
   
  
 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (finansieringen av arbetsmarknadsstödet) 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. Avsikten är 
att de uppgifter som överförs från kommuner till landskap beaktas vid fördelningen av ansva-
ret för finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Finansieringen av arbetsmarknadsstödet änd-
ras särskilt i syfte att uppmuntra landskapen till effektivt främjande av sysselsättningen. Vid 
finansieringen av arbetsmarknadsstödet beaktas också i fortsättningen kommunernas uppgift 
att främja sysselsättningen.  

Propositionen hänför sig till den landskapsmodell som föreslås träda i kraft vid ingången av år 
.... och den avses bli behandlad i samband med behandlingen av de regeringspropositioner 
som hänför sig till reformen i fråga.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 20  . 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Kompletteras vid behov. 

Statsminister Juha Sipiläs regering fastställde i april 2016 de uppgifter som från och med in-
gången av 2019 avses bli överförda till landskapen. Regeringen har lämnat regeringens propo-
sition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform 
av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 
och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd). I propositionen ingår ett 
förslag till en landskapslag vars 6 § 1 mom. innehåller definition av de uppgiftsområden på 
vilka landskapet sköter de uppgifter som ålagts landskapet enligt lag. Enligt 6 § 1 mom. 
9 punkten hör till landskapets uppgiftsområden regionutvecklingsmyndighetens uppgifter, ut-
veckling och finansiering av regionen och dess näringsliv och innovationsmiljöer och den 
därmed förknippade utbildningen och kompetensutvecklingen, främjandet av kulturen, ord-
nandet av företags-, arbets- och näringstjänster samt främjandet av integrationen.  

Regeringen har också lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om regionut-
veckling och tillväxttjänster (RP   /2017 rd) där det föreslås att arbets- och näringsbyråernas 
nuvarande arbets- och näringstjänster (offentlig arbetskrafts- och företagsservice) och närings-
, trafik- och miljöcentralernas företagstjänster ska sammanslås till tillväxttjänster på land-
skapsnivå. I lagen i fråga anges ramar för ordnandet och produktionen av tillväxttjänster, men 
innehållet i tjänsterna fastställs inte. Bestämmelser om innehållet i tjänsterna ska utfärdas i se-
parata lagar.  

Regeringen har dessutom lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om offent-
liga rekryterings- och kompetenstjänster, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxt-
tjänster och lag om privata rekryteringstjänster (RP    /2017 rd), vilka ska ersätta lagen om of-
fentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om sektorsövergripande samservice som främ-
jar sysselsättningen, lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och 
lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet. Lagen om sociala företag fö-
reslås bli upphävd.  

Av den helhet som de ovan nämnda regeringspropositionerna bildar skapas en reform där de 
nuvarande arbetskrafts- och företagstjänsterna omvandlas till tillväxttjänster och ansvaret för 
ordnandet av dem överförs på landskapen. Samtidigt reformeras finansieringen av tjänsterna. I 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap 
och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse 
enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) föreslås i 
fråga om bestämmelserna om landskapens finansiering och vissa andra bestämmelser att den 
andel av de kalkylmässiga kostnader som utgör grunden för statens finansiering till landskap-
en och som bestäms på basis av de uppgifter som finansieras från de nuvarande momenten en-
ligt nedan ska kanaliseras till landskapen enligt den föreslagna paragrafen på följande sätt: en 
bestämd andel av arbets- och näringsbyråernas omkostnader (32.30.01), Offentlig arbetskrafts- 
och företagsservice (32.30.51), Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt 
(32.20.43), Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (32.30.45). Nämnda 
anslag ska i fortsättningen ingå i de allmänna medlen för landskapen. De ekonomiska konse-
kvenserna av landskaps- och tillväxtservicereformen har beskrivits i regeringens proposition 
till riksdagen med förslag till landskapsreform och en reform av ordnandet av social- och häl-
sovården och till lagar som har samband med dem samt i regeringens proposition med förslag 
till lag om regionutveckling och tillväxttjänster. I fortsättningen ska landskapen få själva be-
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stämma om de resurser som används för tillhandahållande av sysselsättningsfrämjande ser-
vice, varvid volymen av och strukturen hos servicen kan variera regionvis och avvika från den 
nuvarande.  

