentligt och varaktigt av ekonomiska orsaker, 
till följd av omorganiseringar eller av någon 
annan jämförbar orsak. Avsikten är att tillägg 
för sysselsättningsplan betalas till en arbets-
sökande som har förlorat sitt arbete av orsa-
ker som motsvarar de orsaker som nämns 
ovan och som hänför sig till en offentlig 
sammanslutnings verksamhet. 

En förutsättning för beviljande av tillägg 
för sysselsättningsplan är att anställningsför-
hållandet faktiskt har upphört av nämnda or-
saker. I samband med arbetsgivarens sane-
ringsförfarande, konkurs eller dödsfall kan 
ett anställningsförhållande avslutas med iakt-



 RP 48/2005 rd  
  
   

 

39

tagande av sådana korta uppsägningstider 
som nämns i 7 kap. 7 eller 8 § i arbetsavtals-
lagen, varvid anställningsförhållandet också 
avses ha upphört av ekonomiska orsaker eller 
produktionsorsaker enligt 7 kap. 3 § i arbets-
avtalslagen. I 5 kap. 7 § 3 mom. i arbetsav-
talslagen anges att sedan en permittering utan 
avbrott har varat minst 200 dagar har arbets-
tagaren rätt att i ersättning få sin lön för upp-
sägningstiden, om arbetstagaren själv har 
sagt upp sitt arbetsavtal. I en sådan situation 
anses personen i fråga ha förlorat sitt arbete 
vid tidpunkten för uppsägningen på det sätt 
som avses i 1 mom. 1 punkten. Det föreslås 
att om detta skall föreskrivas i 3 a § 2 mom. 
Arbetstagaren kan avsluta sitt anställnings-
förhållande innan uppsägningstiden för den 
av arbetsgivaren verkställda uppsägningen 
har löpt ut. Då avslutas anställningsförhål-
landet de facto inte på grund av den uppsäg-
ning som arbetsgivaren verkställt, varför 
tillägg för sysselsättningsplan inte heller 
skall beviljas. Rätt till tillägg för sysselsätt-
ningsplan föreslås föreligga då den sökande 
har visat att det inte har funnits grundad an-
ledning att ingå arbetsavtal för viss tid. Bevis 
på detta kan vara t.ex. ett laga kraft vunnet 
beslut av domstol eller ett avtal om ska-
destånd. Det föreslås att t.ex. ombildning av 
ett anställningsförhållande till anställnings-
förhållande på deltid inte skall betraktas som 
sådan förlust av arbete som avses i paragra-
fen trots det uppsägningsförfarande som till-
lämpas i samband med förfarandet. 

För att ha rätt till tillägg för sysselsätt-
ningsplan skall en arbetssökande som sagts 
upp av ekonomiska orsaker eller produk-
tionsorsaker innan han eller hon förlorade sitt 
arbete ha varit anställd hos samma eller olika 
arbetsgivare i minst tre år. Tiden i arbete be-
räknas enligt vad som anges i 6 kap. 11 § 1 
mom. Kravet gällande tiden i arbete skall ha 
uppfyllts innan den uppsägningstid som av-
ses i 1 punkten har löpt ut. 

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning kan 
ordnas redan under uppsägningstiden. Vill-
koren för betalning av tillägg för sysselsätt-
ningsplan kan likväl uppfyllas först när an-
ställningsförhållandet upphör. Av detta följer 
att tillägg för sysselsättningsplan i anslutning 
till utbildningsstöd inte kan betalas för den 
tid då arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

ordnas under uppsägningstiden, om inte det 
är fråga om fortsatt utbetalning av tillägg för 
sysselsättningsplan på grundval av en rättig-
het som uppstått tidigare under uppsägnings-
tiden. 

Det föreslås att i 1 mom. 2 punkten skall 
föreskrivas om betalning av tillägg för sys-
selsättningsplan till arbetssökande i anställ-
ningsförhållande för viss tid. Tillägg för sys-
selsättningsplan skall betalas till en arbetssö-
kande som då anställningsförhållandet upp-
hör har varit anställd för viss tid utan avbrott 
i minst tre år hos samma arbetsgivare. Dess-
utom skall nämnda tillägg betalas till en ar-
betssökande som har varit anställd för viss 
tid hos samma arbetsgivare i minst 36 måna-
der under en granskningsperiod som omfattar 
de senaste 42 månaderna. Granskningsperio-
den räknas bakåt från den tidpunkt då an-
ställningsförhållandet för viss tid har upp-
hört. I enlighet med detta kan tillägg för sys-
selsättningsplan betalas till arbetssökande 
som har varit anställda i anställningsförhål-
landen för viss tid t.ex. på grund av arbetets 
säsongbetonade karaktär. 

I 1 mom. 3 och 4 punkten föreslås be-
stämmelser om krav på uppfyllande av lönta-
garkassans försäkringsvillkor och löntaga-
rens arbetsvillkor. För att en arbetssökande 
som har sagts upp av ekonomiska orsaker el-
ler produktionsorsaker eller en arbetssökande 
som har blivit arbetslös från ett anställnings-
förhållande för viss tid skall ha rätt till den 
inkomstrelaterade dagpenningens tillägg för 
sysselsättningsplan skall han eller hon upp-
fylla förutsättningarna för erhållande av in-
komstrelaterad dagpenning, dvs. löntagarkas-
sans försäkringsvillkor på tio månader och 
löntagarens arbetsvillkor. Den arbetssökande 
skall uppfylla det arbetsvillkor för löntagare 
om vilket föreskrivs i 5 kap. 3 § 1 och 2 
mom. Löntagares arbetsvillkor blir uppfyllt 
då personen under de närmast föregående 28 
månaderna i 43 kalenderveckor har varit i 
sådant arbete som uppfyller arbetsvillkoret. 
Arbetsvillkoret för en löntagare som tidigare 
har fått inkomstrelaterad dagpenning eller 
grunddagpenning enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa blir uppfyllt då han eller 
hon under de närmast föregående 24 måna-
derna i 34 kalenderveckor har varit i sådant 
arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Avsik-
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ten är att tillägg för sysselsättningsplan inte 
skall betalas i anslutning till den inkomstrela-
terade dagpenningen och grunddagpenningen 
för företagare. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om att 
permittering som utan avbrott har varat minst 
200 dagar skall jämställas med uppsägning 
av produktionsorsaker eller ekonomiska or-
saker. En person anses ha förlorat sitt arbete 
av produktionsorsaker eller ekonomiska or-
saker på det sätt som avses i 1 mom. 1 punk-
ten även när han eller hon har sagt upp sitt 
arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i arbets-
avtalslagen sedan en permittering utan av-
brott har varat minst 200 dagar. 

I 3 mom. föreslås att den inkomstrelaterade 
dagpenningens tillägg för sysselsättnings-
plan, grunddagpenningens tillägg för syssel-
sättningsplan och det i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice avsedda utbildningsstödets 
tillägg för sysselsättningsplan betalas under 
tiden för i sysselsättningsplanen antecknad 
träning i anslutning till arbetssökande, ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning enligt 6 
kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice 
och arbetsprövning enligt 8 kap. i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice samt arbetssö-
kande på eget initiativ efter att ett anställ-
ningsförhållande upphört under de förutsätt-
ningar som anges i den gällande lagen. Av-
sikten är att tillägg för sysselsättningsplan så-
lunda skall betalas som inkomstrelaterad 
dagpenning eller grunddagpenning under ti-
den för träning i anslutning till arbetssökande 
och arbetsprövning samt med vissa begräns-
ningar under tiden för arbetssökande på eget 
initiativ. Avsikten är att för tiden i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning betalas utbild-
ningsstöd på samma sätt som för närvarande, 
med den skillnaden att stödet betalas utökat 
med tillägg för sysselsättningsplan. I syssel-
sättningsplanen skall enligt förslaget även 
kunna antecknas andra åtgärder än de som 
nämns ovan, men för denna tid skall betalas 
förmån enligt den gällande lagen utan tillägg 
för sysselsättningsplan. Avsikten är att tillägg 
för sysselsättningsplan inte skall ingå i ut-
bildningsdagpenningen enligt 10 kap. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. 

Tillägget för sysselsättningsplan i anslut-
ning till den inkomstrelaterade dagpenning-
en, grunddagpenningen och utbildningsstödet 

betalas för sammanlagt högst 185 dagar om 
inte något annat bestäms i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa eller någon annan lag. 
Enligt förslaget kan till en arbetssökande inte 
betalas tillägg för sysselsättningsplan trots att 
maximitiden om 185 dagar inte har uppfyllts 
bl.a. i situationer där dagpenningsperiodens 
maximitid om 500 dagar har uppfyllts. 
Tillägg för sysselsättningsplan skall inte 
kunna betalas i anslutning till det arbets-
marknadsstöd som betalas efter maximitiden.  

När förutsättningarna för erhållande av 
tillägg för sysselsättningsplan har uppfyllts, 
betalas tillägg för sysselsättningsplan fram 
till det att 185 betalningsdagar uppfylls. Be-
talningen av dagpenning eller utbildningsstöd 
som inkluderar tillägg för sysselsättningsplan 
fortsätter när ett heldagsarbete, som personen 
har inlett innan nämnda 185 dagar har upp-
fyllts, upphör. I det fall att en person efter att 
ha uppfyllt förutsättningarna för erhållande 
av tillägg för sysselsättningsplan omedelbart 
sysselsätts på nytt innan dagpenning har be-
viljats eller självrisktiden fastställts, skall be-
talningen av tillägget för sysselsättningsplan 
senareläggas så att det betalas såsom tillägg 
för sysselsättningsplan i anslutning till en så-
dan dagpenning eller ett sådant utbildnings-
stöd som betalas på grundval av en eventuell 
senare arbetslöshet. Det föreslås att tillägg 
för sysselsättningsplan även skall betalas i 
anslutning till jämkad och minskad dagpen-
ning. Varje dag för vilken betalas sådan jäm-
kad eller minskad dagpenning samt sådant 
minskat utbildningsstöd som innehåller 
tillägg för sysselsättningsplan beaktas i intjä-
nandet av maximitiden om 185 dagar. Om 
arbetsvillkoret har uppfyllts på nytt redan in-
nan perioden på 185 dagar inleds eller mitt 
under en period av betalning av dagpenning 
som innehåller tillägg för sysselsättnings-
plan, skall den lön som utgör grund för per-
sonens dagpenning fastställas på nytt och be-
loppet av tillägget för sysselsättningsplan be-
räknas på basis av den nya lönen. Under ut-
bildning skall den lön som utgör grund för 
utbildningsstödet dock inte fastställas på nytt. 
När arbetsvillkoret uppfylls betalas dagpen-
ning inklusive tillägg för sysselsättningsplan 
ännu för den resterande delen av de 185 da-
garna. Detta förfarande iakttas fastän anställ-
ningsförhållandet skulle ha upphört av någon 
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annan orsak än till följd av ekonomiska orsa-
ker eller produktionsorsaker. Exempelvis ka-
rens innebär inte förlust av tillägget för sys-
selsättningsplan, utan dagpenning som inklu-
derar tillägg för sysselsättningsplan betalas 
för den tid då personen omfattas av en sys-
selsättningsplan efter att han eller hon på nytt 
blivit berättigad till dagpenning. 

Sysselsättningsplanen omfattar åtgärder 
och arbetssökande på eget initiativ. Avsikten 
är att tillägg för sysselsättningsplan skall 
kunna betalas tidigast från den tidpunkt då 
sysselsättningsplanen inleds. Tillägg för sys-
selsättningsplan skall betalas för sammanlagt 
20 dagar under en tid för arbetssökande på 
eget initiativ. Betalningen för 20 dagar under 
tiden för arbetssökande på eget initiativ skall 
inledas först efter en eventuell periodise-
ringstid, tidsperiod utan ersättning och själv-
risktid. Betalningen av tillägg för sysselsätt-
ningsplan skall även kunna inledas genast ef-
ter att arbetslösheten börjat, om hinder på 
grund av periodiseringstid, tidsperiod utan 
ersättning eller självrisktid eller annat hinder 
för betalning inte föreligger och den arbets-
sökande inte omfattas av en åtgärd. Då skall 
tillägg för sysselsättningsplan betalas för 20 
dagar under tiden för arbetssökande på eget 
initiativ, varefter inkomstrelaterad dagpen-
ning och grunddagpenning betalas under ti-
den för arbetssökandet till det belopp vilket 
den arbetssökande i övrigt är berättigad till. 
För att undvika onödiga variationer i fråga 
om förmånsbeloppet skall den inkomstrelate-
rade dagpenningens eller grunddagpenning-
ens tillägg för sysselsättningsplan utan hinder 
av maximitiden på 20 dagar likväl även beta-
las för perioder som infaller mellan åtgärder-
na. Det föreslås att den inkomstrelaterade 
dagpenningens och grunddagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan skall kunna be-
talas för sådan tid för arbetssökande på eget 
initiativ som infaller mellan de åtgärder som 
antecknats i sysselsättningsplanen, dock 
högst för sju kalenderdagar. Åtgärder som 
berättigar till betalning av tillägg för syssel-
sättningsplan under tiden mellan åtgärderna 
föreslås vara träning i anslutning till arbets-
sökande, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
och arbetsprövning. 

Om grunden för anställningsförhållandets 
upphörande har bestritts skall beslut om be-

viljande av tillägg för sysselsättningsplan 
inte fattas förrän ett slutligt avgörande i 
ärendet har fattats. Detta förhindrar inte att 
inkomstrelaterad dagpenning eller grunddag-
penning beviljas utan tillägg för sysselsätt-
ningsplan om personen i övrigt uppfyller för-
utsättningarna för erhållande av inkomstrela-
terad dagpenning eller grunddagpenning. Om 
tvistemålet avgörs så att det visar sig att den 
arbetssökande är berättigad till tillägg för 
sysselsättningsplan, skall arbetslöshetskassan 
eller Folkpensionsanstalten med stöd av ett 
rättelsebeslut bevilja den arbetssökande in-
komstrelaterad dagpenning eller grunddag-
penning inklusive tillägg för sysselsättnings-
plan och betala denna retroaktivt. Om upp-
sägningen har bestritts efter att till personen 
redan betalts tillägg för sysselsättningsplan 
skall utbetalningen av tillägget avbrytas till-
fälligt på det sätt som avses i 11 kap. 6 § och 
vid behov återkrävas efter att tvistemålet har 
avgjorts. 

Enligt 4 mom. skall maximitiderna om 20 
dagar respektive 185 dagar börja räknas på 
nytt från början om den arbetssökande, efter 
att betalningen av tillägg för sysselsättnings-
plan har inletts på nytt, förlorat sitt arbete av 
en orsak som nämns i 1 mom. 1 punkten eller 
när han eller hon då anställningsförhållandet 
upphör har varit anställd för viss tid utan av-
brott i minst tre år eller anställd hos samma 
arbetsgivare i sammanlagt minst 36 månader 
under de senaste 42 månaderna. För att max-
imitiderna skall börja räknas från början 
krävs dessutom att en ny sysselsättningsplan 
utarbetas. 

I 5 mom. föreslås att grunddagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan skall betalas 
till en arbetssökande för vilken har utarbetats 
en sysselsättningsplan och som uppfyller 
villkoren i 1 mom. 1 eller 2 punkten samt 4 
punkten. Förutsättningarna för erhållande av 
grunddagpenningens tillägg för sysselsätt-
ningsplan föreslås vara desamma som i fråga 
om den inkomstrelaterade dagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan, dock så att i 
fråga om betalning av den inkomstrelaterade 
dagpenningens tillägg för sysselsättningsplan 
inte krävs att medlemsvillkoret på 10 måna-
der uppfylls. 

Enligt det föreslagna 6 mom. skall tillägg 
för sysselsättningsplan inte betalas om den 
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arbetssökande har rätt till tilläggsdagar enligt 
6 kap. 9 §. Till en arbetssökande som är född 
före 1950 och som har fyllt 57 år innan den 
föreskrivna maximitiden på 500 dagar gått ut 
kan utan hinder av maximitiden betalas lön-
tagares inkomstrelaterade dagpenning och 
grunddagpenning till utgången av den kalen-
dermånad under vilken han eller hon fyller 
60 år. Till en arbetssökande som är född 
1950 eller därefter kan utan hinder av maxi-
mitiden på 500 dagar betalas löntagares 
grunddagpenning och inkomstrelaterade 
dagpenning till utgången av den kalendermå-
nad under vilken den arbetssökande fyller 65 
år. En sysselsättningsplan skall utarbetas un-
der uppsägningstiden eller omedelbart efter 
arbetslöshetens början, varvid målet är att 
personen i fråga sysselsätts snabbt. Med be-
aktande av målen för verksamhetsmodellen 
för omställningsskyddet är det är inte ända-
målsenligt att tillägg för sysselsättningsplan 
betalas till personer som är berättigade till 
tilläggsdagar och för vilkas del maximitiden 
för arbetslöshetsdagpenning har uppfyllts. 
Utgångspunkten är att för en sådan arbetssö-
kande bör en sysselsättningsplan redan ha ut-
arbetats senast då arbetslösheten började. En 
arbetssökande som är född före 1950 kan när 
han eller hon har fyllt 60 år antingen gå i ar-
betslöshetspension eller fortsätta att få ar-
betslöshetsförmån, förutsatt att förutsättning-
arna för erhållande av förmånen uppfylls. 
Avsikten är att till en arbetssökande som har 
fått tilläggsdagar till utkomstskyddet för ar-
betslösa fram till 60 års ålder skall kunna be-
talas tillägg för sysselsättningsplan om han 
eller hon i övrigt uppfyller förutsättningarna 
för betalning av tillägget. 

11 §. Beaktande av tid i arbete. I paragra-
fen bestäms om beaktande av tiden i arbete. I 
1 mom. föreslås en hänvisning till 6 kap. 
3 a §. Avsikten är att den arbetshistoria om 
tre år som utgör en förutsättning för betal-
ning av tillägg för sysselsättningsplan skall 
räknas ut i enlighet med 11 § 1 mom. Vid be-
räkningen av tiden i arbete beaktas inte tid 
som kan jämställas med arbete enligt 11 § 2 
mom. 
 
 
 

9 kap. Arbetsmarknadsstödets belopp 
och varaktighet 

1 §. Arbetsmarknadsstödets belopp. I para-
grafen bestäms om storleken av arbetsmark-
nadsstödets fulla belopp. I 1 mom. föreslås 
att arbetsmarknadsstödets fulla belopp är lika 
stort som den grunddagpenning som avses i 6 
kap. 1 § 1 mom. utan förhöjning och tillägg 
för sysselsättningsplan. 
 
 
10 kap. Bestämmelser om utbildnings-

dagpenning 

5 §. Utbildningsdagpenningens belopp. I 
paragrafen bestäms om utbildningsdagpen-
ningens belopp. Avsikten är att 1 mom. änd-
ras så att i anslutning till utbildningsdagpen-
ning inte skall betalas tillägg för sysselsätt-
ningsplan. Vidare ändras 2 mom. så att ut-
bildningsdagpenning betalas förhöjd även till 
en sådan person som har fått grunddagpen-
ningens förhöjningsdel eller den inkomstrela-
terade dagpenningens förhöjda förtjänstdel 
för sammanlagt 150 dagar. 
 
11 kap. Bestämmelser om verkställig-

het 

4 §. Arbetskraftspolitiskt utlåtande. I para-
grafen föreslås bestämmelser om det arbets-
kraftspolitiska utlåtandet. Det föreslås att till 
1 mom. fogas en bestämmelse om skyldighe-
ten att ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande 
om sysselsättningsplanens förutsättningar 
och en förteckning över de uppgifter som tas 
in i utlåtandet och som är nödvändiga för att 
tillägg för sysselsättningsplan skall kunna be-
talas. Uppgifter om sysselsättningsplanen 
och dess innehåll skall lämnas i den mån de 
behövs. 

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen skall ge ett arbetskraftspolitiskt ut-
låtande om de förutsättningar som avses i 5 
a § 2 § 1—3 punkten i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice. I utlåtandet anges huruvida 
förutsättningarna i sysselsättningsplanen 
uppfylls och begäran om utarbetande av en 
sysselsättningsplan framförts. Det föreslås att 
i utlåtandet konstateras att en sysselsätt-
ningsplan utarbetas om förutsättningarna för 
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utarbetandet uppfylls. I utlåtandet skall också 
konstateras vilken eller vilka förutsättningar 
för utarbetandet av sysselsättningsplanen 
som inte uppfylls. Utlåtandet skall vara bin-
dande för arbetslöshetskassan eller Folkpen-
sionsanstalten på det sätt som avses i 12 kap. 
1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
varför det inte skall vara möjligt att särskilt 
söka ändring beträffande utlåtandet eller för-
utsättningarna för sysselsättningsplanen. Den 
arbetssökande kan likväl söka ändring i det 
beslut som utfärdats för honom eller henne i 
fråga om uppfyllandet av förutsättningarna 
för sysselsättningsplanen genom att överkla-
ga det av den betalande instansen utfärdade 
förmånsbeslutet. Den som betalar ut förmå-
nen behöver därför uppgifter om grunden för 
förvägran att utarbeta en sysselsättningsplan. 

I det arbetskraftspolitiska utlåtandet skall 
dessutom konstateras att en sysselsättnings-
plan utarbetats, tidpunkten då sysselsätt-
ningsplanen inleds, att åtgärden ingår i sys-
selsättningsplanen samt andra omständighe-
ter som är nödvändiga för att tillägg för sys-
selsättningsplan skall betalas. Andra nödvän-
diga omständigheter föreslås vara bland an-
nat den följande åtgärd som tagits in i syssel-
sättningsplanen och tidpunkten för när åtgär-
den inleds. Nämnda uppgift är nödvändig för 
den utbetalande instansen för att den skall 
kunna utreda om tillägg för sysselsättnings-
plan kan betalas för tiden mellan åtgärderna. 

