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Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om
ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till
vissa lagar som har samband med den (RP 90/2013 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till lag om
ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband
med den kompletteras. Syftet med propositionen är att genomföra de förslag i fråga om
utkomstskyddet för arbetslösa som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna har enats
om i sysselsättnings- och tillväxtavtalet.
I propositionen föreslås det att det föreskrivs om ett skyddat belopp på 300 euro i
fråga om sådan jämkad dagpenning som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Enligt propositionen ska den inkomstrelaterade dagpenningen höjas så att den jämkade
dagpenningen tillsammans med arbetsinkomsten är högst lika stor som den lön som
ligger till grund för den inkomstrelaterade

dagpenningen. Självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning ska förkortas från sju dagar
till fem dagar. Dessutom föreslås det att den
lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en arbetstagare vars
lön har sänkts för viss tid av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker ska bestämmas enligt situationen före lönesänkningen.
Lagen om alterneringsledighet föreslås bli
ändrad så att det skyddade belopp som avses
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte
tillämpas vid beräkning av alterneringsersättningens belopp.
Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2014 och avses bli behandlad i samband med den.
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
2014.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 Inledning
Enligt det strukturpolitiska program som
regeringen fattade beslut om den 29 augusti
2013 ska ett skyddat belopp av arbetsinkomster tas i bruk i utkomstskyddet för arbetslösa
i syfte att avlägsna flitfällorna. Arbetsmarknadsorganisationerna enades den 30 augusti
2013 i sysselsättnings- och tillväxtavtalet om
att det ska bli mer lockande att ta emot korta
anställningar genom att bestämmelserna om
jämkad arbetslöshetsdagpenning utvecklas.
Enligt avtalet kan den jämkade dagpenningen
tillsammans med arbetsinkomsten sammanlagt vara högst lika stor som den lön som ligger till grund för dagpenningen. För den
jämkade dagpenningen införs dessutom ett
skyddat belopp som är 300 euro i månaden.
Därtill förkortas självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning från sju till fem dagar. Det
har avtalats om att reformerna ska träda i
kraft vid ingången av 2014.
Regeringen har redan överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om
ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband
med den. Genomförandet av de föreslagna
ändringarna kräver att den proposition som
redan överlämnats ändras. De föreslagna
ändringarna gäller 4 kap. 5 och 6 §, 5 kap.
13 § och 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa (1290/2002) samt 15 § i lagen
om alterneringsledighet (1305/2002). I övrigt
ändras inte innehållet i propositionen.

2 Nuläge
Jämkade arbetslöshetsförmåner
Enligt 4 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa gäller rätt till jämkade arbetslöshetsförmåner en arbetssökande som utför
deltidsarbete, vars arbetstid per dag har förkortats på grund av permittering, som har tagit emot heltidsarbete för högst två veckor eller som har inkomst av företagsverksamhet
eller eget arbete.
Enligt 4 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms den jäm-

