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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa ändras så att ar-
betslöshetsnämndens mandatperiod förlängs 

från tre år till fem år. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 

2006.
————— 

 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Arbetslöshetsnämnden fungerar som första 
besvärsinstans vid ändringssökande i frågor 
som gäller utkomstskydd. Bestämmelser om 
arbetslöshetsnämnden ingår i 12 kap. 3 § i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002). Arbetslöshetsnämnden består 
av en ordförande, som kan sköta uppdraget 
som huvudsyssla, samt ett behövligt antal 
vice ordförande, lagfarna medlemmar, lä-
karmedlemmar samt representanter för ar-
betsmarknadsorganisationerna. För andra 
medlemmar än ordförande och vice ordfö-
rande förordnas personliga suppleanter. En-
ligt 3 mom. förordnar statsrådet ordföranden 
och vice ordförandena samt de övriga med-
lemmarna och deras suppleanter för tre år i 
sänder. Medlemmarna handlar under domar-
ansvar och på medlemmarnas rätt att kvarstå 
i uppdraget tillämpas bestämmelserna om 
domares rätt att kvarstå i tjänsten. 

Besvärsinstanser som kan jämföras med 
arbetslöshetsnämnden är olycksfallsnämnden 
inom systemet med olycksfallsförsäkring, 
pensionsnämnden inom de privata bran-
schernas arbetspensionssystem samt pröv-
ningsnämnden i folkpensions- och sjukför-
säkringsärenden.  

Statsrådet tillsatte den 2 februari 2000 en 

kommitté med uppgift att utarbeta ett förslag 
till revidering av systemet för sökande av 
ändring i ärenden som gäller social trygghet. 
Kommittén färdigställde sitt arbete den 31 
oktober 2001 (Ändringssökande i beslut om 
social trygghet. Betänkande av kommittén 
för ändringssökande i beslut om social trygg-
het KB 2001:9). Kommittén granskade sy-
stemet med ändringssökande i beslut om so-
cial trygghet som en helhet, vilken omfattade 
de olika faserna av ändringssökande. Kom-
mittén utredde besvärsförfarandet i de olika 
nämnderna och hur systemet med nämnder 
skulle kunna göras klarare och mera enhet-
ligt. För besvärsnämnderna utarbetade kom-
mittén ett förslag till utvecklingslinjer. Målet 
är att de besvärsnämnder som fungerar som 
första besvärsinstans skall bli självständigare 
och besvärssystemet klarare. Vad gäller 
nämndernas mandatperiod konstaterar kom-
mittén i sitt betänkande att en mandatperiod 
för domare som är begränsad till en mycket 
kort tid kan vara problematisk med tanke på 
självständigheten. På basis av kommitténs 
förslag har pensionsnämndens och olycks-
fallsnämndens mandatperioder genom lag-
ändringar (1319/2002 och 1327/2002) för-
längts till fem år. Det är motiverat att genom-
föra en femårig mandatperiod även i fråga 
om arbestlöshetsnämnden. Arbetslöshets-
nämnden skall tillsättas för en ny mandatpe-
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riod från ingången av 2006. Därför är det än-
damålsenligt att bestämmelsen om arbetslös-
hetsnämndens mandatperiod ändras så att 
ändringen träder i kraft från ingången av 
2006. 

Med anledning av vad som anförts ovan fö-
reslås att 12 kap. 3 § 3 mom. ändras så att 
statsrådet förordnar ordföranden och vice 
ordförandena samt de övriga medlemmarna 
och deras suppleanter för fem år i sänder. 
Vad gäller deras rätt att kvarstå i uppdraget 
tillämpas i övrigt fortfarande det som be-
stäms om innehavare av domartjänst. 

 
2.  Beredningen av proposit ionen 

Vid social- och hälsovårdsministeriet har 
man fortsatt med en detaljerad beredning av 
de förslag som kommittén för ändringssö-
kande i beslut om social trygghet utarbetade. 
Avsikten är att kommitténs arbete skall fort-
sätta år 2006 genom en regeringsproposition 
som ges separat och genom vilken de övriga 
ändringar gällande arbetslöshetsnämnden 

som kommittén föreslagit inleds. 
Propositionen har beretts vid social- och 

hälsovårdsministeriet där man i samband 
med den fortsatta beredningen gällande änd-
ringssökande i beslut om social trygghet har 
hört inrikesministeriet, finansministeriet, ju-
stitieministeriet, försäkringsdomstolen, pen-
sionsnämnden, kommunernas pensions-
nämnd, olycksfallsnämnden, arbetslöshets-
nämnden, prövningsnämnden, socialförsäk-
ringsnämnderna, Folkpensionsanstalten, sta-
tens arbetsmarknadsverk, Pensionsskydds-
centralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas 
Förbund, Försäkringsinspektionen, Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt samt de 
centrala arbetsmarknadsorganisationerna. 