I utlåtandet behöver inte särskilt ingå några 
uppgifter om arbetssökande på eget initiativ. 
Det föreslås att den inkomstrelaterade dag-
penningens eller grunddagpenningens tillägg 
för sysselsättningsplan betalas omedelbart då 
arbetslösheten börjat för högst 20 dagar av 
tiden för arbetssökande, räknat från det att 
sysselsättningsplanen inleds. En förutsättning 
för detta är då att de övriga förutsättningarna 
för betalning av tillägget uppfylls och att den 
arbetssökande inte omfattas av en åtgärd en-
ligt sysselsättningsplanen. Om en åtgärd in-
leds innan tiden på 20 dagar har uppfyllts se-
nareläggs betalningen för de resterande da-
garna av maximitiden på 20 dagar till tiden 
efter åtgärden. 

I enlighet med 11 kap. 4 § 5 mom. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa skall be-
stämmelser om lämnande av arbetskraftspoli-
tiskt utlåtande och om omständigheter som 

inverkar på utlåtandet vid behov utfärdas ge-
nom förordning av arbetsministeriet. 
 
14 kap. Särskilda bestämmelser 

3 §. Finansieringen av förmånerna. I para-
grafen bestäms om finansieringen av förmå-
nerna. I 2 mom. bestäms om finansieringen 
av grunddagpenningen och den därtill an-
slutna barnförhöjningen samt om finansie-
ringen av arbetsmarknadsstödet samt ersätt-
ningen för uppehälle. Dessutom innehåller 
paragrafen bestämmelser om  betalning av 
förskott till Folkpensionsanstalten. 

Avsikten är att grunddagpenningen och den 
därtill anslutna barnförhöjningen betalas av 
statens medel och intäkter av löntagares ar-
betslöshetsförsäkringspremie. Arbetsmark-
nadsstödet samt de ersättningar för uppehälle 
som avses i 7 kap. 8 § och i 10 kap. 3 § 3 
mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice 
skall finansieras av statens medel. Staten 
skall månatligen till Folkpensionsanstalten 
betala förskott för grunddagpenningen, ar-
betsmarknadsstödet och ersättningar för up-
pehälle så att förskottens belopp motsvarar 
det belopp som det beräknas att staten skall 
betala det året och att förskottet räcker till för 
att räcka utgifterna under varje månad. De 
förvaltningskostnader som Folkpensionsan-
stalten förorsakas av verksamhet enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa skall räknas 
till anstaltens förvaltningskostnader. 

Det föreslås att till 2 mom. fogas en be-
stämmelse om finansieringen av grunddag-
penningens förhöjningsdel och tillägg för 
sysselsättningsplan. Avsikten är att dagpen-
ningens förhöjningsdelar och tillägg för sys-
selsättningsplan enligt 6 kap. 1 § 1 mom. fi-
nansieras av intäkterna av arbetslöshetsför-
säkringspremien. Det föreslås att arbetslös-
hetsförsäkringsfonden skall betala förskott 
till Folkpensionsanstalten för förhöjningarna 
och tilläggen för sysselsättningsplan så att 
förskottens belopp motsvarar det belopp som 
det beräknas att arbetslöshetsförsäkringsfon-
den skall betala det året och att förskottet 
räcker till för att täcka utgifterna under varje 
månad. På grundval av det gällande 3 § 4 
mom. skall det som anges ovan även tilläm-
pas på arbetslöshetsförmåner som betalas 
som utbildningsdagpenning. 
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Ikraftträdande. Den lagstiftningshelhet 
som gäller omställningsskydd  för  arbetsta-
gare avses träda i kraft vid ingången  av  juli 
2005. I lagen föreslås en ikraftträdande-
bestämmelse enligt vilken lagen träder i kraft 
den 1 juli 2005. 

De penningbelopp av grunddagpenningens 
förhöjningsdel och tillägg för sysselsätt-
ningsplan, vilka föreslås i 6 kap. 1 § 1 mom. 
i lagen om ändring av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, avses motsvara det po-
ängtal för folkpensionsindex enligt vilket 
storleken av de folkpensioner som betalts i 
januari 2001 fastställts. 

Det föreslås att i ikraftträdandebestämmel-
sen anges att de bestämmelser i 6 kap. 3 § i 
lagen om ändring av lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa, vilka gäller grunddagpenning-
ens förhöjningsdel, skall tillämpas på en ar-
betssökande vars anställningsförhållande har 
upphört efter lagens ikraftträdande. Det är 
inte motiverat att grunddagpenningens för-
höjningsdel beviljas en person som har fått 
avgångsbidrag en kort tid innan lagen träder i 
kraft. Rätt till grunddagpenningens förhöj-
ningsdel avses inte föreligga då en person 
som har förlorat sitt arbete till följd av pro-
duktionsorsaker eller ekonomiska orsaker har 
beviljats eller beviljas avgångsbidrag på 
grundval av ett annat anställnings- eller tjäns-
teförhållande som upphört tidigare. Enligt 
förslaget skall ett avgångsbidrag som grundar 
sig på ett anställnings- eller tjänsteförhållan-
de som upphört tidigare förhindra att grund-
dagpenningens förhöjningsdel beviljas, om 
anställnings- eller tjänsteförhållandet i fråga 
hade upphört under fem år räknat bakåt från 
upphörandet av personens sista anställnings-
förhållande. Sålunda skall 6 kap. 3 § 4 mom. 
i lagen om ändring av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa tillämpas på en arbets-
sökande vars anställningsförhållande har 
upphört efter den aktuella lagens ikraftträ-
dande, dock så att 6 kap. 3 § 4 mom. inte till-
lämpas om avgångsbidrag har beviljats eller 
beviljas på grundval av ett sådant tidigare an-
ställnings- eller tjänsteförhållande som har 
upphört under fem år räknat bakåt från upp-
hörandet av det anställningsförhållande på 
grundval av vilket arbetslöshetsförmån söks. 

Det föreslås att till lagen fogas en bestäm-
melse om att bestämmelserna om grunddag-

penningens förhöjningsdel skall tillämpas på 
utbildningsdagpenningen, om den person 
som saken gäller inleder sin utbildning efter 
att lagen har trätt i kraft. 

Vidare föreslås att 6 kap. 3 a § i lagen om 
ändring av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa skall tillämpas på tjänstens vägnar 
på en arbetssökande som efter lagens ikraft-
trädande inleder arbetssökande på eget initia-
tiv, arbetsprövning, träning i anslutning till 
arbetssökande eller arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning. På arbetssökande på eget initia-
tiv, arbetsprövning, träning i anslutning till 
arbetssökande och arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning, som har inletts före ikraftträ-
dandet, dock tidigast den 16 februari 2005, 
och som fortsätter efter att lagen trätt i kraft, 
tillämpas 6 kap. 3 a §, om den arbetssökande 
yrkar det skriftligt hos Folkpensionsanstalten 
eller arbetslöshetskassan. Avsikten är att la-
gen vad bestämmelserna om sysselsättnings-
plan beträffar skall tillämpas på en arbetssö-
kande som har sagts upp eller som har sagt 
upp sig eller en arbetssökande vars anställ-
ningsförhållande för viss tid har upphört den 
16 februari 2005 eller senare och för vilken 
har utarbetats en plan som motsvarar en sys-
selsättningsplan. Enligt förslaget skall 6 kap. 
3 a § 1 mom. 1—4 punkten och 2 mom. i la-
gen tillämpas även på arbetssökande som har 
förlorat sitt arbete innan lagen trädde i kraft. 
Av ikraftträdandebestämmelsen följer att en 
arbetssökande, för vilken den 16 februari 
2005 eller senare har utarbetats en plan som 
motsvarar en sysselsättningsplan och vars 
anställningsförhållande har upphört före la-
gens ikraftträdande enligt vad som anges i 6 
kap. 3 a §, även skall kunna ha rätt till tillägg 
för sysselsättningsplan från och med ikraft-
trädandet. Tillägget för sysselsättningsplan 
skall då villkoren uppfylls beviljas antingen 
på tjänstens vägnar eller på skriftligt yrkande 
av arbetssökanden. 

Folkpensionsanstalten skall den 1 juli 2005 
justera beloppet av grunddagpenningens för-
höjningsdel och tillägg för sysselsättnings-
plan enligt 6 kap. 1 § i lagen om ändring av 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa till 
2005 års nivå. Avsikten är att justeringen 
görs i samma förhållande som poängtalet för 
folkpensionsindex avviker från det poängtal 
för folkpensionsindex enligt vilket beloppen 
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har fastställts i lagen om ändring av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. 
 
1.5. Lag om finansiering av arbetslöshets-

förmåner 

4 §. Finansiering av inkomstrelaterad dag-
penning. I paragrafen bestäms om finansie-
ring av den inkomstrelaterade dagpenningen. 
Enligt paragrafens 4 mom. betalas för andra 
än i 2 mom. avsedda inkomstrelaterade dag-
penningar som arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens andel till arbetslöshetskassan för varje 
inkomstrelaterad dagpenning skillnaden mel-
lan den betalda inkomstrelaterade dagpen-
ningen och beloppen enligt 1 och 3 mom. 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till 
arbetslöshetskassan den andel av förtjänst-
stödet, vilken enligt vad som bestäms inte 
ankommer på statens eller arbetslöshetskas-
sans ansvar. 

Eftersom arbetslöshetskassans andel av 
varje inkomstrelaterad dagpenning fastställs i 
procent, kommer arbetslöshetskassans andel 
av finansieringen att stiga i de situationer där 
den inkomstrelaterade dagpenningen innehål-
ler tillägg för sysselsättningsplan. Därför fö-
reslås att arbetslöshetskassans andel i dylika 
situationer räknas ut på basis av den dagpen-
ning som personen skulle få utan förhöjning. 
När arbetslöshetsförsäkringsfondens andel 
räknas ut som skillnaden mellan den statsan-
del, som motsvarar den betalda inkomstrela-
terade dagpenningen och grunddagpenning-
en, och arbetslöshetskassans andel, kvarstår 
förhöjningens andel att finansieras av fonden. 

5 §. Finansiering av förtjänststöd. I para-
grafen bestäms om finansieringen av för-
tjänststödet till personer som deltar i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. Enligt 3 
mom. skall arbetslöshetsförsäkringsfonden 
till arbetslöshetskassan som sin andel av var-
je förtjänststöd betala skillnaden mellan det 
betalda förtjänststödet och beloppen enligt 1 
och 2 mom. Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
betalar till arbetslöshetskassan den andel av 
förtjänststödet, vilken enligt vad som be-
stäms inte ankommer på staten eller arbets-
löshetskassans ansvar. 

Det föreslås att i 2 mom. görs motsvarande 
ändring som ändringen i 4 § om finansiering-
en av den inkomstrelaterade dagpenningen. 

När arbetslöshetsförsäkringsfondens andel 
räknas ut som skillnad mellan den statsandel, 
som motsvarar den betalda inkomstrelaterade 
dagpenningen och grunddagpenningen, och 
arbetslöshetskassans andel, kvarstår förhöj-
ningens andel att finansieras av fonden. 

8 §. Finansieringen av grunddagpenning-
en, grundstödet, förhöjningsdelen och tilläg-
get för sysselsättningsplan. Paragrafen avses 
innehålla bestämmelser om den andel av fi-
nansieringen av grunddagpenningar och 
grundstöd samt barnförhöjningarna i anslut-
ning till dem som betalas av arbetslöshetsför-
säkringsfonden. Till övriga delar finansieras 
utgifterna med den statsandel som betalas till 
Folkpensionsanstalten. Det föreslås att till 
paragrafen fogas en bestämmelse om att ar-
betslöshetsfonden till Folkpensionsanstalten 
betalar kostnaderna för förhöjningarna och 
tilläggen för sysselsättningsplan. Avsikten är 
att närmare bestämmelser om fastställandet 
och betalningen av förskotten på och den 
slutliga finansieringen av förhöjningar av 
grundskyddet och tillägg för sysselsättnings-
plan utfärdas genom förordning. 

28 §. Ikraftträdande. I paragrafen bestäms 
om ikraftträdandet av lagen om finansiering 
av arbetslöshetsförmåner. Lagen trädde i 
kraft den 1 september 1998. Lagen tillämpas 
på finansieringen av arbetslöshetsförmånerna 
och arbetslöshetsförsäkringspremierna från 
ingången av 1999. 

Enligt 18 § 4 mom. i lagen fastställer soci-
al- och hälsovårdsministeriet årligen på för-
hand på ansökan av arbetslöshetsförsäkrings-
fonden beloppen av dels arbetsgivares, dels 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. I 
18 § anges entydigt beloppen av de arbets-
löshetsförsäkringspremier, som i praktiken 
betalas som en procentandel av löntagarens 
lön och arbetsgivarens lönebelopp, för år 
1999. Med avseende på tiden efter 1999 har i 
lagen angetts grunderna för ändring av stor-
leken av arbetslöshetsförsäkringspremien. 
Ändringarna i löntagares och arbetsgivares 
arbetslöshetsförsäkringspremie skall faststäl-
las så att de fördelar sig jämnt mellan arbets-
givares genomsnittliga arbetslöshetsförsäk-
ringspremie och löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Enligt lagen kan premierna 
inte fastställas enligt prövning, liksom kost-
naderna för tillägget för sysselsättningsplan 
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inte heller kan beaktas endast i arbetsgivares 
arbetslöshetsförsäkringspremie. Därför före-
slås att genom lagändringen skall fastställas 
nya utgångsnivåer, i vilka beaktas de verk-
ningar som nämnda tillägg har på arbetsgiva-
res arbetslöshetsförsäkringspremie. Om be-
loppet av de arbetslöshetsförsäkringspremier 
som tillämpas år 2006 skall föreskrivas ge-
nom lag. Samtidigt avses dessa premier fun-
gera som en ny utgångsnivå, varvid beloppen 
av arbetslöshetsförsäkringspremierna för de 
följande åren kan fastställas enligt de gällan-
de bestämmelserna. Lagens 18 § 4 mom. kan 
inte iakttas vid fastställandet av arbetslös-
hetsförsäkringspremierna för 2006, eftersom 
nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna 
för 2006 skall fastställas genom lag. Därför 
föreslås att till 28 § 1 mom., som reglerar 
ikraftträdandet, skall fogas en bestämmelse 
om att 18 § 4 mom. inte skall tillämpas vid 
fastställandet av arbetslöshetsförsäkrings-
premierna för 2006 och att nivån på premier-
na 2006 sålunda inte skall fastställas på an-
sökan av arbetslöshetsförsäkringsfonden. 

Ikraftträdande. I lagen föreslås en sedvan-
lig ikraftträdandebestämmelse enligt vilken 
lagen träder i kraft den 1 juli 2005. 
 
 
1.6. Sjukförsäkringslagen 

11 kap. Beloppet av dagpenningsför-
månerna 

6 §. Sjuk- och föräldradagpenning samt 
specialvårdspenning på grundval av en före-
gående förmån. I paragrafen bestäms om 
fastställande av beloppet av sjuk- och föräld-
radagpenning eller specialvårdspenning då 
inträdet av rätten till sjuk- eller föräldradag-
penning eller specialvårdspenning föregås av 
betalning av arbetslöshetsförmån enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa eller av ut-
bildningsstöd eller sysselsättningsstöd enligt 
lagen om offentlig arbetskraftsservice. Det 
föreslås att 1 mom. 4 punkten ändras och att 

till 1 mom. fogas en ny 5 punkt. 
Det föreslås att dagpenningförmånen enligt 

sjukförsäkringslagen alltid skall fastställas på 
grundval av den inkomstrelaterade dagpen-
ning eller grunddagpenning som bestäms en-
ligt huvudregeln. I den gällande lagen före-
skrivs att om sjukdagpenning, föräldradag-
penning eller specialvårdspenning fastställs 
på grundval av en arbetslöshetsförmån, skall 
den förhöjda förtjänstdelen enligt 6 kap. 2 § 
2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa eller det förhöjda belopp av den in-
komstrelaterade dagpenningen som enligt 6 
kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa skall betalas för tilläggsdagar inte 
beaktas vid uträkning av beloppet av den ar-
betslöshetsförmån eller det utbildningsstöd 
som utgör grund för en dagpenningförmån 
enligt sjukförsäkringslagen till den del dessa 
belopp överstiger den förtjänstdel som be-
stäms enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa. 

Det föreslås att i 11 kap. 6 § 1 mom. i 
sjukvårdslagen skall till följd av det föreslag-
na tillägget för sysselsättningsplan och den 
föreslagna grunddagpenningens förhöjnings-
del bestämmas på motsvarande sätt att den 
inkomstrelaterade dagpenningens eller 
grunddagpenningens tillägg för sysselsätt-
ningsplan liksom inte heller grunddagpen-
ningens förhöjningsdel skall beaktas vid ut-
räknandet av beloppet av den arbetslöshets-
förmån eller det utbildningsstöd som utgör 
grund för dagpenningförmånen enligt sjuk-
försäkringslagen. 

Ikraftträdande. I lagen föreslås en sedvan-
lig ikraftträdandebestämmelse enligt vilken 
lagen träder i kraft den 1 juli 2005. 
 
2.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2005. 
 

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

 
 

1. 
Lag 

om ändring av arbetsavtalslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arbetsavtalslagen av den 26 januari 2001 (55/2001) 9 kap. 3 § 1 mom. samt 
fogas till 7 kap. en ny 12 § samt till 9 kap. nya 3 a och 3 b § som följer: 

 
 
 
 

7 kap. 

Grunder för uppsägning av arbetsavtal 

12 § 

Arbetstagarens rätt till sysselsättningsledig-
het 

Har inte arbetsgivaren och arbetstagaren, 
sedan arbetsgivaren sagt upp arbetsavtalet på 
de grunder som avses i 7 kap. 3 och 4 eller 
7 §, kommit överens om annat, har arbetsta-
garen rätt till ledighet med full lön för att un-
der uppsägningstiden delta i uppgörandet av 
en sysselsättningsplan enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice (1295/2002), i ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning, praktik 
och inlärning i arbetet enligt planen, eller i 
arbetssökande på eget eller myndigheternas 
initiativ och i arbetsintervjuer eller omplacer-
ingsträning. 

Sysselsättningsledighetens längd bestäms 
enligt uppsägningstidens längd så att syssel-
sättningsledigheten är 

1) sammanlagt högst fem arbetsdagar, om 
uppsägningstiden är högst en månad, 

2) sammanlagt högst tio arbetsdagar, om 
uppsägningstiden är längre än en månad men 
högst fyra månader, 

3) sammanlagt högst tjugo arbetsdagar, om 
uppsägningstiden är längre än fyra månader. 

Arbetstagaren skall innan han eller hon ut-
nyttjar sysselsättningsledigheten eller en del 

av den underrätta arbetsgivaren om ledighe-
ten och om grunden för ledigheten i så god 
tid som möjligt samt på begäran lägga fram 
en tillförlitlig utredning om grunden för varje 
ledighet. 

Utnyttjandet av sysselsättningsledigheten 
får inte åsamka arbetsgivaren betydande olä-
genhet. 
 

9 kap 

Förfarandet vid upphävande av arbetsavtal 

3 § 

Arbetsgivarens upplysningsplikt 

Innan arbetsgivaren säger upp ett arbetsav-
tal med stöd av 7 kap. 3 eller 7 §, skall ar-
betsgivaren i så god tid som möjligt informe-
ra den arbetstagare som blir uppsagd om 
grunderna för uppsägningen och om alterna-
tiven samt om den arbetskraftsservice som 
arbetskraftsbyrån erbjuder. Om arbetsavtalet 
sägs upp med stöd av 7 kap. 8 §, skall kon-
kurs- eller dödsboet så snart som möjligt in-
formera arbetstagarna om grunden för upp-
sägningen. I lagen om offentlig arbetskrafts-
service finns bestämmelser om arbetskrafts-
myndigheternas uppgift att kartlägga behöv-
liga arbetskraftstjänster i samarbete med ar-
betsgivaren och personalens företrädare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 a § 

Arbetsgivarens meddelande till arbetskrafts-
byrån 

En arbetsgivare som av ekonomiska orsa-
ker eller av produktionsorsaker säger upp en 
arbetstagare som före uppsägningstidens ut-
gång skulle ha en arbetshistoria på samman-
lagt minst tre år hos samma arbetsgivare eller 
olika arbetsgivare, är skyldig att utan dröjs-
mål meddela arbetskraftsbyrån om uppsäg-
ningen. Samma skyldighet har en arbetsgiva-
re till vilken arbetstagaren när anställnings-
förhållandet upphör har stått i anställnings-
förhållande för viss tid utan avbrott i minst 
tre år eller i anställningsförhållande för viss 
tid i sammanlagt minst 36 månader under de 
senaste 42 månaderna. 

Arbetsgivaren skall, med arbetstagarens 
samtycke, till meddelandet enligt 1 mom. 

foga tillgängliga uppgifter om arbetstagarens 
utbildning, arbetsuppgifter och arbetserfa-
renhet. 
 