kade arbetslöshetsförmånen på grundval av
arbetsinkomsten under jämkningsperioden.
Enligt 4 kap. 2 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som jämkningsperiod, om inte något annat följer av
4 mom., en period om en månad eller fyra på
varandra följande kalenderveckor, beroende
på personens lönebetalningsperiod. I 4 mom.
föreskrivs att om en jämkningsperiod skulle
omfatta sådana tidsperioder som inte berättigar till arbetslöshetsförmåner eller jämkade
arbetslöshetsförmåner, ska det från jämkningsperioden i andra fall än de som avses i
2 mom. dras av en tid som motsvarar denna
tidsperiod. När deltidsarbete som varar längre än fyra veckor börjar, kan jämkningsperioden bestämmas så att jämkningsperioderna
motsvarar lönebetalningsperioderna i deltidsarbetet.
En arbetssökande har inte rätt till jämkad
arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes
arbetstid under en jämkningsperiod överstiger 80 procent av den inom branschen tilllämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i
heltidsarbete. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, görs jämförelsen
med den ordinarie arbetstid som avses i
3 kap. i arbetstidslagen (605/1996).
Vid jämkning beaktas som inkomst lön eller annat vederlag som ska betraktas som
förvärvsinkomst och som har fåtts som ersättning för arbete. När en jämkad arbetslöshetsförmån bestäms på grundval av en jämkningsperiod enligt 2 § 4 mom., ska inkomsten under jämkningsperioden omvandlas till
beräknad inkomst genom att dagslönen multipliceras med talet 21,5. Dagslönen erhålls
genom att inkomsten av arbetet divideras
med antalet beräknade arbetsdagar under
jämkningsperioden.
Den jämkade arbetslöshetsförmånen uträknas så att förmånen och 50 procent av inkomsten sammanlagt under en jämkningsperiod kan uppgå till det belopp som annars
hade kunnat betalas i förmån. Summan av
den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen jämte eventuella barnförhöjningar och inkomsten under jämkningsperioden kan motsvara högst 90 procent av den lön som ligger
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till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, likväl minst samma belopp som personen i fråga skulle ha rätt att få i grunddagpenning. Om en person har rätt till förhöjd
förtjänstdel eller omställningsskyddets förtjänstdel, kan summan av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen jämte eventuella barnförhöjningar tillsammans med arbetsinkomsten vara högst lika stor som den
lön som ligger till grund för dagpenningen.
Enligt 4 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa kan de som deltar i den räddningsverksamhet som bedrivs av anställda i
bisyssla vid räddningsverk, anställda vid avtalsbrandkårer eller anställda vid andra sammanslutningar som är verksamma i räddningsbranschen förtjäna högst 300 euro under en jämkningsperiod om en månad och
högst 279 euro under en jämkningsperiod om
fyra på varandra följande kalenderveckor
utan att det påverkar beloppet av arbetslöshetsförmånen.
Självrisktid
Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det
att en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån en tid som
motsvarar sammanlagt sju fulla arbetsdagar
under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden åläggs en gång per
maximal utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning.
Som självriskdagar räknas inte de dagar då
personen i fråga inte uppfyller villkoren i
2 kap. för erhållande av inkomstrelaterad
dagpenning eller grunddagpenning eller för
vilka personen inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning på grund av begränsningarna enligt 2 a eller 3 kap. eller berättigad till
jämkad arbetslöshetsdagpenning på grund av
att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 §
överskrids. Till självrisktiden räknas dock
den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen. Till självriskdagarna räknas också de dagar för vilka en
person har betalats arbetslöshetsförmåner
med stöd av 10 kap.
En person har rätt till arbetslöshetsdagpenning utan självrisktid, om orsaken till att arbetet förhindrats är en sådan stridsåtgärd som

inte står i samband med personens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden och om
han eller hon annars uppfyller villkoren för
erhållande av arbetslöshetsdagpenning.
Alterneringsersättningens storlek
Alterneringsersättningens fulla belopp är
70 procent av den arbetslöshetsdagpenning
som personen, om han eller hon var arbetslös, skulle ha rätt till enligt 5 kap. 2—5 § och
6 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ersättningens belopp är 80 procent, om den alterneringslediga har minst 25 år arbetshistoria
enligt 4 § innan alterneringsledigheten börjar.
När alterneringsersättningen fastställs beaktas inte barnförhöjning enligt 6 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
När arbetslöshetsdagpenningen fastställs
ska vad som i 4 kap. 1—5 samt 7 och 8 § i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning tillämpas
på lagstadgad förmån, lön och annan arbetsinkomst som den alterneringslediga får under
alterneringsledigheten. Alterneringsersättningens belopp påverkas emellertid inte av
sådana andra ersättningar eller vederlag som
intjänats före alterneringsledigheten och som
betalas ut under ledigheten och för vilka den
alterneringslediga inte får motsvarande fritid
och inte heller av sådana naturaförmåner som
inte medräknas i löneinkomsterna och som
enligt alterneringsavtalet erhålls även under
alterneringsledigheten.
Lön som ligger till grund för dagpenningen
Den lön som ligger till grund för löntagares
inkomstrelaterade dagpenning beräknas utgående från personens stabiliserade lön för
den tid omedelbart innan arbetslösheten började under vilken han eller hon har uppfyllt
löntagares arbetsvillkor.
Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en person
som får eller som har fått invalidpension i
form av delpension eller deltidspension bestäms utgående från situationen när utbetalningen av pensionen började. Om arbetsvillkoret uppfylls i sin helhet efter det att utbetalningen av pensionen upphört, uträknas den
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lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med huvudregeln, dvs. för tiden omedelbart före arbetslösheten. Den lön som ligger till grund för
dagpenningen bestäms på motsvarande sätt,
om personen har varit alterneringsledig enligt
lagen om alterneringsledighet, eller har fått
deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller har haft partiell vårdledighet.