 
3.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2006. 
 

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

 
 
 
 

Lagförslag 
 
 
 

Lag 

om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 

kap. 3 § 3 mom. som följer: 
 

12 kap. 

Sökande av ändring 

3 § 

Arbetslöshetsnämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet förordnar ordföranden och vice 

ordförandena samt de övriga medlemmarna 
och deras suppleanter för fem år i sänder. 

Angående deras rätt att kvarstå i uppdraget 
gäller i övrigt vad som bestäms om innehava-
re av domartjänst. Av arbetsmarknadsmed-
lemmarna skall hälften förordnas på förslag 
av arbetsgivarföreningarnas mest representa-
tiva centralorganisationer och hälften på för-
slag av arbetstagarnas och tjänstemännens 
fackföreningars mest representativa central-
organisationer. Ordföranden, vice ordföran-
dena och de lagfarna medlemmarna samt de-
ras suppleanter skall ha avlagt examen som 
medför behörighet för domartjänst och vara 
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väl förtrogna med utkomstskyddsfrågor. Lä-
karmedlemmarna och deras suppleanter skall 
vara legitimerade, med försäkringsmedicin 
förtrogna läkare. Nämnden kan i sin verk-
samhet vara indelad i sektioner. En sektion är 
beslutför då ordföranden, en medlem som 
förordnats på förslag av arbetsgivarförening-
arnas mest representativa centralorganisatio-
ner och en medlem som förordnats på förslag 
av arbetstagarnas och tjänstemännens fackfö-
reningars mest representativa centralorgani-

sationer är närvarande. Vid behandlingen av 
ett ärende vars avgörande på ett väsentligt 
sätt beror på medicinska synpunkter skall en 
närvarande medlem vara läkare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      20. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 14 oktober 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 

kap. 3 § 3 mom. som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 kap. 

Sökande av ändring 

3 § 

Arbetslöshetsnämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet förordnar ordföranden och vice 

ordförandena samt de övriga medlemmarna 
och deras suppleanter för tre år i sänder. 
Angående deras rätt att kvarstå i uppdraget 
gäller i övrigt vad som bestäms om inneha-
vare av domartjänst. Av arbetsmarknads-
medlemmarna skall hälften förordnas på 
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest 
representativa centralorganisationer och 
hälften på förslag av arbetstagarnas och 
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer. Ordföran-
den, vice ordförandena och de lagfarna 
medlemmarna samt deras suppleanter skall 
ha avlagt examen som medför behörighet 
för domartjänst och vara väl förtrogna med 
utkomstskyddsfrågor. Läkarmedlemmarna 
och deras suppleanter skall vara legitimera-
de, med försäkringsmedicin förtrogna läka-
re. Nämnden kan i sin verksamhet vara in-
delad i sektioner. En sektion är beslutför då 
ordföranden, en medlem som förordnats på 
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest 
representativa centralorganisationer och en 
medlem som förordnats på förslag av ar-
betstagarnas och tjänstemännens fackföre-
ningars mest representativa centralorganisa-

12 kap. 

Sökande av ändring 

3 § 

Arbetslöshetsnämnden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsrådet förordnar ordföranden och vice 

ordförandena samt de övriga medlemmarna 
och deras suppleanter för fem år i sänder. 
Angående deras rätt att kvarstå i uppdraget 
gäller i övrigt vad som bestäms om inneha-
vare av domartjänst. Av arbetsmarknads-
medlemmarna skall hälften förordnas på 
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest 
representativa centralorganisationer och 
hälften på förslag av arbetstagarnas och 
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer. Ordföran-
den, vice ordförandena och de lagfarna 
medlemmarna samt deras suppleanter skall 
ha avlagt examen som medför behörighet 
för domartjänst och vara väl förtrogna med 
utkomstskyddsfrågor. Läkarmedlemmarna 
och deras suppleanter skall vara legitimera-
de, med försäkringsmedicin förtrogna läka-
re. Nämnden kan i sin verksamhet vara in-
delad i sektioner. En sektion är beslutför då 
ordföranden, en medlem som förordnats på 
förslag av arbetsgivarföreningarnas mest 
representativa centralorganisationer och en 
medlem som förordnats på förslag av ar-
betstagarnas och tjänstemännens fackföre-
ningars mest representativa centralorganisa-
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tioner är närvarande. Vid behandlingen av 
ett ärende vars avgörande på ett väsentligt 
sätt beror på medicinska synpunkter skall 
en närvarande medlem vara läkare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tioner är närvarande. Vid behandlingen av 
ett ärende vars avgörande på ett väsentligt 
sätt beror på medicinska synpunkter skall 
en närvarande medlem vara läkare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den      20. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 
 
 

 