3 b § 

Arbetsgivarens skyldighet att informera om 
sysselsättningsplan och tillägg för sysselsätt-

ningsplan 

Arbetsgivaren är i de fall som avses i 3 a § 
skyldig att informera arbetstagaren om ar-
betstagarens rätt till en sysselsättningsplan 
enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice 
samt till tillägg för sysselsättningsplan enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002). 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 

 

————— 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om samarbete inom företag 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 2 § 2 

mom., 7, 7 a och 7 b §, 8 § 1—3 mom. och 5 mom., 14 § 1 mom., 15 a § 1 mom. och 16 § 1 
mom., 

sådana de lyder, 2 § 2 mom. och 7 b § i lag 236/1993, 7 § delvis ändrad i lag 906/1996, 7 a § 
i lagarna 724/1988 och 723/1997 samt i nämnda lag 906/1996, 8 § 1—3 mom. och 5 mom. 
och 15 a § 1 mom. i nämnda lag 906/1996, 14 § 1 mom. i lag 139/2005 och 16 § 1 mom. i lag 
614/1996, samt 

fogas till 6 b §, sådan den lyder i nämnda lagar 724/1988 och 723/1997, ett nytt 3 mom., 
varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., och till lagen nya 7 c och 7 d §, som följer: 
 
 
 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag, med undantag för 6 b § 3 mom., 

7 d § 3 mom., 8 och 15 a §, tillämpas på i 6 § 
3 b-punkten avsedda uppsägningar som verk-
ställs av produktionsorsaker eller ekonomis-
ka skäl samt utbildnings- och omplacerings-
avgöranden i samband därmed även i företag, 
vars personal i anställningsförhållande nor-
malt uppgår till färre än 30 men minst 20 
personer, om arbetsgivaren överväger en 
uppsägning av minst 10 arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 b § 

Personal- och utbildningsplaner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare av 

ekonomiska orsaker eller av produktionsor-
saker skall i personal- och utbildningsplanen 
göras behövliga ändringar i samband med 
samarbetsförfarandet vid uppsägningarna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 § 

Samarbetsförfarande 

Innan en arbetsgivare avgör ett i 6 § avsett 
ärende skall han förhandla om grunderna för 
åtgärden samt om verkningarna av och alter-
nativen för denna med de arbetstagare och 
funktionärer eller företrädare för personalen, 
vilka ärendet berör. 

Ett ärende som berör en viss arbetstagare 
eller funktionär behandlas i första hand av 
arbetsgivaren och denna person tillsammans. 
Då arbetsgivaren eller arbetstagaren eller 
funktionären i ett ärende som berör honom så 
yrkar, skall om saken förhandlas även mellan 
arbetsgivaren och vederbörande företrädare 
för personalen. 

Då ett ärende som hör till området för sam-
arbetsförfarandet allmänt gäller arbetstagarna 
eller funktionärerna vid en viss verksamhets-
enhet eller arbetsavdelning i företaget, be-
handlas ärendet med vederbörande företräda-
re för personalen. Gäller ett sådant ärende 
flera än en personalgrupp, skall den i 1 mom. 
avsedda förhandlingen anordnas vid ett 
gemensamt möte, i vilket en företrädare för 
envar personalgrupp deltar. Något sådant 
möte anordnas dock inte, då ärendet behand-
las i en delegation som avses i 4 §. 
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Förutom vad som föreskrivs ovan i denna 
paragraf  hör det till samarbetsförfarandet att 

1) i 6 § 10 punkten avsedda arbetsregle-
menten och därmed jämförbara andra be-
stämmelser skall iakttas först då överens-
kommelse om det träffats i ett samarbetsför-
farande enligt denna lag, 

2) åtgärder beträffande i 6 § 12 punkten av-
sedd samarbetsutbildnings innehåll och om-
fattning  vidtas i  enlighet med vad som 
överenskommits om det i ett samarbetsförfa-
rande enligt denna lag, samt att 

3) beslut i ovan i 6 § 14 punkten avsedda 
ärenden inom området för socialverksamhe-
ten, såvitt överenskommelse om dess inne-
håll inte träffas, fattas i enlighet med vad fö-
reträdarna för personalen eller, då beslutet 
gäller endast en personalgrupp, företrädarna 
för denna beslutar i ärendet. 

I samband med ett samarbetsförfarande har 
den delegation som avses i 4 § och ett 
gemensamt möte som avses i 7 § 3 mom. 
samt företrädare för personalen rätt att som 
sakkunnig höra en person som arbetar inom 
verksamhetsenheten i fråga och få uppgifter 
även av andra sakkunniga i företaget, om det-
ta i övrigt är möjligt. Företrädare för persona-
len har, om så har avtalats med arbetsgiva-
ren, samma rätt när de förbereder sig för ett 
gemensamt möte som avses i 7 § 3 mom. el-
ler ett möte för den delegation som avses i 
4 §. Sådana sakkunniga ges befrielse från ar-
betet och betalas ersättning för bortfall av 
förvärvsinkomst enligt 13 §. 
 

7 a § 

Förhandlingsframställning 

I ärenden som avses i 6 § 1—5 punkten 
skall arbetsgivaren göra en skriftlig förhand-
lingsframställning minst tre dagar innan för-
handlingarna inleds, om inte något annat av-
talas. 

Om en åtgärd som avses i 6 § 1—5 punk-
ten och som skall behandlas i samarbetsförfa-
rande uppenbart leder till att en eller flera ar-
betstagare eller funktionärer sägs upp, per-
mitteras eller överförs till anställning på del-
tid, skall arbetsgivaren göra förhandlings-
framställningen minst fem dagar innan för-
handlingarna inleds. 

Av framställningen skall framgå dels tiden 
och platsen för inledandet av förhandlingar-
na, dels vilka ärenden som skall behandlas 
vid förhandlingarna. 

Då en företrädare för personalen begär att 
samarbetsförfarande skall inledas i ett ärende 
som nämns i 6 § 1—5 punkten, skall arbets-
givaren göra en förhandlingsframställning 
enligt 1—3 mom. eller lämna ett skriftligt 
meddelande om varför samarbetsförfarande 
inte anses nödvändigt. 

I ärenden som avses i 6 a § skall förhand-
lingsframställning göras inom en vecka efter 
överlåtelsen, delningen eller fusioneringen, 
om inte förhandlingar har inletts före det. I 
fråga om förhandlingsframställning och inle-
dande av förhandlingar gäller i övrigt vad 
som föreskrivs i 1—3 mom. 
 

7 b § 

Uppgifter som arbetsgivaren skall lämna 

Arbetsgivaren skall innan samarbetsförfa-
randet inleds lämna de berörda arbetstagarna 
eller funktionärerna samt de berörda företrä-
darna för personalen de uppgifter som be-
hövs med avseende på de ärenden som be-
handlas vid förhandlingarna. 

Arbetsgivaren skall, om en minskning av 
arbetskraften övervägs, lämna de företrädare 
för personalen som saken gäller de uppgifter 
som behövs för behandlingen av de planera-
de åtgärderna, såsom uppgifter om grunderna 
för åtgärderna, en uppskattning av antalet ar-
betstagare och funktionärer i olika grupper 
som skall sägas upp, permitteras eller överfö-
ras till anställning på deltid, en uppskattning 
av den tid inom vilken avsikten är att genom-
föra de planerade minskningarna, samt upp-
gifter om de principer enligt vilka de arbets-
tagare som berörs av åtgärderna utses. Upp-
gifterna skall lämnas skriftligt när arbetsgiva-
ren överväger att av ekonomiska orsaker eller 
produktionsorsaker säga upp minst tio arbets-
tagare eller funktionärer eller att permittera 
dem för mera än 90 dagar eller att överföra 
dem till anställning på deltid. 

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. 
skall fogas till förhandlingsframställningen 
eller lämnas separat innan förhandlingarna 
inleds. 
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7 c § 

Meddelande till arbetskraftsbyrån 

Föreslår arbetsgivaren att det i ett samar-
betsförfarande skall behandlas åtgärder som 
gäller minskning av arbetskraften, skall för-
handlingsframställningen eller de uppgifter 
som framgår av den skriftligt meddelas ar-
betskraftsbyrån för kännedom då samarbets-
förhandlingarna inleds, om inte uppgifterna 
har lämnats tidigare i något annat samman-
hang.  
 

7 d § 

Handlingsplan och handlingsprinciper 

Sedan arbetsgivaren gjort en förhandlings-
framställning beträffande sin avsikt att säga 
upp minst tio arbetstagare eller funktionärer 
av ekonomiska orsaker eller produktionsor-
saker skall arbetsgivaren när samarbetsför-
handlingarna inleds ge arbetstagarnas eller 
funktionärernas företrädare en framställning 
om en sysselsättningsfrämjande handlings-
plan. Vid beredningen av planen skall ar-
betsgivaren utan dröjsmål tillsammans med 
arbetskraftsmyndigheterna utreda den offent-
liga arbetskraftsservice som stöder sysselsät-
tandet. 

Av handlingsplanen, som skall uppgöras 
med hänsyn till vad som föreskrivits eller 
vad som avtalats genom kollektivavtal i fråga 
om minskande av arbetskraften, skall framgå 
den planerade tidtabellen för samarbetsför-
handlingarna, förfarandena vid förhandling-
arna och de planerade handlingsprinciper 
som under uppsägningstiden kommer att 
iakttas vid användningen av tjänster enligt 
lagen om offentlig arbetskraftsservice 
(1295/2002) samt vid främjande av arbetssö-
kande och utbildning. Förhandlingar om 
handlingsplanen förs med företrädarna för 
personalen utan hinder av den tidsfrist på sju 
dagar som anges i 8 § 3 mom. 

Om de uppsägningar som övervägs av ar-
betsgivaren gäller färre än tio arbetstagare 
skall arbetsgivaren i samarbetsförfarandet fö-
reslå handlingsprinciper dels för att under 
uppsägningstiden stödja arbetstagarna i att  
på eget initiativ söka sig till annat arbete eller 

utbildning, dels för stödjande av arbetstagar-
nas sysselsättning  genom de tjänster som av-
ses i lagen om offentlig arbetskraftsservice. 

Bestämmelser om arbetstagarnas rätt till 
sysselsättningsledighet under uppsägningsti-
den finns i 7 kap. 12 § i arbetsavtalslagen. 
 

8 § 

Förhandlingsskyldighetens innehåll och dess 
fullgörande 

Har inte arbetsgivaren och företrädaren för 
personalen kommit överens om ett annat för-
faringssätt eller följer inte något annat av 2 
och 3 mom., anses arbetsgivaren ha fullgjort 
förhandlingsskyldigheten enligt 7 § när ären-
det har behandlats på det sätt som föreskrivs i 
7, 7 b och 7 d § eller i den delegation som 
avses i 4 §. Arbetsgivaren får börja fullfölja 
ärenden om vilka det fortfarande råder olika 
mening, sedan han underrättat dem som del-
tagit i samarbetsförfarandet om de åtgärder 
om vilka beslut har fattats i saken. 

Om en åtgärd som omfattas av förhand-
lingsskyldigheten enligt 6 § 1—5 punkten 
uppenbart leder till att en eller flera arbetsta-
gare eller funktionärer sägs upp, permitteras 
eller överförs till anställning på deltid, anses 
arbetsgivaren inte ha fullgjort sin förhand-
lingsskyldighet förrän 

1) man i syfte att nå ett avtal först har dis-
kuterat grunderna för åtgärderna och verk-
ningarna av dem och därefter separat alterna-
tiva möjligheter att begränsa den krets av 
personer som omfattas av minskningen samt 
att lindra följderna av minskningen, och det 
har gått minst sju dagar från det att förhand-
lingarna inleddes, eller  

2) man vid samarbetsförhandlingarna har 
kommit överens om uppsägningarna, permit-
teringarna eller överföringarna till arbete på 
deltid eller om fullgörande av förhandlings-
skyldigheten. 

Om en åtgärd enligt 2 mom. uppenbart le-
der till att minst tio arbetstagare eller funk-
tionärer sägs upp, permitteras för mer än 90 
dagar eller överförs till anställning på deltid, 
är förhandlingstiden dock minst sex veckor 
från det att förhandlingarna inleddes och be-
handlingen av alternativen kan börja tidigast 
sju dagar efter det att grunderna och verk-
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ningarna behandlats, om inte något annat 
överenskoms. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas 
inte när företaget är i likvidation eller kon-
kurs. När företaget är föremål för sanerings-
förfarande enligt lagen om företagssanering 
(47/1993), är  förhandlingstiden sju dagar 
från det att förhandlingarna inleddes. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

14 § 

Rätt att ingå avtal 

Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärs-
föreningar vilkas verksamhet omfattar hela 
landet kan genom avtal avvika från vad som i 
3 och 4 § bestäms om samarbetsparter, i 6 § 
om ärenden som hör till området för samar-
betsförfarandet, i 6 a § om konstaterande av 
förhandlingsskyldighet efter överlåtelse, del-
ning eller fusionering av en rörelse, i 6 b § 
om personal- och utbildningsplaner, i 7 § om 
samarbetsförfarandet, i 7 a § om förhand-
lingsframställning, i 7 b § om uppgifter som 
arbetsgivaren skall lämna, i 7 d § om hand-
lingsplan och handlingsprinciper, i 8 § om 
förhandlingsskyldighetens innehåll och dess 
fullgörande, i 8 a § om anteckning om för-
handlingar, i 11 § om arbetsgivares informa-
tionsskyldighet, i 11 b—11 e § om koncern-
samarbete samt i 13 § om befrielse för före-
trädare för personalen från arbete och om de 
ersättningar som skall betalas för detta. 

15 a § 

Gottgörelse 

Har en fråga som avses i 6 § 1—5 punkten 
uppsåtligen eller genom uppenbar oaktsam-
het avgjorts utan att 7 § 1—3 mom., 7 a §, 
7 b § 3 mom. eller 8 § har iakttagits, och har 
en arbetstagare eller funktionär av orsaker 
som sammanhänger med avgörandet över-
förts till anställning på deltid, permitterats el-
ler sagts upp, har arbetstagaren eller funktio-
nären rätt att få högst 20 månaders lön som 
gottgörelse av arbetsgivaren. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Straffstadganden 

En person som hör till ledningen för en 
koncern, en arbetsgivare eller en företrädare 
för dessa som uppsåtligen eller av oaktsam-
het underlåter att iaktta 7 §, 7 b § 1 och 2 
mom., 9, 11 eller 11 d § eller vad som före-
skrivs  i 13 § om annat än betalningsskyldig-
het eller som väsentligen underlåter att iaktta 
vad som i ett sådant avtal som avses i 11 c § 
1 eller 3 mom. har överenskommits, skall för 
brott mot samarbetsskyldighet dömas till bö-
ter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgiva-
ren och dennes företrädare bestäms enligt de 
grunder som anges i 47 kap. 7 § i strafflagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

————— 
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3. 
Lag 

om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 3 kap. 

8 § 1 mom., 5 kap. 4 § 2 mom. och 5 §, 9 kap. 2 § 2 mom. och 7 § 1 och 2 mom., 12 kap. 3 § 2 
mom. och rubriken för 13 kap. 3 § och 1 mom., 

av dem 9 kap. 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1369/2003 och 7 § 1 och 2 mom. sådana de 
lyder i lag 944/2003, samt 

fogas till lagen ett nytt 5 a kap. som följer: 
 
 
 
 
 

3 kap. 

Grunder för arbetskraftsbyråns service 

8 § 

Information till arbetssökande 

En arbetssökande skall i samband med att 
han eller hon registreras som arbetssökande 
eller omedelbart därefter informeras om den 
service som står till buds vid arbetskraftsby-
rån och om hans eller hennes skyldighet att 
hålla arbetsansökan i kraft enligt 6 § 2 mom. 
samt om omställningsskydd och sysselsätt-
ningsplan enligt 5 a kap. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 kap. 

Jobbsökarplan 

4 § 

Samarbetsskyldighet för arbetslösa arbetssö-
kande 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetslös arbetssökande med vilken 

man har utarbetat en specificerad jobbsökar-
plan, en aktiveringsplan eller en sysselsätt-
ningsplan enligt 5 a kap. 1 § 2 mom. och som 
har varit arbetslös minst fem månader utan 
avbrott, är skyldig att följa planen till den del 
man i den har kommit överens om det som 
avses i 2 § 2 mom. En arbetslös arbetssökan-
de är härvid dessutom skyldig att på det sätt 
som avtalats i jobbsökarplanen eller syssel-
sättningsplanen på bestämda tider meddela 
hur han eller hon har följt planen. Om ar-
betskraftsbyrån förutsätter någon annan re-
dogörelse för hur planen har följts, skall detta 
skrivas in i jobbsökarplanen eller sysselsätt-
ningsplanen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Samarbetsskyldighetens giltighet 

Samarbetsskyldigheten enligt 4 § 2 mom. i 
anslutning till specificerad jobbsökarplan och 
sysselsättningsplan gäller under den tid per-
sonen är arbetslös arbetssökande. Samarbets-
skyldigheten upphör när personen uppfyller 
det arbetsvillkor som förutsätts för arbetslös-
hetsdagpenning. 
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5 a kap. 

Omställningsskydd och därmed förknippad 
sysselsättningsplan 

1 § 

Omställningsskydd 

Med omställningsskydd avses i denna lag 
en åtgärdsmodell avsedd att så snabbt som 
möjligt finna ny sysselsättning för en upp-
sagd eller av arbetslöshet hotad arbetstagare. 

Omställningsskyddet består av en individu-
ell plan (sysselsättningsplan), av de tjänster 
och åtgärder enligt denna lag som enligt avtal 
skall ingå i planen samt av eventuella andra 
tjänster och åtgärder som utvecklar yrkesfär-
digheterna.  

Om särskilda förmåner i samband med om-
ställningsskyddet finns bestämmelser i 9 kap. 
2 § samt i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa.  
 

2 § 

Rätt till sysselsättningsplan 

Rätt till ett sysselsättningsplan har en ar-
betssökande som arbetsgivaren har sagt upp 
av ekonomiska orsaker eller produktionsor-
saker och som före uppsägningstidens slut 
skulle ha en arbetshistoria om minst tre år 
hos samma eller olika arbetsgivare. Rätt till 
en sysselsättningsplan har dessutom en ar-
betssökande som när arbetsförhållandet upp-
hör har stått i arbetsförhållande för viss tid 
till samma arbetsgivare utan avbrott i minst 
tre år eller i arbetsförhållanden för viss tid i 
sammanlagt minst 36 månader under de se-
naste 42 månaderna. 

Med en person som sagts upp av ekono-
miska orsaker eller produktionsorsaker jäm-
ställs en arbetssökande som har sagt upp sitt 
arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i arbets-
avtalslagen sedan permitteringen utan avbrott 
har varat minst 200 dagar. 

Sysselsättningsplanen skall utarbetas utan 
dröjsmål när en till sysselsättningsplan berät-
tigad arbetssökande det begär. Arbetssökan-
den har inte rätt till en sysselsättningsplan 
om begäran framställs senare än 30 dagar ef-

ter det arbetsförhållandet upphörde, om det 
inte är oskäligt att rätten förvägras. 

Arbetssökandens tid i arbete beaktas enligt 
det meddelande som arbetsgivaren ger med 
stöd av 9 kap. 3 a §. Tiden i arbete för en ar-
betssökande som avses ovan i 2 mom. beak-
tas dock enligt en tillförlitlig utredning som 
arbetssökanden har företett. 
 

3 § 

Utarbetande av sysselsättningsplan 

Sysselsättningsplanen utarbetas av arbets-
kraftsbyrån tillsammans med den till planen 
berättigade arbetssökanden. Med arbetssö-
kandens samtycke kan arbetsgivaren delta i 
utarbetandet av sysselsättningsplanen. 

Sysselsättningsplanen undertecknas av dem 
som deltagit i utarbetandet av planen. 
 

4 § 

Sysselsättningsplanens innehåll 

I sysselsättningsplanen utreds arbetssökan-
dens möjligheter till sysselsättning och ut-
bildning samt hans eller hennes förutsätt-
ningar och ambitioner. I planen överenskoms 
om arbetssökande på eget initiativ och stöd 
för detta. I fråga om sysselsättningsplanens 
innehåll gäller dessutom i tillämpliga delar 
vad som i 5 kap. 2 § 1 mom. föreskrivs om 
jobbsökarplanens innehåll. 

I sysselsättningsplanen kan överenskom-
mas om personallösningar enligt 4 kap. 6 § 
eller om andra för arbetsgivaren avgiftsbe-
lagda tjänster endast efter överenskommelse 
med arbetsgivaren. 

Med avvikelse från 2 mom. kan arbets-
kraftsbyrån besluta att arbetsgivaren helt el-
ler delvis skall finansiera avgiftsbelagd om-
placeringsträning i form av gruppträning. 
Arbetskraftsbyrån skall ge ett skriftligt beslut 
i saken. Arbetsgivaren kan åläggas ett finan-
sieringsansvar under förutsättning att 

1) träningen är nödvändig för att deltagarna 
skall kunna sysselsättas, 

2) träningen har överenskommits i varje 
deltagares sysselsättningsplan, 

3) träningen genomförs innan arbetsförhål-
landet upphör, och 
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4) finansieringsansvaret inte kan anses vara 
oskäligt med beaktande av arbetsgivarens 
ekonomiska situation. 
 

5 § 

Sysselsättningsplanens giltighet 

Sysselsättningsplanen är i kraft så länge 
personen i fråga är arbetssökande. Arbets-
kraftsbyrån och arbetssökanden justerar och 
kompletterar sysselsättningsplanen vid be-
hov. 

Sysselsättningsplanen upphör när personen 
i fråga det begär eller när han eller hon på 
nytt uppfyller förutsättningarna för utarbe-
tande av en sysselsättningsplan enligt 2 § 1 
och 2 mom. Sysselsättningsplanen upphör 
också när arbetssökandens rätt till arbetslös-
hetsdagpenning upphör för att maximitiden 
har gått ut. 
 
 

6 § 

Sysselsättningsplan i förhållande till jobbsö-
karplan 

En sysselsättningsplan ersätter en jobbsö-
karplan. 

Sysselsättningsplanen skall justeras med 
iakttagande av bestämmelserna om specifice-
rad jobbsökarplan om arbetssökandens ar-
betslöshet har varat så lång tid som anges i 5 
kap. 1 § 1 mom. 
 