Ansvaret för finansieringen av arbetsmarknadsstödet fördelas nuförtiden mellan kommunerna 
och staten, så att målet är att uppmuntra kommunerna att främja sysselsättningen av de arbets-
lösa. När skötseln av arbetslöshet på det ovan beskrivna sättet, liksom också ansvaret för ord-
nande av social- och hälsovårdstjänster, överförs på landskapen som ett led i landskapsrefor-
men, ändras kommunernas och statens uppgifter i fråga om främjandet av sysselsättningen. I 
denna regeringsproposition föreslås det att bestämmelserna om ansvaret för finansieringen av 
arbetsmarknadsstödet ändras, så att de motsvarar den ändring av ansvarsfördelningen mellan 
och påverkansmöjligheterna för kommuner och landskap som följer av de ovan beskrivna re-
geringspropositionerna. 

2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Finansieringen av arbetsmarknadsstödet 

Bestämmelser om finansieringen av arbetsmarknadsstödet finns i 14 kap. 3 a § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002). Arbetsmarknadsstödet och den därtill anslutna barn-
förhöjningen finansieras med statens medel till utgången av den betalningsperiod under vilken 
arbetsmarknadsstöd har betalats till personen på grundval av arbetslöshet för sammanlagt 300 
dagar. Därefter och till utgången av den betalningsperiod under vilken arbetsmarknadsstöd har 
betalats till personen på grundval av arbetslöshet för sammanlagt 1 000 dagar, finansieras ar-
betsmarknadsstödet och den därtill anslutna barnförhöjningen till hälften med statens medel 
och till hälften av hemkommunen för den som får arbetsmarknadsstöd. Om betalningen av ar-
betsmarknadsstödet fortsätter efter utgången av den betalningsperiod under vilken maximiti-
den på 1000 dagar nås, svarar stödmottagarens hemkommun för 70 procent av det arbets-
marknadsstöd och den därtill anslutna barnförhöjning som betalas på grundval av arbetslöshet, 
medan statens andel sjunker till 30 procent.  

De 300 utbetalningsdagarna för arbetsmarknadsstöd börjar räknas från början efter det att per-
sonen på nytt blivit berättigad till arbetsmarknadsstöd efter att ha uppfyllt arbetsvillkoret och 
maximitiden för arbetslöshetsdagpenningen gått ut. Fördelningen av kostnadsansvaret gäller 
inte sådant arbetsmarknadsstöd som betalas på grundval av deltagande i sysselsättningsfräm-
jande service eller barnförhöjningen eller den förhöjningsdel som betalas för tiden i ovan 
nämnd service, och sådan förmån räknas inte heller med i de 300 dagar för vilka arbetsmark-
nadsstöd betalas.  

I tabellen nedan anges det sammanlagda antalet arbetsmarknadsstöddagar år 2016 landskaps-
vis. 
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 År 
 2016 
 Antalet arbetsmarknadsstöddagar landskapsvis 
 Totalt 300-499 500-999 1000 eller 

fler 
Landskap Mottagare Mottagare Mottagare Mottagare 
Södra Karelen 3 524 1 414 1 459 1 304 
Södra Österbotten 3 438 1 575 1 442 1 085 
Södra Savolax 3 586 1 550 1 585 1 170 
Kajanaland 1 949 874 894 602 
Egentliga Tavastland 3 919 1 556 1 688 1 409 
Mellersta Österbotten 1 246 551 519 395 
Mellersta Finland 9 292 3 757 3 864 3 511 
Kymmenedalen 5 694 2 126 2 398 2 322 
Lappland 5 108 2 091 2 190 1 826 
Birkaland 15 514 6 121 6 674 5 741 
Österbotten 2 745 1 214 1 138 903 
Norra Karelen 5 690 2 362 2 548 1 956 
Norra Österbotten 11 810 5 006 5 222 3 960 
Norra Savolax 7 023 2 703 2 917 2 781 
Päijänne-Tavastland 6 841 2 461 2 847 2 938 
Satakunta 4 882 2 309 1 987 1 470 
Nyland 41 172 16 012 18 406 15 820 
Egentliga Finland 12 785 5 158 5 602 4 636 
Sammanlagt 146 218 58 840 63 380 53 829 