3 Föreslagna ändringar
I propositionen föreslås det att man vid
jämkning av arbetslöshetsförmånen tar i bruk
ett skyddat belopp på 300 euro, vilket för
närvarande gäller de inkomster som de som
deltar i den räddningsverksamhet som bedrivs av anställda i bisyssla vid räddningsverk, anställda vid avtalsbrandkårer eller anställda vid andra sammanslutningar som är
verksamma i räddningsbranschen får. Förslaget gäller således arbetsmarknadsstödet,
grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen. Det skyddade beloppet
föreslås vara 300 euro under en jämkningsperiod om en månad och vid användningen av
sådan beräknad inkomst som avses i 4 §
2 mom. Om jämkningsperioden är fyra kalenderveckor är det skyddade beloppet 279
euro.
Det föreslås att den jämkade dagpenningens högsta belopp ändras så att summan av
dagpenningen jämte eventuella barnförhöjningar och inkomsten under jämkningsperioden kan vara högst lika stor som den lön som
ligger till grund för den inkomstrelaterade
dagpenningen. I arbetslöshetsdagpenning ska
dock betalas minst samma belopp som personen i fråga skulle ha rätt att få i grunddagpenning.
Det föreslås att självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning förkortas från sju dagar till
fem dagar.
Det föreslås att lagen om alterneringsledighet ändras så att det skyddade belopp som
avses i 4 kap. 5 § 1 och 2 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa inte ska dras av
från lönen eller annan arbetsinkomst vid beräkning av alterneringsersättningens belopp.
Det föreslås att en bestämmelse som gäller
tidsbegränsad lönesänkning fogas till lagen
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för en bestämd tid. Syftet är att lönesänkningar som gjorts av produktionsorsaker eller
ekonomiska orsaker inte ska inverka sänkande på den inkomstrelaterade dagpenningen
om arbetstagaren senare blir permitterad eller
om hans eller hennes anställningsförhållande
upphör. Motsvarande bestämmelse fanns i
lagen åren 2010—2012.
Syftet med de föreslagna bestämmelserna
är att uppmuntra arbetssökande att ta emot
kortvarigt arbete och deltidsarbete. Avsikten
är att genom den förkortade självrisktiden
förbättra den arbetslösas försörjning i början
av arbetslösheten. Med den föreslagna ändringen i hur lönen bestäms strävar man efter
att en tillfällig lönesänkning som görs för att
trygga arbetsplatserna inte ska inverka sänkande på en eventuell senare arbetslöshetsdagpenning.

4 Konsekvenser
Ungefär 16 700 personer fick jämkad dagpenning varje månad år 2012, i januari—juli
2013 uppgick antalet till 18 750 personer.
Om alla dessa personers skyddade belopp var
300 euro per månad, skulle utgifterna för förtjänstskyddet öka med uppskattningsvis
17 miljoner euro. En höjning av den jämkade
dagpenningen så att den är högst lika stor
som den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen ökar utöver
vad som presenterats i den tidigare propositionen utgifterna för förtjänstskyddet med ca
10 miljoner euro. I fråga om arbetsmarknadsstödet ökar ett skyddat belopp på 300 euro
utgifterna med 17,1 miljoner euro och i fråga
om grunddagpenningen med 7,8 miljoner
euro.
Att självrisktiden förkortas från sju dagar
till fem dagar ökar utgifterna för förtjänstskyddet med ca 45,3 miljoner euro år 2014.
Utgifterna för grunddagpenningen ökar med
ca 2,0 miljoner euro.
De föreslagna ändringarna ökar statens utgifter med 68,6 miljoner euro, arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter med 29,5 miljoner euro och arbetslöshetskassornas utgifter
med 4,2 miljoner euro.
Den ändring som gäller beräkningen av den
lön som ligger till grund för dagpenningen
har i praktiken inte några konsekvenser för
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arbetslöshetsförsäkringsfonden. Det finns få
avtal om lönesänkningar, lönesänkningarna
är relativt små och endast en del av dem som
omfattas av avtalen i fråga blir arbetslösa.