7 § 

Arbetskraftsmyndighetens skyldigheter 

I syfte att genomföra omställningsskyddet 
skall arbetskraftsbyrån 

1) när uppsägningsförfarandet har inletts, i 
samarbete med arbetsgivaren och persona-
lens företrädare kartlägga vilka tjänster enligt 
denna lag som behövs, 

2) informera om vilka tjänster, åtgärder och 
förmåner som finns att tillgå samt för den of-
fentliga arbetskraftsservicens del bistå vid 
utarbetandet och genomförandet av en åt-
gärdsplan enligt 7 d § 1 och 2 mom. i lagen 
om samarbete inom företag, 

3) reservera tillräckliga resurser och bereda 
sig på behövliga åtgärder efter att av arbets-
givaren ha fått ett meddelande enligt 9 kap. 
3 a § i arbetsavtalslagen, och 

4) i enlighet med denna lag för dem som 
registreras som arbetslösa arbetssökande ut-
arbeta en sysselsättningsplan och sträva efter 
att utan dröjsmål erbjuda de tjänster och åt-
gärder som överenskommits i den.  

Arbetskrafts- och näringscentralens uppgift 
är att informera och bistå i enlighet med 1 
mom. 2 punkten. 
 
 

9 kap. 

Andra stöd, understöd och förmåner 

2 § 

Utbildningsstöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grundstödets fulla belopp är lika stort som 

grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § 1 mom. 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
grunddagpenningen förhöjd med förhöj-
ningsdel eller grunddagpenningen förhöjd 
med tillägg för sysselsättningsplan, enligt 
vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom., 3, 
3 a och 11 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. Det fulla förtjänststödet består av en 
grunddel och en förtjänstdel eller en grunddel 
och tillägg för sysselsättningsplan enligt vad 
som i 6 kap. 1 § 2 mom., 2, 3, 3 a, 4, 5, 10 
och 11 § i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa bestäms om inkomstrelaterad dagpen-
ning. I fråga om utbildningsstödet tillämpas 
dock inte vad som i 6 kap. 3 § 3 mom. lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om 
maximal varaktighet för den förhöjda för-
tjänstdelen och för grunddagpenningens för-
höjningsdel. Förhöjt utbildningsstöd betalas i 
enlighet med 6 kap. 1 § 1 mom. och 2 § 2 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa även till sådana studerande som för 150 
dagar har fått grunddagpenningens förhöj-
ningsdel och den inkomstrelaterade dagpen-
ningens förhöjda förtjänstdel enligt nämnda 
lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Finansiering av studiesociala förmåner 

Grundstödet och den därtill anslutna barn-
förhöjningen finansieras av statens medel 
och intäkter av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Grundstödets förhöjningsde-
lar enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa och tilläggen för 
sysselsättningsplan finansieras med intäkter 
av arbetslöshetsförsäkringspremier. Ersätt-
ningarna för uppehälle finansieras av statens 
medel. Bestämmelser om finansieringen av 
löntagares förtjänststöd finns i lagen om fi-
nansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) och om finansiering av företaga-
res förtjänststöd i lagen om arbetslöshetskas-
sor. 

Staten skall månatligen till Folkpensions-
anstalten betala förskott för förmånerna så att 
förskottens belopp motsvarar det belopp som 
det beräknas att staten skall betala det året 
och att förskottet räcker till för att täcka ut-
gifterna under varje månad. Arbetslöshets-
försäkringsfonden skall till Folkpensionsan-
stalten betala förskott för förmånerna så att 
förskottens belopp motsvarar det belopp som 
det beräknas att arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens skall betala det året och att förskotten 
räcker till för att täcka utgifterna under varje 
månad. Genom förordning av statsrådet be-
stäms närmare om fastställandet och betal-
ningen av förskott och slutlig finansiering till 
Folkpensionsanstalten. De förvaltningskost-
nader som Folkpensionsanstalten förorsakas 
av uppgifter som har samband med de stu-
diesociala förmånerna skall räknas till anstal-
tens förvaltningskostnader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 kap. 

Bestämmelser om verkställighet av stöd, un-
derstöd och förmåner 

3 § 

Beviljande och utbetalning av utbildnings-
stöd och ersättning för uppehälle 

— — — — — — — — — — — — — —  

Innan Folkpensionsanstalten och arbetslös-
hetskassan fattar beslut i ett ärende som gäll-
er utbildningsstöd skall den inhämta arbets-
kraftsbyråns anmälan om inledande av ut-
bildning samt om utbildningen enligt över-
enskommelse ingår i en sysselsättningsplan 
eller i en plan som avses i 6 mom. i ikraftträ-
delsebestämmelsen i lagen om lagen om änd-
ring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(   /2005) och som motsvarar en sysselsätt-
ningsplan. Är det fråga om beviljande eller 
förvägrande av förtjänststödets förtjänstdel 
med stöd av 9 kap. 6 § 1 mom. 3 punkten el-
ler 2 mom. i nämnda paragraf, skall arbets-
löshetskassan innan ärendet avgörs inhämta 
arbetskraftsbyråns anmälan om att villkoret 
uppfyllts. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 kap. 

Sökande av ändring 

3 § 

Sökande av ändring i beslut om att inte till-
handahålla tjänster för arbetsgivarkunder 

och i beslut om arbetsgivarens finansierings-
ansvar 

Ändring i ett sådant beslut av en arbets-
kraftsbyrå som avses i 4 kap. 7 § 3 mom. och 
i 5 a kap. 4 § 3 mom. får sökas genom besvär 
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Beräkningen av den tidsfrist på 30 dagar 

som avses i 5 a kap. 2 § 3 mom. börjar när 
lagen träder i kraft, om den berörda perso-
nens arbetsförhållande har upphört innan la-
gen trädde i kraft men tidigast den 16 februa-
ri 2005. Om personen har sagts upp av eko-
nomiska orsaker eller produktionsorsaker 
förutsätts dessutom att uppsägningen har 
verkställts tidigast den 16 februari 2005. 

Lagens 9 kap. 2 § 2 mom. tillämpas på 
tjänstens vägnar på utbildningsstöd förhöjt 
med tillägg för sysselsättningsplan, om ut-
bildningen inleds efter det lagen trätt i kraft. 
På utbildning som har inletts före lagens 
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ikraftträdande, dock tidigast den 16 februari 
2005, och som fortgår efter det lagen trätt i 
kraft, tillämpas 9 kap. 2 § 2 mom. på utbild-
ningsstöd förhöjt med tillägg för sysselsätt-
ningsplan, om studeranden det begär skriftli-

gen av folkpensionsanstalten eller arbetslös-
hetskassan. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
————— 
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4. 
 

Lag  

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 

kap. 3 § 1 mom., 2 kap. 1 § 3 mom., rubriken för 2 kap. 18 § och 2 kap. 18 § 1 och 2 mom. 
och 20 §, 3 kap. 4 § 1 mom., 4 kap. 5 § 3 mom., 6 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 §, rubriken för 
3 §, 3 § 1 mom. det inledande stycket och 3 § 3 mom. och 11 § 1 mom., 9 kap. 1 § 1 mom., 10 
kap. 5 §, 11 kap. 4 § 1 mom. och 14 kap. 3 § 2 mom., 

av dem 6 kap. 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1330/2004, 10 kap. 5 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 582/2003 och 14 kap. 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 945/2003, samt 

fogas till 1 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 970/2003, en ny 10 a-punkt,   
till 6 kap. 3 § ett nytt 4 mom. och till kap. en ny 3 a § som följer: 
 
 
 
 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

3 § 

Förmånstagarens allmänna rättigheter och 
skyldigheter 

En arbetssökande har rätt till en jobbsökar-
plan och en sysselsättningsplan på det sätt 
som bestäms i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 a) sysselsättningsplan en plan enligt la-
gen om offentlig arbetskraftsservice som ut-
arbetats för att utreda en arbetssökandes möj-
ligheter till sysselsättning och utbildning 
samt hans eller hennes förutsättningar och 
ambitioner, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 kap. 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för er-
hållande av förmåner 

1 § 

Arbetslös arbetssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetssökande anses söka heltidsarbete, 

om syftet med arbetsansökan och en eventu-
ell jobbsökarplan eller sysselsättningsplan är 
sysselsättning i heltidsarbete. 
 
 

18 § 

Vägran att delta i utarbetandet av en jobbsö-
karplan eller en sysselsättningsplan eller i en 

arbetskraftspolitisk åtgärd 

En arbetssökande som vägrar delta i utar-
betandet av en jobbsökarplan eller som väg-
rar att delta i sådan justering av sysselsätt-
ningsplanen som avses i 5 a kap. 6 § 2 mom. 
i lagen om offentlig arbetskraftsservice är 
inte berättigad till arbetslöshetsförmåner un-
der 60 dagar från vägran. 
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En arbetssökande som utan i 4 mom. av-
sedd eller därmed jämförbar giltig orsak väg-
rar att delta i arbetsprövning, arbetslivsträ-
ning eller någon annan med dessa jämförbar 
sysselsättningsfrämjande åtgärd som måste 
anses skälig och som arbetskraftsbyrån er-
bjuder och som ingår i jobbsökarplanen eller 
sysselsättningsplanen, har inte rätt till arbets-
löshetsförmåner under 60 dagar från vägran. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 § 

Följande av jobbsökarplanen och sysselsätt-
ningsplanen 

En arbetssökande som efter att fem måna-
der i en följd ha varit arbetslös arbetssökan-
de, utan giltig orsak genom eget förfarande 
väsentligen försummar att följa sin individu-
ella jobbsökarplan eller sysselsättningsplan, 
är inte berättigad till arbetslöshetsförmåner 
under 60 dagar. Tiden räknas från den dag då 
arbetskraftsmyndigheten har konstaterat för-
summelsen. 

En arbetssökande har giltig orsak att inte 
följa sin jobbsökarplan eller sysselsättnings-
plan till den del han eller hon med stöd av 
12—19 § skulle ha rätt att vägra ta emot 
motsvarande arbete, utbildning eller syssel-
sättningsfrämjande åtgärder som arbets-
kraftsmyndigheten erbjuder. 
 
 
 

3 kap. 

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

4 § 

Hindrande sociala förmåner 

För en och samma tid kan betalas endast en 
arbetslöshetsförmån enligt denna lag. För-
höjd förtjänstdel och grunddagpenningens 
förhöjningsdel enligt 6 kap. 3 § betalas inte 
för den tid som den arbetssökande betalas 
tillägg för sysselsättningsplan enligt 6 kap. 
3 a §. Grunddagpenning betalas inte för den 

tid som den arbetssökande betalas inkomstre-
laterad dagpenning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmå-
ner 

5 § 

Förmånsbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Summan av den jämkade inkomstrelaterade 

dagpenningen jämte eventuella barnförhöj-
ningar kan tillsammans med arbetsinkomsten 
vara högst lika stor som den lön som ligger 
till grund för dagpenningen, om personen i 
fråga har rätt till förhöjd förtjänstdel enligt 6 
kap. 3 § eller tillägg för sysselsättningsplan 
enligt 6 kap. 3 a § för jämkningsperioden, 
dock minst lika mycket som personen skulle 
ha rätt att få i grunddagpenning utan de för-
höjningar av grunddagpenningen som före-
skrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. 
 
 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

1 § 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp 

Grunddagpenningen är 22,22 euro per dag. 
Grunddagpenningens förhöjningsdel och 
tillägg för sysselsättningsplan är 3,82 euro 
per dag. Förhöjningsdelen betalas om villko-
ren i 3 § uppfylls och tillägget för sysselsätt-
ningsplan betalas om villkoren i 3 a § upp-
fylls. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. För-
höjd förtjänstdel betalas om villkoren i 3 § 
uppfylls och tillägg för sysselsättningsplan 
betalas om villkoren i 3 a § uppfylls. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel, förhöjda förtjänstdel och tillägg för 

sysselsättningsplan 

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillna-
den mellan dagslönen och grunddelen. Då 
lönen per månad är större än 90 gånger 
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 20 procent. Beloppet av den inkomstre-
laterade dagpenningen jämte barnförhöjning 
är högst 90 procent av den dagslön som lig-
ger till grund för den inkomstrelaterade dag-
penningen, dock minst lika stort som grund-
delen jämte eventuell barnförhöjning.  

När inkomstrelaterad dagpenning enligt 3 § 
betalas utgör den inkomstrelaterade dagpen-
ningens förhöjda förtjänstdel 55 procent av 
skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. 
Då lönen per månad är större än 90 gånger 
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 32,5 procent. Beloppet av den inkomst-
relaterade dagpenningen jämte barnförhöj-
ning är då högst lika stort som den dagslön 
som ligger till grund för den inkomstrelatera-
de dagpenningen, dock minst lika stort som 
grunddelen jämte eventuell barnförhöjning. 

När inkomstrelaterad dagpenning enligt 
3 a § betalas utgör den inkomstrelaterade 
dagpenningens tillägg för sysselsättningsplan 
65 procent av skillnaden mellan dagslönen 
och grunddelen. Då lönen per månad är stör-
re än 90 gånger grunddelen, är tillägget för 
sysselsättningsplan i fråga om den del av 
dagslönen som överskrider denna gräns 37,5 
procent. Beloppet av den inkomstrelaterade 
dagpenningen jämte barnförhöjning är då 
högst lika stort som den dagslön som ligger 
till grund för den inkomstrelaterade dagpen-
ningen, dock minst lika stort som grunddelen 
jämte eventuell barnförhöjning. 

Vid omvandling av den per månad beräk-
nade lönen till dagslön eller tvärtom anses 
månaden omfatta 21,5 arbetsdagar. 
 
 
 
 
 

3 § 

Förutsättningarna för förhöjd förtjänstdel 
och grunddagpenningens förhöjningsdel 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel betalas förhöjd enligt 2 § 2 mom. 
till en arbetssökande som 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förhöjd förtjänstdel och grunddagpenning-
ens förhöjningsdel betalas för sammanlagt 
högst 150 dagar. Om uppsägningsgrunden 
har bestritts, beviljas inte inkomstrelaterad 
dagpenning och grunddagpenning eller beta-
las inte förhöjd innan ett slutligt avgörande i 
ärendet har fattats. 

Grunddagpenningens förhöjningsdel beta-
las till en arbetssökande som uppfyller vill-
koren i 1 mom. 1 och 3 punkten. 

 
3 a § 

Förutsättningar för tillägg för sysselsätt-
ningsplan 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan enligt 2 § 3 
mom. betalas till en arbetssökande för vilken 
en sysselsättningsplan har utarbetats och som 

1) har förlorat sitt arbete till följd av eko-
nomiska orsaker eller av produktionsorsaker 
enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § i arbetsavtalsla-
gen, av motsvarande orsaker enligt sjömans-
lagen eller av motsvarande orsaker som beror 
på en offentlig sammanslutnings verksamhet 
och som före uppsägningstidens utgång har 
varit minst tre år i arbete på det sätt som av-
ses i 11 § 1 mom., eller 

2) när anställningsförhållandet upphör har 
stått i anställningsförhållande för viss tid utan 
avbrott i minst tre år eller i anställningsför-
hållanden för viss tid till samma arbetsgivare 
i sammanlagt minst 36 månader under de se-
naste 42 månaderna, och dessutom 

3) innan han eller hon förlorade sitt arbete 
har varit försäkrad på det sätt som förutsätts i 
5 kap. 2 §, och 

4) har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 5 kap. 
3 §. 

En person anses ha förlorat sitt arbete av 
produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker 
på det sätt som avses i 1 mom. 1 punkten 
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även när han eller hon har sagt upp sitt ar-
betsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i arbetsav-
talslagen sedan en permittering utan avbrott 
har varat minst 200 dagar. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan, grunddagpen-
ningens tillägg för sysselsättningsplan och 
utbildningsstödets tillägg för sysselsättnings-
plan betalas under tiden för i sysselsättnings-
planen antecknad träning i anslutning till ar-
betssökande, arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning enligt 6 kap. i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice och arbetsprövning enligt 8 
kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice 
samt arbetssökande på eget initiativ efter att 
anställningsförhållande upphört på det sätt 
som särskilt bestäms i lag för högst 185 da-
gar om inte något annat bestäms i denna eller 
någon annan lag. Under tiden för arbetssö-
kande på eget initiativ enligt sysselsättnings-
planen betalas tillägg för sysselsättningsplan 
för sammanlagt 20 dagar. Tillägg för syssel-
sättningsplan betalas utan hinder av maximi-
tiden 20 dagar under en tid för arbetssökande 
på eget initiativ som omfattar högst sju ka-
lenderdagar mellan i sysselsättningsplanen 
antecknad träning i anslutning till arbetssö-
kande, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
och arbetsprövning. Om uppsägningsgrunden 
har bestritts, beviljas inte inkomstrelaterad 
dagpenning och grunddagpenning eller beta-
las inte förhöjd med tillägg för sysselsätt-
ningsplan innan ett slutligt avgörande i ären-
det har fattats. 

De maximitider som nämns i 3 mom. bör-
jar räknas från början när en ny sysselsätt-
ningsplan utarbetas för den arbetssökande 
och den arbetssökandes anställningsförhål-
lande har upphört av en orsak som nämns i 1 
mom. 1 punkten eller den arbetssökande på 
nytt har uppfyllt villkoret enligt 1 mom. 2 
punkten. 

Grunddagpenningens tillägg för sysselsätt-
ningsplan betalas till en arbetssökande för 
vilken har utarbetats en sysselsättningsplan 
och som uppfyller villkoren i 1 mom. 1 eller 
2 punkten samt 4 punkten. 

Tillägg för sysselsättningsplan betalas inte 
om den arbetssökande har rätt till tilläggsda-
gar enligt 6 kap. 9 §. 
 
 

11 § 

Beaktande av tid i arbete 

När tiden i arbete enligt 3, 3 a, 9 och 10 § 
beräknas, beaktas sådant arbete som definie-
ras enligt de bestämmelser som gällde den 31 
december 2004 och som förutsätts för grund-
pension enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension 
för arbetstagare och för annan därmed jäm-
förbar pension som grundar sig på anställ-
nings- eller tjänsteförhållande. När tiden i ar-
bete beräknas beaktas arbete som personen i 
fråga har utfört efter att ha fyllt 18 år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 kap. 

Arbetsmarknadsstödets belopp och varak-
tighet 

1 § 

Arbetsmarknadsstödets belopp 

Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är lika 
stort som den grunddagpenning som avses i 6 
kap. 1 § 1 mom. utan förhöjningsdel och 
tillägg för sysselsättningsplan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 kap. 

Bestämmelser om utbildningsdagpenning 

5 § 

Utbildningsdagpenningens belopp 

En studerande har rätt till utbildningsdag-
penning för utbildningstiden. I utbildnings-
dagpenning betalas den arbetslöshetsförmån 
enligt denna lag som berörs av de bestäm-
melser som skulle tillämpas på personen i 
fråga om han eller hon vore arbetslös. På ut-
bildningsdagpenning tillämpas likväl inte 6 
kap. 3 a §. 

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. 1 § 1 mom. eller 
2 § 2 mom. även till en sådan person som har 
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fått grunddagpenningens förhöjningsdel eller 
den inkomstrelaterade dagpenningens för-
höjda förtjänstdel för sammanlagt 150 dagar. 
 
 

11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

4 § 

Arbetskraftspolitiskt utlåtande 

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen ger ett arbetskraftspolitiskt utlå-
tande om de förutsättningar som anges i 2 
kap., 7 kap. 3—7 §, 8 kap. och 9 kap. 7 § 2 
och 3 mom. samt 5 a kap. 2 § 1—3 mom. i 
lagen om offentlig arbetskraftsservice. I det 
arbetskraftspolitiska utlåtandet skall konsta-
teras att en sysselsättningsplan utarbetats, 
tidpunkten då sysselsättningsplanen inleds, 
att en åtgärd ingår i sysselsättningsplanen 
samt andra omständigheter som är nödvändi-
ga för att tillägg för sysselsättningsplan skall 
betalas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

3 § 

Finansieringen av förmånerna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunddagpenningen och den därtill anslut-

na barnförhöjningen betalas av statens medel 
och intäkter av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Grunddagpenningens för-
höjningsdel och tillägg för sysselsättnings-
plan enligt 6 kap. 1 § 1 mom. finansieras 
med intäkter av arbetslöshetsförsäkringspre-
mien. Arbetsmarknadsstödet samt ersättning 
för uppehälle enligt 7 kap. 8 § i denna lag 
och enligt 10 kap. 3 § 3 mom. lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice betalas av statens 
medel. Staten skall månatligen till Folkpen-
sionsanstalten betala förskott för grunddag-
penningen, arbetsmarknadsstödet och ersätt-
ningar för uppehälle så att förskottens belopp 

motsvarar det belopp som det beräknas att 
staten skall betala det året och att förskottet 
räcker till för att täcka utgifterna under varje 
månad. Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall 
betala förskott till Folkpensionsanstalten för 
förhöjningsdelarna och tilläggen för syssel-
sättningsplan så att förskottens belopp mot-
svarar det belopp som det beräknas att ar-
betslöshetsförsäkringsfonden skall betala det 
året och att förskottet räcker till för att täcka 
utgifterna under varje månad. De förvalt-
ningskostnader som Folkpensionsanstalten 
förorsakas av verksamhet enligt denna lag 
skall räknas till anstaltens förvaltningskost-
nader. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Beloppen av grunddagpenningens förhöj-

ningsdel och tillägg för sysselsättningsplan i 
6 kap. 1 § 1 mom. motsvarar det poängtal för 
folkpensionsindex enligt vilket beloppet av 
de folkpensioner som betalts ut i januari 
2001 har beräknats. 

Lagens 6 kap. 3 § 4 mom. tillämpas på en 
arbetssökande vars anställningsförhållande 
har upphört efter ikraftträdandet, dock så att 
6 kap. 3 § 4 mom. inte tillämpas om av-
gångsbidrag har beviljats eller beviljas på 
grundval av ett sådant tidigare anställnings- 
eller tjänsteförhållande som har upphört un-
der fem år räknat bakåt från upphörandet av 
det anställningsförhållande på grundval av 
vilket arbetslöshetsförmån söks. 

Utbildningsdagpenning som beviljas för 
utbildning som börjar efter ikraftträdandet 
bestäms på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 3 
§ 4 mom. 

Lagens 6 kap. 3 a § tillämpas på tjänstens 
vägnar på en arbetssökande som efter ikraft-
trädandet inleder arbetssökande på eget initi-
ativ, arbetsprövning, träning i anslutning till 
arbetssökande eller arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning. På arbetssökande på eget initia-
tiv, arbetsprövning, träning i anslutning till 
arbetssökande och arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning, som har inletts före ikraftträ-
dandet, dock tidigast den 16 februari 2005, 
och som fortsätter efter att lagen trätt i kraft, 
tillämpas 6 kap. 3 a §, om den arbetssökande 
yrkar det skriftligt hos Folkpensionsanstalten 
eller arbetslöshetskassan. 
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Vad bestämmelserna om sysselsättnings-
plan beträffar tillämpas lagen på en arbetssö-
kande som har sagts upp eller som har sagt 
upp sitt arbetsavtal i enlighet med 6 kap. 3 a 
§ 2 mom. eller vars visstidsanställning har 
upphört den 16 februari 2005 eller därefter 
och för vilken ett program som motsvarar en 
sysselsättningsplan har utarbetats. 

Lagens 6 kap. 3 a § 1 mom. 1—4 punkten 
och 2 mom. tillämpas också på en arbetssö-
kande som har förlorat sitt arbete före ikraft-
trädandet. 

Utan hinder av vad som i 14 kap. 1 § i la-

gen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms 
om justering av beloppen, justerar Folkpen-
sionsanstalten den 1 juli 2005 beloppet av 
grunddagpenningens förhöjningsdel och 
tillägg för sysselsättningsplan enligt 6 kap. 1 
§ i denna lag till 2005 års nivå i samma för-
hållande som poängtalet för folkpensionsin-
dex avviker från det poängtal för folkpen-
sionsindex enligt vilket beloppen har fast-
ställts i denna lag. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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5. 
Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 

3 mom., 5 § 2 mom. och 8 § samt 28 § 1 mom., av dem 4 § 3 mom., 5 § 2 mom. sådana de ly-
der och 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1301/2002, som följer: 
 
 

 
4 § 

Finansiering av inkomstrelaterad dagpen-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetskassans andel av varje in-

komstrelaterad dagpenning är 5,5 procent, 
om inte något annat följer av 1 och 2 mom. 
Om förhöjd inkomstrelaterad dagpenning be-
talas enligt 6 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa, beräknas 
arbetslöshetskassans andel dock av inkomst-
relaterad dagpenning som bestäms enligt 6 
kap. 2 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Finansiering av förtjänststöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetskassans andel av varje för-

tjänstdel av förtjänststödet är 5,5 procent, om 
inte något annat följer av 1 mom. Om för-
tjänststödet betalas till förhöjt belopp enligt 6 
kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, beräknas dock arbets-
löshetskassans andel enligt den förtjänstdel 
av den inkomstrelaterade dagpenningen som 
bestäms enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen, 
grundstödet, förhöjningsdelen och tillägget 

för sysselsättningsplan 

För finansieringen av grunddagpenningarna 
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
av grundstöden enligt lagen om offentlig ar-
betskraftsservice samt av de därtill hörande 
barnförhöjningarna betalar arbetslöshetsför-
säkringsfonden genom förmedling av social- 
och hälsovårdsministeriet till Folkpensions-
anstalten den andel som avses i 23 §. För fi-
nansieringen av grunddagpenningarnas för-
höjningsdelar enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa och grundstödens förhöjnings-
delar samt tilläggen för sysselsättningsplan 
betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden till 
Folkpensionsanstalten de andelar som avses i 
6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. Till övriga delar finansieras utgif-
terna med den statsandel som betalas till 
Folkpensionsanstalten. 

Om betalningen av statsandelen, använd-
ningen av förskott på statsandelen och för-
valtningskostnaderna för folkpensionsanstal-
tens arbetslöshetsförmåner bestäms i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. Närmare 
bestämmelser om fastställande och betalning 
av förskott på grundskyddets förhöjningsde-
lar och tillägg för sysselsättningsplan och av 
den slutliga finansieringen utfärdas genom 
förordning. 
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28 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 september 
1998. Den tillämpas från ingången av 1999 
på finansieringen av arbetslöshetsförmånerna 
och arbetslöshetsförsäkringspremierna. La-
gens 18 § 4 mom. tillämpas inte när arbets-

löshetsförsäkringspremierna för 2006 fast-
ställs. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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6. 
Lag 

om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 11 kap. 6 § 1 mom. 4 

punkten och 
fogas till 11 kap. 6 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer: 

 
 
 

11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

6 § 

Sjuk- och föräldradagpenning samt special-
vårdspenning på grundval av en föregående 

förmån 

Har en försäkrad under en fyra månaders 
period innan rätten till sjuk- eller föräldra-
dagpenning eller specialvårdspenning inträd-
de fått en arbetslöshetsförmån enligt lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa eller utbild-
ningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbets-
livsträning enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice, utgör den sjuk- eller föräldra-
dagpenning eller specialvårdspenning som 
skall betalas till honom eller henne minst 86 
procent av beloppet av den förmån som har 
betalts till honom eller henne. När beloppet 
av arbetslöshetsförmånen och utbildnings-
stödet räknas ut beaktas då inte 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) den förhöjda förtjänstdelen enligt 6 kap. 

2 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, tillägget för sysselsättningsplan en-
ligt 6 kap. 2 § 3 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa  eller det förhöjda be-
lopp av den inkomstrelaterade dagpenningen 
som enligt 6 kap. 10 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa skall betalas för 
tilläggsdagar, till den del dessa belopp över-
stiger den förtjänstdel som bestäms enligt 6 
kap. 2 § 1 mom. i nämnda lag, 

5) grunddagpenningens förhöjningsdel och 
tillägg för sysselsättningsplan enligt 6 kap. 1 
§ 1 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 21 april 2005 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Arbetsministern Tarja Filatov 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1. 
Lag 

om ändring av arbetsavtalslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arbetsavtalslagen av den 26 januari 2001 (55/2001) 9 kap. 3 § 1 mom. samt 
fogas till 7 kap. en ny 12 § samt till 9 kap. nya 3 a och 3 b § som följer: 

 
 
 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

7 kap. 

Grunder för uppsägning av arbetsavtal 

 

7 kap. 

Grunder för uppsägning av arbetsavtal 

12 § 

Arbetstagarens rätt till sysselsättningsle-
dighet 

Har inte arbetsgivaren och arbetstaga-
ren, sedan arbetsgivaren sagt upp arbetsav-
talet på de grunder som avses i 7 kap. 3 och 
4 eller 7 §, kommit överens om annat, har 
arbetstagaren rätt till ledighet med full lön 
för att under uppsägningstiden delta i upp-
görandet av en sysselsättningsplan enligt 
lagen om offentlig arbetskraftsservice 
(1295/2002), i arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning, praktik och inlärning i arbetet en-
ligt planen, eller i arbetssökande på eget el-
ler myndigheternas initiativ och i arbetsin-
tervjuer eller omplaceringsträning. 

Sysselsättningsledighetens längd bestäms 
enligt uppsägningstidens längd så att sys-
selsättningsledigheten är 

1) sammanlagt högst fem arbetsdagar, om 
uppsägningstiden är högst en månad, 
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2) sammanlagt högst tio arbetsdagar, om 
uppsägningstiden är längre än en månad 
men högst fyra månader, 

3) sammanlagt högst tjugo arbetsdagar, 
om uppsägningstiden är längre än fyra må-
nader. 

Arbetstagaren skall innan han eller hon 
utnyttjar sysselsättningsledigheten eller en 
del av den underrätta arbetsgivaren om le-
digheten och om grunden för ledigheten i så 
god tid som möjligt samt på begäran lägga 
fram en tillförlitlig utredning om grunden 
för varje ledighet. 

Utnyttjandet av sysselsättningsledigheten 
får inte åsamka arbetsgivaren betydande 
olägenhet. 
 

 
9 kap. 

Förfarandet vid upphävande av arbetsav-
tal 

3 § 

Arbetsgivarens upplysningsplikt 

Innan arbetsgivaren säger upp ett arbets-
avtal med stöd av 7 kap. 3 eller 7 §, skall 
arbetsgivaren i så god tid som möjligt in-
formera den arbetstagare som blir uppsagd 
om grunderna för uppsägningen och om al-
ternativen. Om arbetsavtalet sägs upp med 
stöd av 7 kap. 8 §, skall konkurs- eller 
dödsboet så snart som möjligt informera ar-
betstagarna om grunden för uppsägningen. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 kap. 

Förfarandet vid upphävande av arbetsav-
tal 

3 § 

Arbetsgivarens upplysningsplikt 

Innan arbetsgivaren säger upp ett arbets-
avtal med stöd av 7 kap. 3 eller 7 §, skall 
arbetsgivaren i så god tid som möjligt in-
formera den arbetstagare som blir uppsagd 
om grunderna för uppsägningen och om al-
ternativen samt om den arbetskraftsservice 
som arbetskraftsbyrån erbjuder. Om ar-
betsavtalet sägs upp med stöd av 7 kap. 8 §, 
skall konkurs- eller dödsboet så snart som 
möjligt informera arbetstagarna om grunden 
för uppsägningen. I lagen om offentlig ar-
betskraftsservice finns bestämmelser om 
arbetskraftsmyndigheternas uppgift att 
kartlägga behövliga arbetskraftstjänster i 
samarbete med arbetsgivaren och persona-
lens företrädare. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 3 a § 

Arbetsgivarens meddelande till arbets-
kraftsbyrån 

En arbetsgivare som av ekonomiska orsa-
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ker eller av produktionsorsaker säger upp 
en arbetstagare som före uppsägningstidens 
utgång skulle ha en arbetshistoria på sam-
manlagt minst tre år hos samma arbetsgi-
vare eller olika arbetsgivare, är skyldig att 
utan dröjsmål meddela arbetskraftsbyrån 
om uppsägningen. Samma skyldighet har en 
arbetsgivare till vilken arbetstagaren när 
anställningsförhållandet upphör har stått i 
anställningsförhållande för viss tid utan 
avbrott i minst tre år eller i anställnings-
förhållande för viss tid i sammanlagt minst 
36 månader under de senaste 42 månader-
na. 

Arbetsgivaren skall, med arbetstagarens 
samtycke, till meddelandet enligt 1 mom. 
foga tillgängliga uppgifter om arbetstaga-
rens utbildning, arbetsuppgifter och arbets-
erfarenhet. 
 

 
 3 b § 

Arbetsgivarens skyldighet att informera 
om sysselsättningsplan och tillägg för sys-

selsättningsplan 

Arbetsgivaren är i de fall som avses i 
3 a § skyldig att informera arbetstagaren 
om arbetstagarens rätt till en sysselsätt-
ningsplan enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice samt till tillägg för sysselsätt-
ningsplan enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (1290/2002). 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 

——— 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om samarbete inom företag 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 2 § 2 

mom., 7, 7 a och 7 b §, 8 § 1—3 mom. och 5 mom., 14 § 1 mom., 15 a § 1 mom. och 16 § 1 
mom., 

sådana de lyder, 2 § 2 mom. och 7 b § i lag 236/1993, 7 § delvis ändrad i lag 906/1996, 7 a § 
i lagarna 724/1988 och 723/1997 samt i nämnda lag 906/1996, 8 § 1—3 mom. och 5 mom. 
och 15 a § 1 mom. i nämnda lag 906/1996, 14 § 1 mom. i lag 139/2005 och 16 § 1 mom. i lag 
614/1996, samt 

fogas till 6 b §, sådan den lyder i nämnda lagar 724/1988 och 723/1997, ett nytt 3 mom., 
varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., och till lagen nya 7 c och 7 d §, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag, med undantag för 8 och 

15 a §, tillämpas på i 6 § 3 b punkten av-
sedda uppsägningar som verkställs av pro-
duktionsorsaker eller ekonomiska skäl samt 
utbildnings- och omplaceringsavgöranden i 
samband därmed även i företag, vars perso-
nal i arbetsförhållande normalt uppgår till 
färre än 30 men minst 20 personer, om ar-
betsgivaren överväger en uppsägning av 
minst 10 arbetstagare. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag, med undantag för 6 b § 3 

mom., 7 d § 3 mom., 8 och 15 a §, tillämpas 
på i 6 § 3 b-punkten avsedda uppsägningar 
som verkställs av produktionsorsaker eller 
ekonomiska skäl samt utbildnings- och om-
placeringsavgöranden i samband därmed 
även i företag, vars personal i anställnings-
förhållande normalt uppgår till färre än 30 
men minst 20 personer, om arbetsgivaren 
överväger en uppsägning av minst 10 ar-
betstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 b § 

Personal- och utbildningsplaner 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 

6 b § 

Personal- och utbildningsplaner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare 

av ekonomiska orsaker eller av produk-
tionsorsaker skall i personal- och utbild-
ningsplanen göras behövliga ändringar i 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

samband med samarbetsförfarandet vid 
uppsägningarna. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
7 § 

Samarbetsförfarande 

Innan arbetsgivare avgör i 6 § avsett 
ärende skall han förhandla om grunderna 
för åtgärden samt om verkningarna av och 
alternativen för denna med de arbetstagare 
och funktionärer eller företrädare för perso-
nalen, vilka ärendet berör. 

Arbetsgivaren skall innan samarbetsförfa-
rande inleds lämna de arbetstagare eller 
funktionärer samt de företrädare för perso-
nalen som saken gäller de uppgifter som 
behövs för ärendets behandling. De uppgif-
ter som avses ovan, såsom uppgifter om 
grunderna för en planerad personalminsk-
ning, en uppskattning av antalet arbetstaga-
re och funktionärer i olika grupper vilka be-
rörs av minskningen, en uppskattning av 
den tid inom vilken avsikten är att genom-
föra de planerade minskningarna, samt 
uppgifter om de principer enligt vilka de 
arbetstagare som berörs av minskningen ut-
ses, skall ges skriftligt, när arbetsgivaren 
överväger att säga upp minst tio arbetstaga-
re eller funktionärer eller att permittera dem 
för mera än 90 dagar eller att överföra dem 
till anställning på deltid. 

Ärende som berör viss arbetstagare eller 
funktionär behandlas i första hand av ar-
betsgivaren och denna person tillsammans. 
Då arbetsgivaren eller arbetstagare eller 
funktionär i ärende som berör honom så yr-
kar, skall om saken förhandlas även mellan 
arbetsgivaren och vederbörande företrädare 
för personalen. 

Då ärende som hör till området för sam-
arbetsförfarandet allmänt gäller arbetstagar-
na eller funktionärerna vid viss verksam-
hetsenhet eller arbetsavdelning i företaget, 
behandlas ärendet med vederbörande före-
trädare för personalen. Gäller sådant ärende 
flera än en personalgrupp, skall i 1 mom. 
avsedd förhandling anordnas vid gemen-
samt möte, i vilket en företrädare för envar 
personalgrupp deltar. Sådant möte anordnas 

7 § 

Samarbetsförfarande 

Innan en arbetsgivare avgör ett i 6 § av-
sett ärende skall han förhandla om grunder-
na för åtgärden samt om verkningarna av 
och alternativen för denna med de arbetsta-
gare och funktionärer eller företrädare för 
personalen, vilka ärendet berör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett ärende som berör en viss arbetstagare 
eller funktionär behandlas i första hand av 
arbetsgivaren och denna person tillsam-
mans. Då arbetsgivaren eller arbetstagaren 
eller funktionären i ett ärende som berör 
honom så yrkar, skall om saken förhandlas 
även mellan arbetsgivaren och vederböran-
de företrädare för personalen. 

Då ett ärende som hör till området för 
samarbetsförfarandet allmänt gäller arbets-
tagarna eller funktionärerna vid en viss 
verksamhetsenhet eller arbetsavdelning i fö-
retaget, behandlas ärendet med vederböran-
de företrädare för personalen. Gäller ett så-
dant ärende flera än en personalgrupp, skall 
den i 1 mom. avsedda förhandlingen anord-
nas vid ett gemensamt möte, i vilket en fö-
reträdare för envar personalgrupp deltar. 
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dock icke, då ärendet behandlas i ovan i 4 § 
avsedd delegation. 
 

Förutom vad ovan i denna paragraf är 
stadgat hör till samarbetsförfarandet att: 

 
1) i 6 § 10 punkten avsedda arbetsregle-

menten och därmed jämförbara andra be-
stämmelser skall iakttagas först då överens-
kommelse därom träffats i samarbetsförfa-
rande, som avses i denna lag; 

2) åtgärder beträffande i 6 § 12 punkten 
avsedd samarbetsutbildnings innehåll och 
omfattning vidtages i enlighet med vad där-
om överenskommits i samarbetsförfarande, 
som avses i denna lag; samt att 

3) beslut i ovan i 6 § 14 punkten avsedda 
ärenden inom området för socialverksamhe-
ten, såvitt överenskommelse om dess inne-
håll icke träffas, fattas i enlighet med vad 
företrädarna för personalen eller, då beslutet 
gäller endast en personalgrupp, företrädarna 
för denna besluter i ärendet. 

I samband med samarbetsförfarande har 
den delegation som avses i 4 § och ett 
gemensamt möte som avses i 7 § 4 mom. 
samt företrädare för personalen rätt att som 
sakkunnig höra en person som arbetar inom 
verksamhetsenheten i fråga och få uppgifter 
även av andra sakkunniga i företaget, ifall 
detta i övrigt är möjligt. Företrädare för per-
sonalen har, om så har avtalats med arbets-
givaren, samma rätt när de förbereder sig 
för ett gemensamt möte som avses i 7 § 4 
mom. eller ett möte för den delegation som 
avses i 4 §. Sådana sakkunniga ges befrielse 
från arbetet och betalas ersättning för bort-
fall av förvärvsinkomst enligt 13 §. 
 

Något sådant möte anordnas dock inte, då 
ärendet behandlas i en delegation som avses 
i 4 §. 

Förutom vad som föreskrivs ovan i denna 
paragraf hör det till samarbetsförfarandet att 
 

1) i 6 § 10 punkten avsedda arbetsregle-
menten och därmed jämförbara andra be-
stämmelser skall iakttas först då överens-
kommelse om det träffats i ett samarbetsför-
farande enligt denna lag, 

2) åtgärder beträffande i 6 § 12 punkten 
avsedd samarbetsutbildnings innehåll och 
omfattning  vidtas i enlighet med vad som 
överenskommits om det i ett samarbetsför-
farande enligt denna lag, samt att 

3) beslut i ovan i 6 § 14 punkten avsedda 
ärenden inom området för socialverksamhe-
ten, såvitt överenskommelse om dess inne-
håll inte träffas, fattas i enlighet med vad 
företrädarna för personalen eller, då beslutet 
gäller endast en personalgrupp, företrädarna 
för denna beslutar i ärendet. 

I samband med ett samarbetsförfarande 
har den delegation som avses i 4 § och ett 
gemensamt möte som avses i 7 § 3 mom. 
samt företrädare för personalen rätt att som 
sakkunnig höra en person som arbetar inom 
verksamhetsenheten i fråga och få uppgifter 
även av andra sakkunniga i företaget, om 
detta i övrigt är möjligt. Företrädare för per-
sonalen har, om så har avtalats med arbets-
givaren, samma rätt när de förbereder sig 
för ett gemensamt möte som avses i 7 § 3 
mom. eller ett möte för den delegation som 
avses i 4 §. Sådana sakkunniga ges befrielse 
från arbetet och betalas ersättning för bort-
fall av förvärvsinkomst enligt 13 §. 

 
 

7 a §  

Förhandlingsframställning  

En förhandlingsframställning skall, om 
inte något annat avtalas, i ärenden som 
nämns i 6 § 1—5 punkten göras skriftligen 
minst tre dagar innan förhandlingarna in-
leds. Om en åtgärd som avses i 6 § 1—5 
punkten emellertid uppenbart leder till att 
en eller flera arbetstagare eller funktionärer 
överförs till anställning på deltid eller sägs 

7 a § 

Förhandlingsframställning 

I ärenden som avses i 6 § 1—5 punkten 
skall arbetsgivaren göra en skriftlig för-
handlingsframställning minst tre dagar in-
nan förhandlingarna inleds, om inte något 
annat avtalas. 

Om en åtgärd som avses i 6 § 1—5 punk-
ten och som skall behandlas i samarbetsför-
farande uppenbart leder till att en eller fle-
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upp eller permitteras, är ovan nämnda tid 
fem dagar. I framställningen skall utöver ti-
den och platsen för inledandet av förhand-
lingar ingå uppgifter om vilka ärenden som 
skall behandlas vid förhandlingarna. Till 
förhandlingsframställningen skall fogas de 
uppgifter som avses i 7 § 2 mom. eller så 
kan de ges separat innan förhandlingarna 
inleds. 

Då en företrädare för personalen begär att 
samarbetsförfarande skall inledas i ett ären-
de som nämns i 6 § 1—5 punkten, skall ar-
betsgivaren göra en förhandlingsframställ-
ning enligt 1 mom. eller lämna ett skriftligt 
meddelande om varför samarbetsförfarande 
inte anses nödvändigt. 

I ärenden som avses i 6 a § skall förhand-
lingsframställning göras inom en vecka ef-
ter överlåtelsen, delningen eller fusione-
ringen, om inte förhandlingar har inletts 
före det. Om förhandlingsframställning och 
inledande av förhandlingar gäller i övrigt 
vad som stadgas i 1 mom. 
 

ra arbetstagare eller funktionärer sägs upp, 
permitteras eller överförs till anställning på 
deltid, skall arbetsgivaren göra förhand-
lingsframställningen minst fem dagar innan 
förhandlingarna inleds. 

Av framställningen skall framgå dels ti-
den och platsen för inledandet av förhand-
lingarna, dels vilka ärenden som skall be-
handlas vid förhandlingarna. 

Då en företrädare för personalen begär att 
samarbetsförfarande skall inledas i ett ären-
de som nämns i 6 § 1—5 punkten, skall ar-
betsgivaren göra en förhandlingsframställ-
ning enligt 1—3 mom. eller lämna ett skrift-
ligt meddelande om varför samarbetsförfa-
rande inte anses nödvändigt. 