5 Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet och de centrala
arbetsmarknadsorganisationerna. Folkpensionsanstalten och Arbetslöshetskassornas
Samorganisation rf har hörts vid beredningen.
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Samband med andra propositioner

Propositionen är en kompletterande proposition som avses i 71 § i grundlagen. Propositionen ska behandlas tillsammans med den
proposition med förslag till lag om ändring
av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och
till vissa lagar som har samband med den
(RP 90/2013 rd) som tidigare överlämnats till
riksdagen. Propositionen hänför sig också till
den kompletterande budgetpropositionen för
2014 och avses bli behandlad i samband med
den.
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DETALJMOTIVERING
1 Lagförslag
1.1
4 kap.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

5 §. Förmånsbelopp. Det föreslås att
1 mom. ändras så att ett skyddat belopp tas i
bruk i fråga om den jämkade arbetslöshetsförmånen. Om en arbetssökande omfattas av
jämkning enligt 4 kap. 1 § ska först de inkomster som överstiger det skyddade beloppet börja minska den arbetslöshetsförmån
som betalas. I övrigt motsvarar momentet
gällande lag.
I 2 mom. finns bestämmelser om det skyddade beloppets storlek. Det skyddade beloppet föreslås i enlighet med 4 kap. 6 § i gällande lag vara 300 euro under en jämkningsperiod om en månad, 300 euro vid användningen av sådan beräknad inkomst som avses
i 4 § 2 mom. och 279 euro under en jämkningsperiod om fyra på varandra följande kalenderveckor.
I 3 mom. föreslås bestämmelser om den
jämkade dagpenningens högsta belopp så att
summan av dagpenningen jämte eventuella
barnförhöjningar och inkomsten under jämkningsperioden kan vara högst lika stor som
den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, likväl minst
samma belopp som personen i fråga skulle ha
rätt att få i grunddagpenning.
6 §. Jämkning av inkomster från räddningsverksamhet. Eftersom det föreslås att
det skyddade belopp som det föreskrivs om i

paragrafen ska tillämpas på alla arbetssökande, är paragrafen onödig och upphävs.
5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

13 §. Självrisktid. Det föreslås att självrisktiden förkortas från sju dagar till fem dagar. I
övrigt motsvarar paragrafen gällande lag.
6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens
belopp och varaktighet

4 §. Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning. Det före-

slås att 3 mom. ändras temporärt. Det föreslås att en bestämmelse som gäller tidsbegränsad lönesänkning fogas till momentet.
Syftet är att lönesänkningar som gjorts av
produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker
inte ska inverka sänkande på den inkomstrelaterade dagpenningen om arbetstagaren senare blir permitterad eller om hans eller hennes anställningsförhållande upphör. Orsaken
till att anställningsförhållandet upphör har
enligt förslaget ingen betydelse vid tillämpning av bestämmelsen. För att bestämmelsen
ska kunna tillämpas måste lönesänkningen
vara tidsbegränsad och grunda sig på produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Lönesänkningen kan basera sig på ett ensidigt beslut som arbetsgivaren fattat med stöd av
uppsägningsgrunderna i 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen, eller också kan arbetsgivaren och
personalen komma överens om lönesänkningen. Om lönesänkningen överenskoms på
arbetsplatsen ska avtalet grunda sig på produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker
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och avtalet ska göras upp under iakttagande
av arbetsplatsens förhandlingsförfarande. I
många kollektivavtal ingår bestämmelser om
vilka frågor man kan komma överens om
lokalt och om det förfarande som ska iakttas
vid avtalsförfarandet. Avtalet ska också vara
skriftligt, eftersom det då är lätt att senare
påvisa avtalets existens och innehåll. I övrigt
motsvarar momentet gällande lag.

1.2

Lagen om alterneringsledighet

15 §. Alterneringsersättningens storlek.

Det föreslås att 2 mom. ändras så att det
skyddade belopp som avses i 4 kap. 5 § 1 och
2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte ska dras av från lönen eller annan
arbetsinkomst vid beräkning av alterneringsersättningens belopp. I övrigt motsvarar paragrafen gällande lag.