I ärenden som avses i 6 a § skall förhand-
lingsframställning göras inom en vecka ef-
ter överlåtelsen, delningen eller fusione-
ringen, om inte förhandlingar har inletts 
före det. I fråga om förhandlingsframställ-
ning och inledande av förhandlingar gäller i 
övrigt vad som föreskrivs i 1—3 mom. 

 
7 b §  

Meddelande till arbetskraftsmyndigheterna  

I det fall att en förhandlingsframställning 
som nämns i 7 a § omfattar åtgärder som 
gäller minskning av arbetskraften, skall 
framställningen eller de omständigheter 
som framgår därav meddelas skriftligen ar-
betskraftsmyndigheterna för kännedom då 
förhandlingarna inleds, om inte motsvaran-
de upplysningar har lämnats tidigare i något 
annat sammanhang. Om det material som 
uppkommit under förhandlingarna väsent-
ligt avviker från det redan tidigare lämnade 
materialet skall arbetsgivaren lämna även 
detta material till arbetskraftsmyndigheter-
na. 

7 b § 

Uppgifter som arbetsgivaren skall lämna 

Arbetsgivaren skall innan samarbetsför-
farandet inleds lämna de berörda arbetsta-
garna eller funktionärerna samt de berörda 
företrädarna för personalen de uppgifter 
som behövs med avseende på de ärenden 
som behandlas vid förhandlingarna. 

Arbetsgivaren skall, om en minskning av 
arbetskraften övervägs, lämna de företrä-
dare för personalen som saken gäller de 
uppgifter som behövs för behandlingen av 
de planerade åtgärderna, såsom uppgifter 
om grunderna för åtgärderna, en uppskatt-
ning av antalet arbetstagare och funktionä-
rer i olika grupper som skall sägas upp, 
permitteras eller överföras till anställning 
på deltid, en uppskattning av den tid inom 
vilken avsikten är att genomföra de plane-
rade minskningarna, samt uppgifter om de 
principer enligt vilka de arbetstagare som 
berörs av åtgärderna utses. Uppgifterna 
skall lämnas skriftligt när arbetsgivaren 
överväger att av ekonomiska orsaker eller 
produktionsorsaker säga upp minst tio ar-
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betstagare eller funktionärer eller att per-
mittera dem för mera än 90 dagar eller att 
överföra dem till anställning på deltid. 

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. 
skall fogas till förhandlingsframställningen 
eller lämnas separat innan förhandlingarna 
inleds. 

 
 7 c § 

Meddelande till arbetskraftsbyrån 

Föreslår arbetsgivaren att det i ett sam-
arbetsförfarande skall behandlas åtgärder 
som gäller minskning av arbetskraften, 
skall förhandlingsframställningen eller de 
uppgifter som framgår av den skriftligt 
meddelas arbetskraftsbyrån för kännedom 
då samarbetsförhandlingarna inleds, om 
inte uppgifterna har lämnats tidigare i nå-
got annat sammanhang. 
 

 
 7 d § 

Handlingsplan och handlingsprinciper 

Sedan arbetsgivaren gjort en förhand-
lingsframställning beträffande sin avsikt att 
säga upp minst tio arbetstagare eller funk-
tionärer av ekonomiska orsaker eller pro-
duktionsorsaker skall arbetsgivaren när 
samarbetsförhandlingarna inleds ge arbets-
tagarnas eller funktionärernas företrädare 
en framställning om en sysselsättningsfräm-
jande handlingsplan. Vid beredningen av 
planen skall arbetsgivaren utan dröjsmål 
tillsammans med arbetskraftsmyndigheter-
na utreda den offentliga arbetskraftsservice 
som stöder sysselsättandet. 

Av handlingsplanen, som skall uppgöras 
med hänsyn till vad som föreskrivits eller 
vad som avtalats genom kollektivavtal i frå-
ga om minskande av arbetskraften, skall 
framgå den planerade tidtabellen för sam-
arbetsförhandlingarna, förfarandena vid 
förhandlingarna och de planerade hand-
lingsprinciper som under uppsägningstiden 
kommer att iakttas vid användningen av 
tjänster enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002) samt vid främ-
jande av arbetssökande och utbildning. 
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Förhandlingar om handlingsplanen förs 
med företrädarna för personalen utan hin-
der av den tidsfrist på sju dagar som anges 
i 8 § 3 mom. 

Om de uppsägningar som övervägs av 
arbetsgivaren gäller färre än tio arbetsta-
gare skall arbetsgivaren i samarbetsförfa-
randet föreslå handlingsprinciper dels för 
att under uppsägningstiden stödja arbetsta-
garna i att  på eget initiativ söka sig till an-
nat arbete eller utbildning, dels för stöd-
jande av arbetstagarnas sysselsättning  ge-
nom de tjänster som avses i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice. 

Bestämmelser om arbetstagarnas rätt till 
sysselsättningsledighet under uppsägnings-
tiden finns i 7 kap. 12 § i arbetsavtalslagen. 
 

 
8 § 

Förhandlingsskyldighetens innehåll och 
dess fullgörande 

Har inte arbetsgivaren och företrädarna 
för personalen kommit överens om ett annat 
förfaringssätt eller följer inte något annat av 
2 och 3 mom., anses arbetsgivaren ha full-
gjort förhandlingsskyldigheten enligt 7 § 
när ärendet har behandlats så som 7 § stad-
gar eller i den delegation som avses i 4 §. 
Under samarbetsförfarandet är det möjligt 
att på initiativ av vem som helst som deltar 
i samarbetsförfarandet komplettera de upp-
gifter som getts före samarbetsförfarandet. 
Arbetsgivaren kan börja fullfölja ärenden 
som det fortfarande råder olika mening om 
sedan han har underrättat dem som deltagit 
i samarbetsförfarandet om de åtgärder om 
vilka beslut har fattats i saken. 

Om en åtgärd som omfattas av förhand-
lingsskyldighet enligt 6 § 1—5 punkten up-
penbart leder till att en eller flera arbetsta-
gare eller funktionärer överförs till anställ-
ning på deltid, sägs upp eller permitteras, 
anses arbetsgivaren inte ha fullgjort sin för-
handlingsskyldighet förrän överenskom-
melse i saken har träffats inom ramen för ett 
samarbetsförfarande eller, i syfte att nå ett 
avtal, först grunderna för åtgärderna och åt-
gärdernas verkningar och därefter separat 
alternativen har diskuterats med avseende 

8 § 

Förhandlingsskyldighetens innehåll och 
dess fullgörande 

Har inte arbetsgivaren och företrädaren 
för personalen kommit överens om ett annat 
förfaringssätt eller följer inte något annat av 
2 och 3 mom., anses arbetsgivaren ha full-
gjort förhandlingsskyldigheten enligt 7 § 
när ärendet har behandlats på det sätt som 
föreskrivs i 7, 7 b och 7 d § eller i den dele-
gation som avses i 4 §. Arbetsgivaren får 
börja fullfölja ärenden om vilka det fortfa-
rande råder olika mening, sedan han under-
rättat dem som deltagit i samarbetsförfaran-
det om de åtgärder om vilka beslut har fat-
tats i saken. 
 
 
 

Om en åtgärd som omfattas av förhand-
lingsskyldigheten enligt 6 § 1—5 punkten 
uppenbart leder till att en eller flera arbets-
tagare eller funktionärer sägs upp, permitte-
ras eller överförs till anställning på deltid, 
anses arbetsgivaren inte ha fullgjort sin för-
handlingsskyldighet förrän 

1) man i syfte att nå ett avtal först har 
diskuterat grunderna för åtgärderna och 
verkningarna av dem och därefter separat 
alternativa möjligheter att begränsa den 
krets av personer som omfattas av minsk-
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på en begränsning av den krets av personer 
som är föremål för minskningen samt en 
lindring av följderna av minskningen, och 
det har gått minst sju dagar från det att för-
handlingarna inleddes. Om åtgärden uppen-
bart leder till att minst tio arbetstagare eller 
funktionärer överförs till anställning på del-
tid eller sägs upp eller permitteras för mer 
än 90 dagar, är ovan nämnda tid dock minst 
sex veckor från det att förhandlingarna in-
leddes. Behandlingen av alternativen kan i 
sistnämnda fall börja tidigast sju dagar efter 
behandlingen av grunderna och verkningar-
na, om något annat inte överenskoms.  

Om det vid förhandlingar som avses i 2 
mom. blir nödvändigt att överväga åtgärder 
för att minska de personer som enligt pla-
nerna utgör föremål för åtgärder och om 
dessa åtgärder inte har beaktats i personal- 
och utbildningsplanen, skall vid förhand-
lingarna behandlas de möjligheter som 
finns att utbilda personalen och att ompla-
cera arbetskraften, med beaktande även av 
utbildningstjänster som kan fås utanför fö-
retaget samt arrangemangens verkningar på 
sysselsättningen, produktionen och lönsam-
heten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad 2 och 3 mom. stadgar tillämpas inte 
när företaget är i likvidation eller konkurs. 
När företaget är föremål för förfarande en-
ligt lagen om företagssanering (47/93), är 
den förhandlingstid som stadgas i 2 mom. 
sju dagar från det att förhandlingarna inled-
des.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ningen samt att lindra följderna av minsk-
ningen, och det har gått minst sju dagar från 
det att förhandlingarna inleddes, eller 

2) man vid samarbetsförhandlingarna har 
kommit överens om uppsägningarna, per-
mitteringarna eller överföringarna till ar-
bete på deltid eller om fullgörande av för-
handlingsskyldigheten. 
 
 
 
 
 
 

Om en åtgärd enligt 2 mom. uppenbart 
leder till att minst tio arbetstagare eller 
funktionärer sägs upp, permitteras för mer 
än 90 dagar eller överförs till anställning 
på deltid, är förhandlingstiden dock minst 
sex veckor från det att förhandlingarna in-
leddes och behandlingen av alternativen 
kan börja tidigast sju dagar efter att grun-
derna och verkningarna behandlats, om 
inte något annat överenskoms. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas 
inte när företaget är i likvidation eller kon-
kurs. När företaget är föremål för sane-
ringsförfarande enligt lagen om företagssa-
nering (47/1993), är  förhandlingstiden sju 
dagar från det att förhandlingarna inleddes. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Rätt att ingå avtal 

Riksomfattande arbetsgivar-, arbetstagar- 
och funktionärsföreningar kan genom avtal 
avvika från vad som i 3 och 4 § bestäms om 
samarbetsparter, i 6 § om ärenden som hör 
till området för samarbetsförfarandet, i 6 a § 
om konstaterande av förhandlingsskyldig-
het efter överlåtelse, delning eller fusione-
ring av en rörelse, i 6 b § om personal- och 
utbildningsplaner, i 7 § om samarbetsförfa-
randet, i 7 a § om förhandlingsframställ-

14 § 

Rätt att ingå avtal 

Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktio-
närsföreningar vilkas verksamhet omfattar 
hela landet kan genom avtal avvika från vad 
som i 3 och 4 § bestäms om samarbetspar-
ter, i 6 § om ärenden som hör till området 
för samarbetsförfarandet, i 6 a § om konsta-
terande av förhandlingsskyldighet efter 
överlåtelse, delning eller fusionering av en 
rörelse, i 6 b § om personal- och utbild-
ningsplaner, i 7 § om samarbetsförfarandet, 
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ning, i 8 § om förhandlingsskyldighetens 
innehåll och dess fullgörande, i 8 a § om 
anteckning om förhandlingar, i 11 § om ar-
betsgivares informationsskyldighet, i 
11 b—11 e § om koncernsamarbete samt i 
13 § om befrielse för företrädare för perso-
nalen från arbete och om de ersättningar 
som skall betalas för detta. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

i 7 a § om förhandlingsframställning, i 7 b § 
om uppgifter som arbetsgivaren skall läm-
na, i 7 d § om handlingsplan och hand-
lingsprinciper, i 8 § om förhandlingsskyl-
dighetens innehåll och dess fullgörande, i 
8 a § om anteckning om förhandlingar, i 
11 § om arbetsgivares informationsskyldig-
het, i 11 b—11 e § om koncernsamarbete 
samt i 13 § om befrielse för företrädare för 
personalen från arbete och om de ersätt-
ningar som skall betalas för detta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
15 a § 

Gottgörelse 

Har en fråga som avses i 6 § 1—5 punk-
ten uppsåtligen eller genom uppenbar oakt-
samhet avgjorts utan att 7 § 1 eller 3—5 
mom., 7 a eller 8 § har iakttagits, och har en 
arbetstagare eller funktionär av orsaker som 
sammanhänger med avgörandet överförts 
till anställning på deltid, permitterats eller 
sagts upp, har arbetstagaren eller funktionä-
ren rätt att få högst 20 månaders lön som 
gottgörelse av arbetsgivaren.  
— — — — — — — — — — — — — — 

15 a § 

Gottgörelse 

Har en fråga som avses i 6 § 1—5 punk-
ten uppsåtligen eller genom uppenbar oakt-
samhet avgjorts utan att 7 § 1—3 mom., 
7 a §, 7 b § 3 mom. eller 8 § har iakttagits, 
och har en arbetstagare eller funktionär av 
orsaker som sammanhänger med avgöran-
det överförts till anställning på deltid, per-
mitterats eller sagts upp, har arbetstagaren 
eller funktionären rätt att få högst 20 måna-
ders lön som gottgörelse av arbetsgivaren. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
16 § 

Straffstadganden 

En person som hör till ledningen för en 
koncern, en arbetsgivare eller en företrädare 
för dessa som uppsåtligen eller av oaktsam-
het underlåter att iaktta 7, 9, 11 eller 11 d § 
eller vad 13 § stadgar om annat än betal-
ningsskyldighet eller som väsentligen un-
derlåter att iaktta vad som i ett sådant avtal 
som avses i 11 c § 1 eller 3 mom. har över-
enskommits, skall för brott mot samarbets-
skyldighet dömas till böter. Ansvarsfördel-
ningen mellan arbetsgivaren och dennes fö-
reträdare bestäms enligt de grunder som 
stadgas i 47 kap. 7 § i strafflagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

16 § 

Straffstadganden 

En person som hör till ledningen för en 
koncern, en arbetsgivare eller en företrädare 
för dessa som uppsåtligen eller av oaktsam-
het underlåter att iaktta 7 §, 7 b § 1 och 2 
mom., 9, 11 eller 11 d § eller vad som före-
skrivs i 13 § om annat än betalningsskyl-
dighet eller som väsentligen underlåter att 
iaktta vad som i ett sådant avtal som avses i 
11 c § 1 eller 3 mom. har överenskommits, 
skall för brott mot samarbetsskyldighet dö-
mas till böter. Ansvarsfördelningen mellan 
arbetsgivaren och dennes företrädare be-
stäms enligt de grunder som stadgas i 47 
kap. 7 § i strafflagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den1 juli 2005. 

——— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 3 kap. 

8 § 1 mom., 5 kap. 4 § 2 mom. och 5 §, 9 kap. 2 § 2 mom. och 7 § 1 och 2 mom., 12 kap. 3 § 2 
mom. och rubriken för 13 kap. 3 § och 1 mom.,  

av dem 9 kap. 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1369/2003 och 7 § 1 och 2 mom. sådana de 
lyder i lag 944/2003, samt 
fogas till lagen ett nytt 5 a kap. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

3 kap. 

Grunder för arbetskraftsbyråns service 

8 § 

Information till arbetssökande 

En arbetssökande skall i samband med att 
han eller hon registreras som arbetssökande 
eller omedelbart därefter informeras om den 
service som står till buds vid arbetskraftsby-
rån och om hans eller hennes skyldighet att 
hålla arbetsansökan i kraft enligt 6 § 2 
mom. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kap. 

Grunder för arbetskraftsbyråns service 

8 § 

Information till arbetssökande 

En arbetssökande skall i samband med att 
han eller hon registreras som arbetssökande 
eller omedelbart därefter informeras om den 
service som står till buds vid arbetskraftsby-
rån och om hans eller hennes skyldighet att 
hålla arbetsansökan i kraft enligt 6 § 2 
mom. samt om omställningsskydd och sys-
selsättningsplan enligt 5 a kap. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 kap. 

Jobbsökarplan 

4 § 

Samarbetsskyldighet för arbetslösa arbets-
sökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetslös arbetssökande med vilken 

man har utarbetat en specificerad jobbsö-

5 kap. 

Jobbsökarplan 

4 § 

Samarbetsskyldighet för arbetslösa arbets-
sökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetslös arbetssökande med vilken 

man har utarbetat en specificerad jobbsö-
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karplan eller en aktiveringsplan och som 
har varit arbetslös minst fem månader utan 
avbrott, är skyldig att följa planen till den 
del man i den har kommit överens om det 
som avses i 2 § 2 mom. En arbetslös arbets-
sökande är härvid dessutom skyldig att på 
det sätt som avtalats i jobbsökarplanen på 
bestämda tider meddela hur han eller hon 
har följt planen. Om arbetskraftsbyrån för-
utsätter någon annan redogörelse för hur 
planen har följts, skall detta skrivas in i 
jobbsökarplanen. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

karplan, en aktiveringsplan eller en syssel-
sättningsplan enligt 5 a kap. 1 § 2 mom. 
och som har varit arbetslös minst fem må-
nader utan avbrott, är skyldig att följa pla-
nen till den del man i den har kommit över-
ens om det som avses i 2 § 2 mom. En ar-
betslös arbetssökande är härvid dessutom 
skyldig att på det sätt som avtalats i jobbsö-
karplanen eller sysselsättningsplanen på be-
stämda tider meddela hur han eller hon har 
följt planen. Om arbetskraftsbyrån förutsät-
ter någon annan redogörelse för hur planen 
har följts, skall detta skrivas in i jobbsökar-
planen eller sysselsättningsplanen. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 § 

Samarbetsskyldighetens giltighet 

Samarbetsskyldigheten enligt 4 § 2 mom. 
i anslutning till specificerad jobbsökarplan 
gäller under den tid personen är arbetslös 
arbetssökande. Samarbetsskyldigheten upp-
hör när personen uppfyller det arbetsvillkor 
som förutsätts för arbetslöshetsdagpenning. 
 

5 § 

Samarbetsskyldighetens giltighet 

Samarbetsskyldigheten enligt 4 § 2 mom. 
i anslutning till specificerad jobbsökarplan 
och sysselsättningsplan gäller under den tid 
personen är arbetslös arbetssökande. Sam-
arbetsskyldigheten upphör när personen 
uppfyller det arbetsvillkor som förutsätts 
för arbetslöshetsdagpenning. 
 

 
 
 

5 a kap. 

Omställningsskydd och därmed förknip-
pad sysselsättningsplan 

1 § 

Omställningsskydd 

Med omställningsskydd avses i denna lag 
en åtgärdsmodell avsedd att så snabbt som 
möjligt finna ny sysselsättning för en upp-
sagd eller av arbetslöshet hotad arbetsta-
gare. 

Omställningsskyddet består av en indivi-
duell plan (sysselsättningsplan), av de 
tjänster och åtgärder enligt denna lag som 
enligt avtal skall ingå i planen samt av 
eventuella andra tjänster och åtgärder som 
utvecklar yrkesfärdigheterna. 

Om särskilda förmåner i samband med 
omställningsskyddet finns bestämmelser i 9 
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kap. 2 § samt i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. 
 

 
 2 § 

Rätt till sysselsättningsplan 

Rätt till ett sysselsättningsplan har en ar-
betssökande som arbetsgivaren har sagt 
upp av ekonomiska orsaker eller produk-
tionsorsaker och som före uppsägningsti-
dens slut skulle ha en arbetshistoria om 
minst tre år hos samma eller olika arbetsgi-
vare. Rätt till en sysselsättningsplan har 
dessutom en arbetssökande som när arbets-
förhållandet upphör har stått i arbetsför-
hållande för viss tid till samma arbetsgivare 
utan avbrott i minst tre år eller i arbetsför-
hållanden för viss tid i sammanlagt minst 
36 månader under de senaste 42 månader-
na. 

Med en person som sagts upp av ekono-
miska orsaker eller produktionsorsaker 
jämställs en arbetssökande som har sagt 
upp sitt arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 
7 § i arbetsavtalslagen sedan permittering-
en utan avbrott har varat minst 200 dagar. 

Sysselsättningsplanen skall utarbetas 
utan dröjsmål när en till sysselsättnings-
plan berättigad arbetssökande det begär. 
Arbetssökanden har inte rätt till en syssel-
sättningsplan om begäran framställs senare 
än 30 dagar efter det arbetsförhållandet 
upphörde, om det inte är oskäligt att rätten 
förvägras. 

Arbetssökandens tid i arbete beaktas en-
ligt det meddelande som arbetsgivaren ger 
med stöd av 9 kap. 3 a §. Tiden i arbete för 
en arbetssökande som avses ovan i 2 mom. 
beaktas dock enligt en tillförlitlig utredning 
som arbetssökanden har företett. 
 

 
  

3 § 

Utarbetande av sysselsättningsplan 

Sysselsättningsplanen utarbetas av ar-
betskraftsbyrån tillsammans med den till 
planen berättigade arbetssökanden. Med 
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arbetssökandens samtycke kan arbetsgiva-
ren delta i utarbetandet av sysselsättnings-
planen. 

Sysselsättningsplanen undertecknas av 
dem som deltagit i utarbetandet av planen. 
 

 
 4 § 

Sysselsättningsplanens innehåll 

I sysselsättningsplanen utreds arbetssö-
kandens möjligheter till sysselsättning och 
utbildning samt hans eller hennes förutsätt-
ningar och ambitioner. I planen överens-
koms om arbetssökande på eget initiativ 
och stöd för detta. I fråga om sysselsätt-
ningsplanens innehåll gäller dessutom i till-
lämpliga delar vad som i 5 kap. 2 § 1 mom. 
föreskrivs om jobbsökarplanens innehåll. 

I sysselsättningsplanen kan överenskom-
mas om personallösningar enligt 4 kap. 6 § 
eller om andra för arbetsgivaren avgiftsbe-
lagda tjänster endast efter överenskommel-
se med arbetsgivaren. 

Med avvikelse från 2 mom. kan arbets-
kraftsbyrån besluta att arbetsgivaren helt 
eller delvis skall finansiera avgiftsbelagd 
omplaceringsträning i form av gruppträ-
ning. Arbetskraftsbyrån skall ge ett skriftligt 
beslut i saken. Arbetsgivaren kan åläggas 
ett finansieringsansvar under förutsättning 
att  

1) träningen är nödvändig för att delta-
garna skall kunna sysselsättas, 

2) träningen har överenskommits i varje 
deltagares sysselsättningsplan, 

3) träningen genomförs innan arbetsför-
hållandet upphör, och 

4) finansieringsansvaret inte kan anses 
vara oskäligt med beaktande av arbetsgiva-
rens ekonomiska situation. 
 

 
 5 § 

Sysselsättningsplanens giltighet 

Sysselsättningsplanen är i kraft så länge 
personen i fråga är arbetssökande. Arbets-
kraftsbyrån och arbetssökanden justerar och 
kompletterar sysselsättningsplanen vid be-
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hov. 
Sysselsättningsplanen upphör när perso-

nen i fråga det begär eller när han eller hon 
på nytt uppfyller förutsättningarna för utar-
betande av en sysselsättningsplan enligt 2 § 
1 och 2 mom. Sysselsättningsplanen upphör 
också när arbetssökandens rätt till arbets-
löshetsdagpenning upphör för att maximiti-
den har gått ut. 

 
 6 § 

Sysselsättningsplan i förhållande till jobb-
sökarplan 

En sysselsättningsplan ersätter en jobb-
sökarplan. 

Sysselsättningsplanen skall justeras med 
iakttagande av bestämmelserna om specifi-
cerad jobbsökarplan om arbetssökandens 
arbetslöshet har varat så lång tid som an-
ges i 5 kap. 1 § 1 mom. 
 

 
 7 § 

Arbetskraftsmyndighetens skyldigheter 

I syfte att genomföra omställningsskyddet 
skall arbetskraftsbyrån 

1) när uppsägningsförfarandet har inletts, 
i samarbete med arbetsgivaren och perso-
nalens företrädare kartlägga vilka tjänster 
enligt denna lag som behövs, 

2) informera om vilka tjänster, åtgärder 
och förmåner som finns att tillgå samt för 
den offentliga arbetskraftsservicens del bi-
stå vid utarbetandet och genomförandet av 
en åtgärdsplan enligt 7 d § 1 och 2 mom. i 
lagen om samarbete inom företag, 

3) reservera tillräckliga resurser och be-
reda sig på behövliga åtgärder efter att av 
arbetsgivaren ha fått ett meddelande enligt 
9 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen, och 

4) i enlighet med denna lag för dem som 
registreras som arbetslösa arbetssökande 
utarbeta en sysselsättningsplan och sträva 
efter att utan dröjsmål erbjuda de tjänster 
och åtgärder som överenskommits i den. 

Arbetskrafts- och näringscentralens upp-
gift är att informera och bistå i enlighet 
med 1 mom. 2 punkten. 
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9 kap. 

Utbildningsstöd 

2 § 

Utbildningsstöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grundstödets fulla belopp är lika stort 

som den grunddagpenning som avses i 6 
kap. 1 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Det fulla förtjänststödet består 
av en grunddel och en förtjänstdel enligt 
vad som i 6 kap. 1 § 2 mom., 2―5 samt 10 
och 11 § lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa bestäms om inkomstrelaterad dagpen-
ning. I fråga om utbildningsstödet tillämpas 
dock inte vad som i 6 kap. 3 § 3 mom. la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa be-
stäms om den förhöjda förtjänstdelens max-
imala varaktighet. Utbildningsstöd betalas i 
enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa förhöjt även 
till sådana studerande som fått den inkomst-
relaterade dagpenningens förhöjda för-
tjänstdel enligt nämnda lag för 150 dagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 kap. 

Utbildningsstöd 

2 § 

Utbildningsstöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grundstödets fulla belopp är lika stort 

som grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § 1 
mom. i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa, grunddagpenningen förhöjd med för-
höjningsdel eller grunddagpenningen för-
höjd med tillägg för sysselsättningsplan, en-
ligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom., 
3, 3 a och 11 § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Det fulla förtjänststödet består 
av en grunddel och en förtjänstdel eller en 
grunddel och tillägg för sysselsättningsplan 
enligt vad som i 6 kap. 1 § 2 mom., 2, 3, 
3 a, 4, 5, 10 och 11 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa bestäms om inkomstre-
laterad dagpenning. I fråga om utbildnings-
stödet tillämpas dock inte vad som i 6 kap. 
3 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa bestäms om maximal varaktighet 
för den förhöjda förtjänstdelen och för 
grunddagpenningens förhöjningsdel. För-
höjt utbildningsstöd betalas i enlighet med 6 
kap. 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa även till såda-
na studerande som för 150 dagar har fått 
grunddagpenningens förhöjningsdel och 
den inkomstrelaterade dagpenningens för-
höjda förtjänstdel enligt nämnda lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

Finansiering av studiesociala förmåner 

Grundstödet och den därtill anslutna barn-
förhöjningen finansieras av statens medel 
och intäkter av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Ersättningarna för uppehäl-
le finansieras av statens medel. Bestämmel-
ser om finansieringen av löntagares för-
tjänststöd finns i lagen om finansiering av 

7 § 

Finansiering av studiesociala förmåner 

Grundstödet och den därtill anslutna barn-
förhöjningen finansieras av statens medel 
och intäkter av löntagares arbetslöshetsför-
säkringspremie. Grundstödets förhöjnings-
delar enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och tilläggen 
för sysselsättningsplan finansieras med in-
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arbetslöshetsförmåner (555/1998) och om 
finansiering av företagares förtjänststöd i 
lagen om arbetslöshetskassor. 
 
 
 
 
 

Staten skall månatligen till Folkpensions-
anstalten betala förskott för förmånerna så 
att förskottens belopp motsvarar det belopp 
som det beräknas att staten skall betala det 
året och att förskottet räcker till för att täcka 
utgifterna under varje månad. Genom för-
ordning av statsrådet bestäms närmare om 
fastställandet och betalningen av förskott 
och slutlig finansiering till Folkpensionsan-
stalten. De förvaltningskostnader som Folk-
pensionsanstalten förorsakas av uppgifter 
som har samband med de studiesociala 
förmånerna skall räknas till anstaltens för-
valtningskostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

täkter av arbetslöshetsförsäkringspremier. 
Ersättningarna för uppehälle finansieras av 
statens medel. Bestämmelser om finansie-
ringen av löntagares förtjänststöd finns i la-
gen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner (555/1998) och om finansiering av före-
tagares förtjänststöd i lagen om arbetslös-
hetskassor. 

Staten skall månatligen till Folkpensions-
anstalten betala förskott för förmånerna så 
att förskottens belopp motsvarar det belopp 
som det beräknas att staten skall betala det 
året och att förskottet räcker till för att täcka 
utgifterna under varje månad. Arbetslös-
hetsförsäkringsfonden skall till Folkpen-
sionsanstalten betala förskott för förmåner-
na så att förskottens belopp motsvarar det 
belopp som det beräknas att arbetslöshets-
försäkringsfondens skall betala det året och 
att förskotten räcker till för att täcka utgif-
terna under varje månad. Genom förord-
ning av statsrådet bestäms närmare om fast-
ställandet och betalningen av förskott och 
slutlig finansiering till Folkpensionsanstal-
ten. De förvaltningskostnader som Folkpen-
sionsanstalten förorsakas av uppgifter som 
har samband med de studiesociala förmå-
nerna skall räknas till anstaltens förvalt-
ningskostnader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 kap 

Bestämmelser om verkställighet av stöd, 
understöd och förmåner 

3 § 

Beviljande och utbetalning av utbildnings-
stöd och ersättning för uppehälle 

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan Folkpensionsanstalten och arbets-

löshetskassan fattar beslut i ett ärende som 
gäller utbildningsstöd skall den inhämta ar-
betskraftsbyråns anmälan om inledande av 
utbildning. Om det är fråga om beviljande 
eller förvägrande av förtjänststödets fört-
jänsdel med stöd av 9 kap. 6 § 1 mom. 3 
punkten eller 2 mom. i nämnda paragraf, 
skall arbetslöshetskassan innan ärendet av-

12 kap 

Bestämmelser om verkställighet av stöd, 
understöd och förmåner 

3 § 

Beviljande och utbetalning av utbildnings-
stöd och ersättning för uppehälle 

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan Folkpensionsanstalten och arbets-

löshetskassan fattar beslut i ett ärende som 
gäller utbildningsstöd skall den inhämta ar-
betskraftsbyråns anmälan om inledande av 
utbildning samt om utbildningen enligt 
överenskommelse ingår i en sysselsätt-
ningsplan eller i en plan som avses i 6 
mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen 
om lagen om ändring av lagen om utkomst-



 RP 48/2005 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

85

görs inhämta arbetskraftsbyråns anmälan 
om att villkoret uppfyllts. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

skydd för arbetslösa (   /2005) och som 
motsvarar en sysselsättningsplan. Är det 
fråga om beviljande eller förvägrande av 
förtjänststödets förtjänstdel med stöd av 9 
kap. 6 § 1 mom. 3 punkten eller 2 mom. i 
nämnda paragraf, skall arbetslöshetskassan 
innan ärendet avgörs inhämta arbetskrafts-
byråns anmälan om att villkoret uppfyllts. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
13 kap. 

Sökande av ändring 

3 § 

Sökande av ändring i beslut om att inte till-
handahålla tjänster för arbetsgivarkunder 

 
 

Ändring i ett sådant beslut av en arbets-
kraftsbyrå som avses i 4 kap. 7 § 3 mom. 
får sökas genom besvär på det sätt som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 kap. 

Sökande av ändring 

3 § 

Sökande av ändring i beslut om att inte till-
handahålla tjänster för arbetsgivarkunder 
och i beslut om arbetsgivarens finansie-

ringsansvar 

Ändring i ett sådant beslut av en arbets-
kraftsbyrå som avses i 4 kap. 7 § 3 mom. 
och i 5 a kap. 4 § 3 mom. får sökas genom 
besvär på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Beräkningen av den tidsfrist på 30 dagar 

som avses i 5 a kap. 2 § 3 mom. börjar när 
lagen träder i kraft, om den berörda perso- 
nens arbetsförhållande har upphört innan 
lagen trädde i kraft men tidigast den 16 feb-
ruari 2005. Om personen har sagts upp av 
ekonomiska orsaker eller produktionsorsa-
ker förutsätts dessutom att uppsägningen 
har verkställts tidigast den 16 februari 
2005. 

Lagens 9 kap. 2 § 2 mom. tillämpas på 
tjänstens vägnar på utbildningsstöd förhöjt 
med tillägg för sysselsättningsplan, om ut-
bildningen inleds efter det lagen trätt i 
kraft. På utbildning som har inletts före la-
gens ikraftträdande, dock tidigast den 16 
februari 2005, och som fortgår efter det la-
gen trätt i kraft, tillämpas 9 kap. 2 § 2 mom. 
på utbildningsstöd förhöjt med tillägg för 
sysselsättningsplan, om studeranden det 
begär skriftligen av folkpensionsanstalten 
eller arbetslöshetskassan. 
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Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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4. 
 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 

kap. 3 § 1 mom., 2 kap. 1 § 3 mom., rubriken för 2 kap. 18 § och 2 kap. 18 § 1 och 2 mom. 
och 20 §, 3 kap. 4 § 1 mom., 4 kap. 5 § 3 mom., 6 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 §, rubriken för 
3 §, 3 § 1 mom. det inledande stycket och 3 § 3 mom. och 11 § 1 mom., 9 kap. 1 § 1 mom., 10 
kap. 5 §, 11 kap. 4 § 1 mom. och 14 kap. 3 § 2 mom., 

av dem 6 kap. 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1330/2004, 10 kap. 5 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 582/2003 och 14 kap. 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 945/2003, samt 

fogas till 1 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 970/2003, en ny 10 a-punkt, 
till 6 kap. 3 § ett nytt 4 mom. och till kap. en ny 3 a § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

1 kap  

Allmänna bestämmelser 

3 § 

Förmånstagarnas allmänna rättigheter och 
skyldigheter 

En arbetslös arbetssökande har rätt till en 
jobbsökarplan på det sätt som bestäms i la-
gen om offentlig arbetskraftsservice 
(1295/2002). 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

3 § 

Förmånstagarens allmänna rättigheter och 
skyldigheter 

En arbetssökande har rätt till en jobbsö-
karplan och en sysselsättningsplan på det 
sätt som bestäms i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice (1295/2002). 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 a) sysselsättningsplan en plan enligt 
lagen om offentlig arbetskraftsservice som 
utarbetats för att utreda en arbetssökandes 
möjligheter till sysselsättning och utbild-
ning samt hans eller hennes förutsättningar 
och ambitioner, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 kap  

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för 
erhållande av förmåner 

1 § 

Arbetslös arbetssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetssökande anses söka heltidsarbe-

te, om syftet med arbetsansökan och en 
eventuell jobbsökarplan är sysselsättning i 
heltidsarbete. 
 

2 kap. 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för 
erhållande av förmåner 

1 § 

Arbetslös arbetssökande 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetssökande anses söka heltidsarbe-

te, om syftet med arbetsansökan och en 
eventuell jobbsökarplan eller sysselsätt-
ningsplan är sysselsättning i heltidsarbete. 
 

 
18 § 

Vägran att delta i utarbetandet av en jobb-
sökarplan eller i en arbetskraftspolitisk åt-

gärd 

En arbetssökande som vägrar delta i utar-
betandet av en jobbsökarplan är inte berät-
tigad till arbetslöshetsförmåner under 60 
dagar från vägran. 
 
 
 

En arbetssökande som utan i 4 mom. av-
sedd eller därmed jämförbar giltig orsak 
vägrar att delta i arbetsprövning, arbetslivs-
träning eller någon annan med dessa jäm-
förbar sysselsättningsfrämjade åtgärd som 
måste anses skälig och som arbetskraftsby-
rån erbjuder och som ingår i jobbsökarpla-
nen, har inte rätt till arbetslöshetsförmåner 
under 60 dagar från vägran. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 § 

Vägran att delta i utarbetandet av en jobb-
sökarplan eller en sysselsättningsplan eller 

i en arbetskraftspolitisk åtgärd 

En arbetssökande som vägrar delta i utar-
betandet av en jobbsökarplan eller som väg-
rar att delta i sådan justering av sysselsätt-
ningsplanen som avses i 5 a kap. 6 § 2 
mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce är inte berättigad till arbetslöshetsförmå-
ner under 60 dagar från vägran. 

En arbetssökande som utan i 4 mom. av-
sedd eller därmed jämförbar giltig orsak 
vägrar att delta i arbetsprövning, arbetslivs-
träning eller någon annan med dessa jäm-
förbar sysselsättningsfrämjande åtgärd som 
måste anses skälig och som arbetskraftsby-
rån erbjuder och som ingår i jobbsökarpla-
nen eller sysselsättningsplanen, har inte rätt 
till arbetslöshetsförmåner under 60 dagar 
från vägran. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
20 § 

Följande av jobbsökarplanen 

 
En arbetssökande som efter att fem må-

nader i en följd ha varit arbetslös arbetssö-
kande, utan giltig orsak genom eget förfa-
rande väsentligen försummar att följa sin 
individuella jobbsökarplan, är inte berätti-

20 § 

Följande av jobbsökarplanen och syssel-
sättningsplanen 

En arbetssökande som efter att fem må-
nader i en följd ha varit arbetslös arbetssö-
kande, utan giltig orsak genom eget förfa-
rande väsentligen försummar att följa sin 
individuella jobbsökarplan eller sysselsätt-
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gad till arbetslöshetsförmåner under 60 da-
gar. Tiden räknas från den dag då arbets-
kraftsmyndigheten har konstaterat försum-
melsen. 

En arbetssökande har giltig orsak att inte 
följa jobbsökarplanen till den del han eller 
hon med stöd av 12—19 § skulle ha rätt att 
vägra ta emot motsvarande arbete, utbild-
ning eller syssel-sättningsfrämjade åtgärder 
som arbetskraftsmyndigheten erbjuder. 

ningsplan, är inte berättigad till arbetslös-
hetsförmåner under 60 dagar. Tiden räknas 
från den dag då arbetskraftsmyndigheten 
har konstaterat försummelsen. 

En arbetssökande har giltig orsak att inte 
följa sin jobbsökarplan eller sysselsätt-
ningsplan till den del han eller hon med 
stöd av 12—19 § skulle ha rätt att vägra ta 
emot motsvarande arbete, utbildning eller 
sysselsättningsfrämjande åtgärder som ar-
betskraftsmyndigheten erbjuder. 

 
3 kap  

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

4 § 

Hindrande sociala förmåner 

För en och samma tid kan betalas endast 
en arbetslöshetsförmån enligt denna lag. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kap. 

Allmänna begränsningar för erhållande av 
förmåner 

4 § 

Hindrande sociala förmåner 

För en och samma tid kan betalas endast 
en arbetslöshetsförmån enligt denna lag. 
Förhöjd förtjänstdel och grunddagpenning-
ens förhöjningsdel enligt 6 kap. 3 § betalas 
inte för den tid som den arbetssökande be-
talas tillägg för sysselsättningsplan enligt 6 
kap. 3 a §. Grunddagpenning betalas inte 
för den tid som den arbetssökande betalas 
inkomstrelaterad dagpenning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 kap.  

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

5 § 

Förmånsbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Summan av den jämkade inkomstrelate-

rade dagpenningen jämte eventuella barn-
förhöjningar kan tillsammans med arbetsin-
komsten vara högst lika stor som den lön 
som ligger till grund för dagpenningen, om 
personen i fråga har rätt till förhöjd för-
tjänstdel enligt 6 kap. 3 § för jämkningspe-
rioden, dock minst lika mycket som perso-
nen skulle ha rätt att få i grunddagpenning. 

4 kap. 

Jämkade och minskade arbetslöshetsför-
måner 

5 § 

Förmånsbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Summan av den jämkade inkomstrelate-

rade dagpenningen jämte eventuella barn-
förhöjningar kan tillsammans med arbetsin-
komsten vara högst lika stor som den lön 
som ligger till grund för dagpenningen, om 
personen i fråga har rätt till förhöjd för-
tjänstdel enligt 6 kap. 3 § eller tillägg för 
sysselsättningsplan enligt 6 kap. 3 a § för 
jämkningsperioden, dock minst lika mycket 



 RP 48/2005 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

90

 
 

som personen skulle ha rätt att få i grund-
dagpenning utan de förhöjningar av grund-
dagpenningen som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 
mom. 

 
6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

1 §  

Arbetslöshetsdagpenningens belopp 

Grunddagpenningen är 22,22 euro per 
dag. 
 
 
 
 
 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. 
Förhöjd förtjänstdel betalas om villkoren i 3 
§ uppfylls. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 kap. 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och 
varaktighet 

1 § 

Arbetslöshetsdagpenningens belopp 

Grunddagpenningen är 22,22 euro per 
dag. Grunddagpenningens förhöjningsdel 
och tillägg för sysselsättningsplan är 3,82 
euro per dag. Förhöjningsdelen betalas om 
villkoren i 3 § uppfylls och tillägget för sys-
selsättningsplan betalas om villkoren i 3 a § 
uppfylls. 

Den inkomstrelaterade dagpenningen be-
står av en grunddel, som är lika stor som 
grunddagpenningen, och en förtjänstdel. 
Förhöjd förtjänstdel betalas om villkoren i 3 
§ uppfylls och tillägg för sysselsättnings-
plan betalas om villkoren i 3 a § uppfylls. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel och förhöjda förtjänstdel 

 
Förtjänstdelen utgör 45 procent av skill-

naden mellan dagslönen och grunddelen. 
Då lönen per månad är större än 90 gånger 
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 20 procent. Beloppet av den inkomst-
relaterade dagpenningen jämte barnförhöj-
ning är högst 90 procent av den dagslön 
som ligger till grund för den inkomstrelate-
rade dagpenningen, dock minst lika stort 
som grunddelen jämte eventuell barnför-
höjning.  

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
förhöjda förtjänstdel utgör 55 procent av 
skillnaden mellan dagslönen och grundde-
len. Då lönen per månad är större än 90 

2 § 

Den inkomstrelaterade dagpenningens för-
tjänstdel, förhöjda förtjänstdel och tillägg 

för sysselsättningsplan 

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skill-
naden mellan dagslönen och grunddelen. 
Då lönen per månad är större än 90 gånger 
grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den 
del av dagslönen som överskrider denna 
gräns 20 procent. Beloppet av den inkomst-
relaterade dagpenningen jämte barnförhöj-
ning är högst 90 procent av den dagslön 
som ligger till grund för den inkomstrelate-
rade dagpenningen, dock minst lika stort 
som grunddelen jämte eventuell barnför-
höjning.  

När inkomstrelaterad dagpenning enligt 
3 § betalas utgör den inkomstrelaterade 
dagpenningens förhöjda förtjänstdel 55 
procent av skillnaden mellan dagslönen och 
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gånger grunddelen, är förtjänstdelen i fråga 
om den del av dagslönen som överskrider 
denna gräns 32,5 procent. Beloppet av den 
inkomstrelaterade dagpenningen jämte 
barnförhöjning är då högst lika stort som 
den dagslön som ligger till grund för den 
inkomstrelaterade dagpenningen, dock 
minst lika stort som grunddelen jämte even-
tuell barnförhöjning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid omvandling av den per månad beräk-
nade lönen till dagslön eller tvärtom anses 
månaden omfatta 21,5 arbetsdagar. 
 

grunddelen. Då lönen per månad är större 
än 90 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i 
fråga om den del av dagslönen som 
överskrider denna gräns 32,5 procent. Be-
loppet av den inkomstrelaterade dagpen-
ningen jämte barnförhöjning är då högst 
lika stort som den dagslön som ligger till 
grund för den inkomstrelaterade dagpen-
ningen, dock minst lika stort som grundde-
len jämte eventuell barnförhöjning. 