2 Ikraftträdande
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2014. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 3 mom. i

lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska
vara i kraft till och med den 31 december
2015.
Det föreslås att på en förmån som betalas
för tiden innan den föreslagna ändringen av
lagen om utkomstskydd för arbetslösa trädde
i kraft ska lagens 4 kap. 5 § tillämpas i den
lydelse den hade vid den föreslagna lagens
ikraftträdande.
Det föreslagna 5 kap. 13 § 1 mom. i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa ska tillämpas om självrisktiden börjar efter det att den
föreslagna lagen trädde i kraft. Om självrisktiden har börjat innan den föreslagna lagen
trädde i kraft är självrisktiden sju dagar.
Det föreslås att 6 kap. 4 § 3 mom. i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa ska tillämpas vid beräkning av den lön som ligger till
grund för den inkomstrelaterade dagpenningen på basis av löner som intjänats 2014 och
2015.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 4 kap. 6 §, sådan den lyder i
lag 509/2011, och
ändras 4 kap. 5 §, 5 kap. 13 § 1 mom. och temporärt 6 kap. 4 § 3 mom., sådana de lyder,
4 kap. 5 § delvis ändrad i lag 288/2012, 5 kap. 13 § 1 mom. i lag 1188/2009 och 6 kap. 4 §
3 mom. i lag 608/2004, som följer:
4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner
5§
Förmånsbelopp

Den jämkade arbetslöshetsförmånen uträknas så att förmånen och 50 procent av den
del av inkomsten som överstiger det skyddade beloppet sammanlagt under en jämkningsperiod kan uppgå till det belopp som
annars hade kunnat betalas i förmån.
Det skyddade beloppet är
1) 300 euro under en jämkningsperiod om
en månad,
2) 300 euro vid användningen av sådan beräknad inkomst som avses i 4 § 2 mom.,
3) 279 euro under en jämkningsperiod om
fyra på varandra följande kalenderveckor.
Beloppet av jämkad inkomstrelaterad dagpenning beräknas så att summan av nämnda

dagpenning jämte eventuella barnförhöjningar och inkomsten under jämkningsperioden
är högst lika stor som den lön som ligger till
grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, likväl minst samma belopp som personen
i fråga skulle ha rätt att få i grunddagpenning.
5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning
13 §
Självrisktid

Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det
att en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån en tid som
motsvarar sammanlagt fem fulla arbetsdagar
under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden föreläggs en gång
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per maximal utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 §.
——————————————
6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och
varaktighet
4§
Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning

——————————————
Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en person
som får eller som har fått invalidpension i
form av delpension eller fått en deltidspension bestäms utgående från situationen när
utbetalningen av pensionen började. Om personens arbetsvillkor enligt 5 kap. 3 § uppfylls
i sin helhet efter det att utbetalningen av pensionen upphört, uträknas den lön som ligger
till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med 1 mom. Vad som bestäms ovan gäller den som har varit alterne-

ringsledig enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995) eller lagen om
alterneringsledighet (1305/2002), eller som
har fått deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller som har varit
partiellt vårdledig, eller vars lön har sänkts
för viss tid på uppsägningsgrunder enligt
7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen eller på basis av
ett skriftligt avtal som gäller personalen och
som av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker ingåtts på arbetsplatsen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. är i kraft till utgången av 2015.
På en förmån som betalas för tiden före lagens ikraftträdande tillämpas 4 kap. 5 § i den
lydelse som gällde vid lagens ikraftträdande.
Bestämmelsen i 5 kap. 13 § 1 mom. tillämpas om självrisktiden börjar efter det att denna lag trädde i kraft.
Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. tillämpas på beräkning av den lön som ligger till grund för
den inkomstrelaterade dagpenningen på basis
av löner som intjänats 2014 och 2015.