När inkomstrelaterad dagpenning enligt 
3 a § betalas utgör den inkomstrelaterade 
dagpenningens tillägg för sysselsättnings-
plan 65 procent av skillnaden mellan dags-
lönen och grunddelen. Då lönen per månad 
är större än 90 gånger grunddelen, är 
tillägget för sysselsättningsplan i fråga om 
den del av dagslönen som överskrider den-
na gräns 37,5 procent. Beloppet av den in-
komstrelaterade dagpenningen jämte barn-
förhöjning är då högst lika stort som den 
dagslön som ligger till grund för den in-
komstrelaterade dagpenningen, dock minst 
lika stort som grunddelen jämte eventuell 
barnförhöjning. 

Vid omvandling av den per månad beräk-
nade lönen till dagslön eller tvärtom anses 
månaden omfatta 21,5 arbetsdagar. 
 

 
3 § 

Förutsättningarna för förhöjd förtjänstdel 

 
Den inkomstrelaterade dagpenningens 

förtjänstdel betalas förhöjd till en arbetssö-
kande som 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förhöjd förtjänstdel betalas för samman-
lagt högst 150 dagar. Om uppsägningsgrun-
den har bestritts, beviljas inte inkomstrela-
terad dagpenning eller betalas inte förhöjd 
innan ett slutligt avgörande i ärendet har 
fattats. 

3 § 

Förutsättningarna för förhöjd förtjänstdel 
och grunddagpenningens förhöjningsdel 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
förtjänstdel betalas förhöjd enligt 2 § 2 
mom. till en arbetssökande som 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förhöjd förtjänstdel och grunddagpen-
ningens förhöjningsdel betalas för samman-
lagt högst 150 dagar. Om uppsägningsgrun-
den har bestritts, beviljas inte inkomstrela-
terad dagpenning och grunddagpenning el-
ler betalas inte förhöjd innan ett slutligt av-
görande i ärendet har fattats. 

Grunddagpenningens förhöjningsdel be-
talas till en arbetssökande som uppfyller 
villkoren i 1 mom. 1 och 3 punkten. 
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 3 a § 

Förutsättningar för tillägg för sysselsätt-
ningsplan 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan enligt 2 § 3 
mom. betalas till en arbetssökande för vil-
ken en sysselsättningsplan har utarbetats 
och som 

1) har förlorat sitt arbete till följd av eko-
nomiska orsaker eller av produktionsorsa-
ker enligt 7 kap. 3, 4, 7 eller 8 § i arbetsav-
talslagen, av motsvarande orsaker enligt 
sjömanslagen eller av motsvarande orsaker 
som beror på en offentlig sammanslutnings 
verksamhet och som före uppsägningstidens 
utgång har varit minst tre år i arbete på det 
sätt som avses i 11 § 1 mom., eller 

2) när anställningsförhållandet upphör 
har stått i anställningsförhållande för viss 
tid utan avbrott i minst tre år eller i an-
ställningsförhållanden för viss tid till sam-
ma arbetsgivare i sammanlagt minst 36 
månader under de senaste 42 månaderna, 
och dessutom 

3) innan han eller hon förlorade sitt arbe-
te har varit försäkrad på det sätt som förut-
sätts i 5 kap. 2 §, och 

4) har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 5 
kap. 3 §. 

En person anses ha förlorat sitt arbete av 
produktionsorsaker eller ekonomiska orsa-
ker på det sätt som avses i 1 mom. 1 punk-
ten även när han eller hon har sagt upp sitt 
arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i ar-
betsavtalslagen sedan en permittering utan 
avbrott har varat minst 200 dagar. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens 
tillägg för sysselsättningsplan, grunddag-
penningens tillägg för sysselsättningsplan 
och utbildningsstödets tillägg för syssel-
sättningsplan betalas under tiden för i sys-
selsättningsplanen antecknad träning i an-
slutning till arbetssökande, arbetskraftspo-
litisk vuxenutbildning enligt 6 kap. i lagen 
om offentlig arbetskraftsservice och arbets-
prövning enligt 8 kap. i lagen om offentlig 
arbetskraftsservice samt arbetssökande på 
eget initiativ efter att anställningsförhål-
lande upphört på det sätt som särskilt be-
stäms i lag för högst 185 dagar om inte nå-
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got annat bestäms i denna eller någon an-
nan lag. Under tiden för arbetssökande på 
eget initiativ enligt sysselsättningsplanen 
betalas tillägg för sysselsättningsplan för 
sammanlagt 20 dagar. Tillägg för syssel-
sättningsplan betalas utan hinder av maxi-
mitiden 20 dagar under en tid för arbetssö-
kande på eget initiativ som omfattar högst 
sju kalenderdagar mellan i sysselsättnings-
planen antecknad träning i anslutning till 
arbetssökande, arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning och arbetsprövning. Om upp-
sägningsgrunden har bestritts, beviljas inte 
inkomstrelaterad dagpenning och grund-
dagpenning eller betalas inte förhöjd med 
tillägg för sysselsättningsplan innan ett 
slutligt avgörande i ärendet har fattats. 

De maximitider som nämns i 3 mom. bör-
jar räknas från början när en ny sysselsätt-
ningsplan utarbetas för den arbetssökande 
och den arbetssökandes anställningsförhål-
lande har upphört av en orsak som nämns i 
1 mom. 1 punkten eller den arbetssökande 
på nytt har uppfyllt villkoret enligt 1 mom. 
2 punkten. 

Grunddagpenningens tillägg för syssel-
sättningsplan betalas till en arbetssökande 
för vilken har utarbetats en sysselsättnings-
plan och som uppfyller villkoren i 1 mom. 1 
eller 2 punkten samt 4 punkten. 

Tillägg för sysselsättningsplan betalas 
inte om den arbetssökande har rätt till 
tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 §. 
 

 
11 § 

Beaktande av tid i arbete 

När tiden i arbete enligt 3, 9 och 10 § be-
räknas, beaktas sådant arbete som definieras 
enligt de bestämmelser som gällde den 31 
december 2004 och som förutsätts för 
grundpension enligt 8 § 4 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare eller för annan 
därmed jämförbar pension som grundar sig 
på anställnings- eller tjänsteförhållande. 
När tiden i arbete beräknas beaktas arbete 
som personen i fråga har utfört efter att ha 
fyllt 18 år.  
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Beaktande av tid i arbete 

När tiden i arbete enligt 3, 3 a, 9 och 10 § 
beräknas, beaktas sådant arbete som defini-
eras enligt de bestämmelser som gällde den 
31 december 2004 och som förutsätts för 
grundpension enligt 8 § 4 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare och för annan där-
med jämförbar pension som grundar sig på 
anställnings- eller tjänsteförhållande. När 
tiden i arbete beräknas beaktas arbete som 
personen i fråga har utfört efter att ha fyllt 
18 år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 kap  

Arbetsmarknadsstödets belopp och varak-
tighet 

1 §  

Arbetsmarknadsstödets belopp 

Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är 
lika stort som den grunddagpenning som 
avses i 6 kap. 1 § 1 mom. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 kap. 

Arbetsmarknadsstödets belopp och varak-
tighet 

1 § 

Arbetsmarknadsstödets belopp 

Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är 
lika stort som den grunddagpenning som 
avses i 6 kap. 1 § 1 mom. utan förhöjnings-
del och tillägg för sysselsättningsplan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 kap.  

Bestämmelser om utbildningsdagpenning 

5 § 

Utbildningsdagpenningens belopp 

En studerande har rätt till utbildningsdag-
penning för utbildningstiden. I utbildnings-
dagpenning betalas den arbetslöshetsförmån 
enligt denna lag som berörs av de bestäm-
melser som skulle tillämpas på personen i 
fråga om han eller hon vore arbetslös. 
 
 

På utbildningsdagpenning tillämpas inte 6 
kap. 3 § 3 mom. och inte heller 9 kap. 3, 4 
och 6 §. Utbildningsdagpenningen 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. 
 

10 kap. 

Bestämmelser om utbildningsdagpenning 

5 § 

Utbildningsdagpenningens belopp 

En studerande har rätt till utbildningsdag-
penning för utbildningstiden. I utbildnings-
dagpenning betalas den arbetslöshetsförmån 
enligt denna lag som berörs av de bestäm-
melser som skulle tillämpas på personen i 
fråga om han eller hon vore arbetslös. På 
utbildningsdagpenning tillämpas likväl inte 
6 kap. 3 a §. 

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. 1 § 1 mom. el-
ler 2 § 2 mom. även till en sådan person 
som har fått grunddagpenningens förhöj-
ningsdel eller den inkomstrelaterade dag-
penningens förhöjda förtjänstdel för sam-
manlagt 150 dagar. 

 
11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

4 § 

Arbetskraftspolitiskt utlåtande 

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen ger ett arbetskraftspolitiskt utlå-
tande om de förutsättningar som anges i 2 

11 kap. 

Bestämmelser om verkställighet 

4 § 

Arbetskraftspolitiskt utlåtande 

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen ger ett arbetskraftspolitiskt utlå-
tande om de förutsättningar som anges i 2 
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kap., 7 kap. 3—7 §, 8 kap. samt 9 kap. 7 § 2 
och 3 mom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

kap., 7 kap. 3—7 §, 8 kap. och 9 kap. 7 § 2 
och 3 mom. samt 5 a kap. 2 § 1—3 mom. i 
lagen om offentlig arbetskraftsservice. I det 
arbetskraftspolitiska utlåtandet skall kon-
stateras att en sysselsättningsplan utarbe-
tats, tidpunkten då sysselsättningsplanen in-
leds, att en åtgärd ingår i sysselsättnings-
planen samt andra omständigheter som är 
nödvändiga för att tillägg för sysselsätt-
ningsplan skall betalas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
14 kap  

Särskilda bestämmelser 

3 § 

Finansieringen av förmånerna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunddagpenningen och den därtill an-

slutna barnförhöjningen betalas av statens 
medel och intäkter av löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Arbetsmarknadsstö-
det samt ersättning för uppehälle enligt 7 
kap. 8 § i denna lag och enligt 10 kap. 3 § 3 
mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice 
betalas av statens medel. Staten skall må-
natligen till Folkpensionsanstalten betala 
förskott för grunddagpenningen, arbets-
marknadsstödet och ersättningar för uppe-
hälle så att förskottens belopp motsvarar det 
belopp som det beräknas att staten skall be-
tala det året och att förskottet räcker till för 
att täcka utgifterna under varje månad. De 
förvaltningskostnader som Folkpensionsan-
stalten förorsakas av verksamhet enligt 
denna lag skall räknas till anstaltens för-
valtningskostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

3 § 

Finansieringen av förmånerna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunddagpenningen och den därtill an-

slutna barnförhöjningen betalas av statens 
medel och intäkter av löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie. Grunddagpenning-
ens förhöjningsdel och tillägg för syssel-
sättningsplan enligt 6 kap. 1 § 1 mom. fi-
nansieras med intäkter av arbetslöshetsför-
säkringspremien. Arbetsmarknadsstödet 
samt ersättning för uppehälle enligt 7 kap. 8 
§ i denna lag och enligt 10 kap. 3 § 3 mom. 
lagen om offentlig arbetskraftsservice beta-
las av statens medel. Staten skall månatli-
gen till Folkpensionsanstalten betala för-
skott för grunddagpenningen, arbetsmark-
nadsstödet och ersättningar för uppehälle så 
att förskottens belopp motsvarar det belopp 
som det beräknas att staten skall betala det 
året och att förskottet räcker till för att täcka 
utgifterna under varje månad. Arbetslös-
hetsförsäkringsfonden skall betala förskott 
till Folkpensionsanstalten för förhöjnings-
delarna och tilläggen för sysselsättnings-
plan så att förskottens belopp motsvarar det 
belopp som det beräknas att arbetslöshets-
försäkringsfonden skall betala det året och 
att förskottet räcker till för att täcka utgif-
terna under varje månad. De förvaltnings-
kostnader som Folkpensionsanstalten föror-
sakas av verksamhet enligt denna lag skall 
räknas till anstaltens förvaltningskostnader. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Beloppen av grunddagpenningens förhöj-

ningsdel och tillägg för sysselsättningsplan 
i 6 kap. 1 § 1 mom. motsvarar det poängtal 
för folkpensionsindex enligt vilket beloppet 
av de folkpensioner som betalts ut i januari 
2001 har beräknats. 

Lagens 6 kap. 3 § 4 mom. tillämpas på en 
arbetssökande vars anställningsförhållande 
har upphört efter ikraftträdandet, dock så 
att 6 kap. 3 § 4 mom. inte tillämpas om av-
gångsbidrag har beviljats eller beviljas på 
grundval av ett sådant tidigare anställ-
nings- eller tjänsteförhållande som har 
upphört under fem år räknat bakåt från 
upphörandet av det anställningsförhållande 
på grundval av vilket arbetslöshetsförmån 
söks. 

Utbildningsdagpenning som beviljas för 
utbildning som börjar efter ikraftträdandet 
bestäms på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 
3 § 4 mom. 

Lagens 6 kap. 3 a § tillämpas på tjänstens 
vägnar på en arbetssökande som efter 
ikraftträdandet inleder arbetssökande på 
eget initiativ, arbetsprövning, träning i an-
slutning till arbetssökande eller arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. På arbetssö-
kande på eget initiativ, arbetsprövning, trä-
ning i anslutning till arbetssökande och ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning, som har 
inletts före ikraftträdandet, dock tidigast 
den 16 februari 2005, och som fortsätter ef-
ter att lagen trätt i kraft, tillämpas 6 kap. 
3 a §, om den arbetssökande yrkar det 
skriftligt hos Folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan. 

Vad bestämmelserna om sysselsättnings-
plan beträffar tillämpas lagen på en arbets-
sökande som har sagts upp eller som har 
sagt upp sitt arbetsavtal i enlighet med 6 
kap. 3 a § 2 mom. eller vars visstidsanställ-
ning har upphört den 16 februari 2005 eller 
därefter och för vilken ett program som 
motsvarar en sysselsättningsplan har utar-
betats. 

Lagens 6 kap. 3 a § 1 mom. 1—4 punkten 
och 2 mom. tillämpas också på en arbetssö-
kande som har förlorat sitt arbete före 
ikraftträdandet. 

Utan hinder av vad som i 14 kap. 1 § i la-
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gen om utkomstskydd för arbetslösa be-
stäms om justering av beloppen, justerar 
Folkpensionsanstalten den 1 juli 2005 be-
loppet av grunddagpenningens förhöj-
ningsdel och tillägg för sysselsättningsplan 
enligt 6 kap. 1 § i denna lag till 2005 års 
nivå i samma förhållande som poängtalet 
för folkpensionsindex avviker från det po-
ängtal för folkpensionsindex enligt vilket 
beloppen har fastställts i denna lag. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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5. 
Lag 

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 

3 mom., 5 § 2 mom. och 8 § samt 28 § 1 mom., av dem 4 § 3 mom., 5 § 2 mom. sådana de ly-
der och 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1301/2002, som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

4 §  

Finansiering av inkomstrelaterad dagpen-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetskassans andel av varje in-

komstrelaterad dagpenning är 5,5 procent, 
om inte något annat följer av bestämmel-
serna i 1 och 2 mom. Om förhöjd inkomst-
relaterad dagpenning betalas enligt 6 kap. 
2 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, beräknas arbetslöshetskassans an-
del dock av inkomstrelaterad dagpenning 
som beräknats enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — — 

4 § 

Finansiering av inkomstrelaterad dagpen-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetskassans andel av varje in-

komstrelaterad dagpenning är 5,5 procent, 
om inte något annat följer av 1 och 2 mom. 
Om förhöjd inkomstrelaterad dagpenning 
betalas enligt 6 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa, beräk-
nas arbetslöshetskassans andel dock av in-
komstrelaterad dagpenning som bestäms 
enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 §  

Finansiering av förtjänststöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetskassans andel av varje för-

tjänstdel av förtjänststödet är 5,5 procent, 
om inte något annat följer av 1 mom. Om 
förtjänststöd betalas till förhöjt belopp en-
ligt 6 kap. 2 § 2 mom. lagen om utkomst-
stöd för arbetslösa, beräknas dock arbets-
löshetskassans andel enligt den förtjänstdel 
av den inkomstrelaterade dagpenningen 
som bestäms enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Finansiering av förtjänststöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetskassans andel av varje för-

tjänstdel av förtjänststödet är 5,5 procent, 
om inte något annat följer av 1 mom. Om 
förtjänststödet betalas till förhöjt belopp en-
ligt 6 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa, beräknas dock 
arbetslöshetskassans andel enligt den för-
tjänstdel av den inkomstrelaterade dagpen-
ningen som bestäms enligt 6 kap. 2 § 1 
mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen och 
grundstödet 

 
För finansieringen av grunddagpenning-

arna enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, av grundstöden enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice samt av de där-
till hörande barnförhöjningarna betalar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden genom för-
medling av social- och hälsovårdsministeri-
et till Folkpensionsanstalten den andel som 
avses i 23 §. Till övriga delar finansieras 
utgifterna med den statsandel som betalas 
till Folkpensionsanstalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Om betalningen av statsandelen, använd-

ningen av förskott på statsandelen och för-
valtningskostnaderna för folkpensionsan-
staltens arbetslöshetsförmåner bestäms i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa. 
 
 
 
 
 
 

8 § 

Finansieringen av grunddagpenningen, 
grundstödet, förhöjningsdelen och tillägget 

för sysselsättningsplan 

För finansieringen av grunddagpenning-
arna enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, av grundstöden enligt lagen om 
offentlig arbetskraftsservice samt av de där-
till hörande barnförhöjningarna betalar ar-
betslöshetsförsäkringsfonden genom för-
medling av social- och hälsovårdsministeri-
et till Folkpensionsanstalten den andel som 
avses i 23 §. För finansieringen av grund-
dagpenningarnas förhöjningsdelar enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 
grundstödens förhöjningsdelar samt tilläg-
gen för sysselsättningsplan betalar arbets-
löshetsförsäkringsfonden till Folkpensions-
anstalten de andelar som avses i 6 kap. 1 § 
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Till 
övriga delar finansieras utgifterna med den 
statsandel som betalas till Folkpensionsan-
stalten. 

Om betalningen av statsandelen, använd-
ningen av förskott på statsandelen och för-
valtningskostnaderna för folkpensionsan-
staltens arbetslöshetsförmåner bestäms i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa. När-
mare bestämmelser om fastställande och 
betalning av förskott på grundskyddets för-
höjningsdelar och tillägg för sysselsätt-
ningsplan och av den slutliga finansiering-
en utfärdas genom förordning. 
 

 
28 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 september 
1998. Den tillämpas från ingången av 1999 
på finansieringen av arbetslöshetsförmåner-
na och arbetslöshetsförsäkringspremierna. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 september 
1998. Den tillämpas från ingången av 1999 
på finansieringen av arbetslöshetsförmåner-
na och arbetslöshetsförsäkringspremierna. 
Lagens 18 § 4 mom. tillämpas inte när ar-
betslöshetsförsäkringspremierna för 2006 
fastställs. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 
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förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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6. 
Lag 

om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 11 kap. 6 § 1 mom. 4 

punkten och 
fogas till 11 kap. 6 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer: 

 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

11 kap.  

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

6 § 

Sjuk- och föräldradagpenning samt special-
vårdspenning på grundval av en föregående 

förmån 

Har en försäkrad under en fyra månaders 
period innan rätten till sjuk- eller föräldra-
dagpenning eller specialvårdspenning in-
trädde fått en arbetslöshetsförmån enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för 
arbetslivsträning enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice, utgör den sjuk- eller 
föräldradagpenning eller special-
vårdspenning som skall betalas till honom 
eller henne minst 86 procent av beloppet av 
den förmån som har betalts till honom eller 
henne. När beloppet av arbetslöshetsförmå-
nen och utbildningsstödet räknas ut beaktas 
då inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) den förhöjda förtjänstdelen enligt 6 
kap. 2 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller det förhöjda belopp av 
den inkomstrelaterade dagpenningen som 
enligt 6 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa skall betalas för tilläggsdagar, 
till den del dessa belopp överstiger den för-
tjänstdel som bestäms enligt 6 kap. 2 § 1 
mom. i nämnda lag. 

11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

6 § 

Sjuk- och föräldradagpenning samt special-
vårdspenning på grundval av en föregående 

förmån 

Har en försäkrad under en fyra månaders 
period innan rätten till sjuk- eller föräldra-
dagpenning eller specialvårdspenning in-
trädde fått en arbetslöshetsförmån enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för 
arbetslivsträning enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice, utgör den sjuk- eller 
föräldradagpenning eller specialvårdspen-
ning som skall betalas till honom eller hen-
ne minst 86 procent av beloppet av den 
förmån som har betalts till honom eller 
henne. När beloppet av arbetslöshetsförmå-
nen och utbildningsstödet räknas ut beaktas 
då inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) den förhöjda förtjänstdelen enligt 6 
kap. 2 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa, tillägget för sysselsättnings-
plan enligt 6 kap. 2 § 3 mom. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa  eller det förhöj-
da belopp av den inkomstrelaterade dag-
penningen som enligt 6 kap. 10 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa skall beta-
las för tilläggsdagar, till den del dessa be-
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 — — — — — — — — — — — — — —  
 
 

lopp överstiger den förtjänstdel som be-
stäms enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i nämnda 
lag, 

5) grunddagpenningens förhöjningsdel 
och tillägg för sysselsättningsplan enligt 6 
kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 