—————
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2.
Lag
om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 15 § 2 mom. som följer:
15 §
Alterneringsersättningens storlek

——————————————
När den i 1 mom. avsedda arbetslöshetsdagpenningen fastställs ska vad som i 4 kap.
1—5 samt 7 och 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning tillämpas på lagstadgad förmån, lön och annan arbetsinkomst som den
alterneringslediga får under alterneringsledigheten. Alterneringsersättningens belopp
påverkas emellertid inte av sådana andra ersättningar eller vederlag som intjänats före

alterneringsledigheten och som betalas ut
under ledigheten och för vilka den alterneringslediga inte får motsvarande fritid och
inte heller av sådana naturaförmåner som inte
medräknas i löneinkomsterna och som enligt
alterneringsavtalet erhålls även under alterneringsledigheten. Vid beräkning av alterneringsersättningens belopp ska det skyddade
belopp som avses i 4 kap. 5 § 1 och 2 mom. i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte
dras från lönen eller annan arbetsinkomst.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

20 .

—————
Helsingfors den 31 oktober 2013

Vid förhinder för statsministern, utrikesminister

ERKKI TUOMIOJA

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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Bilaga
Lagförslag

1.
Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 4 kap. 6 §, sådan den lyder i
lag 509/2011, och
ändras 4 kap. 5 §, 5 kap. 13 § 1 mom. och temporärt 6 kap. 4 § 3 mom., sådana de lyder,
4 kap. 5 § delvis ändrad i lag 288/2012, 5 kap. 13 § 1 mom. i lag 1188/2009 och 6 kap. 4 §
3 mom. i lag 608/2004, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

5§

5§

Förmånsbelopp

Förmånsbelopp

Den jämkade arbetslöshetsförmånen uträknas så att förmånen och 50 procent av inkomsten sammanlagt under en jämkningsperiod kan uppgå till det belopp som annars
hade kunnat betalas i förmån.

Den jämkade arbetslöshetsförmånen uträknas så att förmånen och 50 procent av den del
av inkomsten som överstiger det skyddade
beloppet sammanlagt under en jämkningsperiod kan uppgå till det belopp som annars
hade kunnat betalas i förmån.

Beloppet av jämkad inkomstrelaterad dagpenning beräknas så att summan av dagpenningen jämte eventuella barnförhöjningar och
inkomsten under jämkningsperioden motsvarar högst 90 procent av den lön som ligger till
grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, likväl minst samma belopp som personen
i fråga skulle ha rätt att få i grunddagpenning.

Det skyddade beloppet är
1) 300 euro under en jämkningsperiod om
en månad,
2) 300 euro vid användningen av sådan beräknad inkomst som avses i 4 § 2 mom.,
3) 279 euro under en jämkningsperiod om
fyra på varandra följande kalenderveckor.

Beloppet av jämkad inkomstrelaterad dagpenning beräknas så att summan av nämnda
dagpenning jämte eventuella barnförhöjningar och inkomsten under jämkningsperioden
är högst lika stor som den lön som ligger till
grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, likväl minst samma belopp som personen
i fråga skulle ha rätt att få i grunddagpenning.
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Föreslagen lydelse

Om en person har rätt till förhöjd förtjänstdel eller omställningsskyddets förtjänstdel enligt 6 kap. 2 §, kan summan av den jämkade
inkomstrelaterade dagpenningen jämte eventuella barnförhöjningar tillsammans med arbetsinkomsten vara högst lika stor som den
lön som ligger till grund för dagpenningen,
dock minst lika mycket som personen skulle
ha rätt att få i grunddagpenning ökad med
eventuell barnförhöjning och den förhöjningsdel eller det omställningsskyddstillägg
som avses i 6 kap. 1 § 2 mom.

6§
Jämkning av inkomster från räddningsverksamhet
Den jämkade arbetslöshetsförmånen för
dem som enligt 25 § i räddningslagen
(379/2011) eller motsvarande lagstiftning i
landskapet Åland deltar i den räddningsverksamhet som bedrivs av anställda i bisyssla vid
räddningsverk, anställda vid avtalsbrandkårer eller anställda vid andra sammanslutningar som är verksamma i räddningsbranschen ska, med avvikelse från 4 § 1 mom. och
5 § 1 mom., beräknas så att man vid jämkningen beaktar den del av inkomsten från
räddningsverksamheten som
1) överstiger 300 euro under en jämkningsperiod om en månad,
2) överstiger 300 euro vid användningen av
sådan beräknad inkomst som avses i 4 §
2 mom., eller
3) överstiger 279 euro under en jämkningsperiod om fyra på varandra följande kalenderveckor.

(upphävs)

5 kap.

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

13 §

13 §

Självrisktid

Självrisktid

Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det
att en person har varit arbetslös arbetssökande att en person har varit arbetslös arbetssökan-
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

vid arbets- och näringsbyrån en tid som motsvarar sammanlagt sju fulla arbetsdagar under
högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden åläggs en gång per maximal
utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning
enligt 6 kap. 7 §.
——————————————

de vid arbets- och näringsbyrån en tid som
motsvarar sammanlagt fem fulla arbetsdagar
under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden föreläggs en gång
per maximal utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 §.
——————————————

6 kap.

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och
varaktighet

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och
varaktighet

4§

4§

Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning

Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning

——————————————
Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en person
som får eller som har fått invalidpension i
form av delpension eller deltidspension bestäms utgående från situationen när utbetalningen av pensionen började. Om personens
arbetsvillkor enligt 5 kap. 3 § uppfylls i sin
helhet efter det att utbetalningen av pensionen
upphört, uträknas den lön som ligger till
grund för den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med 1 mom. Vad som bestäms
ovan gäller den som har varit alterneringsledig enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995) eller lagen om alterneringsledighet (1305/2002) eller har fått deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice eller har haft partiell vårdledighet.

——————————————
Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en person
som får eller som har fått invalidpension i
form av delpension eller fått en deltidspension bestäms utgående från situationen när
utbetalningen av pensionen började. Om personens arbetsvillkor enligt 5 kap. 3 § uppfylls
i sin helhet efter det att utbetalningen av pensionen upphört, uträknas den lön som ligger
till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med 1 mom. Vad som bestäms ovan gäller den som har varit alterneringsledig enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995) eller lagen om
alterneringsledighet (1305/2002), eller som
har fått deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller som har varit
partiellt vårdledig, eller vars lön har sänkts

——————————————

för viss tid på uppsägningsgrunder enligt
7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen eller på basis
av ett skriftligt avtal som gäller personalen
och som av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker ingåtts på arbetsplatsen.

——————————————

Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

———

Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. är i kraft till utgången av 2015.
På en förmån som betalas för tiden före lagens ikraftträdande tillämpas 4 kap. 5 § i den
lydelse som gällde vid lagens ikraftträdande.
Bestämmelsen i 5 kap. 13 § 1 mom. tillämpas om självrisktiden börjar efter det att
denna lag trädde i kraft.
Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. tillämpas på beräkning av den lön som ligger till grund för
den inkomstrelaterade dagpenningen på basis av löner som intjänats 2014 och 2015.
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2.
Lag
om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 15 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §

15 §

Alterneringsersättningens storlek

Alterneringsersättningens storlek

——————————————
När den i 1 mom. avsedda arbetslöshetsdagpenningen fastställs skall vad som i 4 kap.
1—5 samt 7 och 8 § lagen om utkomstskydd
för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning tillämpas på lagstadgad förmån, lön
och annan arbetsinkomst som den alterneringslediga får under alterneringsledigheten.
Alterneringsersättningens belopp påverkas
emellertid inte av sådana andra ersättningar
eller vederlag som intjänats före alterneringsledigheten och som betalas ut under ledigheten och för vilka den alterneringslediga inte
får motsvarande fritid och inte heller av sådana naturaförmåner som inte medräknas i löneinkomsterna och som enligt alterneringsavtalet erhålls även under alterneringsledigheten.

——————————————
När den i 1 mom. avsedda arbetslöshetsdagpenningen fastställs ska vad som i 4 kap.
1—5 samt 7 och 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning tillämpas på lagstadgad förmån, lön och annan arbetsinkomst som den
alterneringslediga får under alterneringsledigheten. Alterneringsersättningens belopp
påverkas emellertid inte av sådana andra ersättningar eller vederlag som intjänats före
alterneringsledigheten och som betalas ut under ledigheten och för vilka den alterneringslediga inte får motsvarande fritid och inte
heller av sådana naturaförmåner som inte
medräknas i löneinkomsterna och som enligt
alterneringsavtalet erhålls även under alterneringsledigheten. Vid beräkning av alterne-

——————————————

ringsersättningens belopp ska det skyddade
belopp som avses i 4 kap. 5 § 1 och 2 mom. i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte
dras från lönen eller annan arbetsinkomst.

——————————————
———

Denna lag träder i kraft den

20 .