 
 
Förskott som betalas för att täcka arbetsmarknadsstödet 

Bestämmelser om förskott som ska betalas för täckande av utgifterna för arbetsmarknadsstö-
det finns i 14 kap. 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Staten ska månatligen till 
Folkpensionsanstalten betala förskott för arbetsmarknadsstödet, så att förskottens belopp mot-
svarar det belopp som det beräknas att staten ska betala det året. Staten ska dessutom till Folk-
pensionsanstalten betala ett så stort belopp att Folkpensionsanstaltens likviditet för betalning 
av arbetsmarknadsstödet vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad. Likviditetsbeloppet ska 
återbetalas till staten när det inte längre behövs för att trygga likviditeten för arbetsmarknads-
stödet. 

Uppbörd av kommunernas finansieringsandel 

Som hemkommun för en mottagare av arbetsmarknadsstöd betraktas den kommun som den 
dag enligt 14 kap. 3 a § 1 mom. då arbetsmarknadsstödet betalts ut är antecknad som motta-
garens hemkommun i befolkningsdatasystemet. I 14 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa föreskrivs om både fastställande av mottagarens hemkommun och om uppbörden 
av kommunens finansieringsandel till Folkpensionsanstalten månatligen i efterhand på basis 
av uppgiften om hemkommun, vilken Folkpensionsanstalten för sin del använder till finansie-
ring av det arbetsmarknadsstöd som den betalar ut. Om kommunen inte betalar sin finansie-
ringsandel senast den förfallodag som anges i förordningen, är fordran förenad med en skyl-
dighet att betala dröjsmålsränta. På basis av bemyndigandet att utfärda förordning i 14 kap. 
3 d § utfärdas närmare bestämmelser om uppbörden av kommunens finansieringsandel till 
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Folkpensionsanstalten i 20 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1330/2002), sådan paragrafen lyder ändrad i förordning 
1225/2005. 

I praktiken sker uppbörden av kommunens finansieringsandel av arbetsmarknadsstödet på föl-
jande sätt: 

Folkpensionsanstalten meddelar hemkommunen för den som får arbetsmarknadsstöd när en 
person fått arbetsmarknadsstöd utbetalad för 200 dagar. Om personen övergår från arbetslös-
hetsdagpenning till arbetsmarknadsstöd, lämnas anmälan omedelbart när betalningen av ar-
betsmarknadsstöd börjar.  

Räkningarna till kommuner och därtill hörande förteckningar över mottagare av arbetsmark-
nadsstöd på vilka faktureringen baserar sig sammanställs av Folkpensionsanstalten elektro-
niskt en gång i månaden. Faktureringsperioden är den kalendermånad som föregår fakture-
ringen. Kommunerna erhåller sina fakturor över arbetsmarknadsstöd senast den 15 i varje må-
nad. Förfallodag för fakturan är den 28 i den månad då fakturan avsänts. 

Till fakturan bifogas en förteckning över de mottagare av arbetsmarknadsstöd till vilka sådant 
arbetsmarknadsstöd betalats som ingår i fakturan. I förteckningen ingår personens namn, per-
sonbeteckning och den tid för vilken kommunen debiteras samt kommunens betalningsandel 
som gäller personen i fråga. Personerna har grupperats under olika rubriker enligt finansie-
ringsandelarna på 50 % respektive 70 %. I förteckningen har de personer vars arbetsmark-
nadsstöd för fösta gången faktureras hos kommunen märkts ut. Också sådana återbäringar el-
ler korrigeringar som minskar finansieringsandelen och sådana retroaktiva korrigeringar som 
ökar finansieringsandelen ska specificeras på fakturan i det skede då beslutet om korrigering 
av arbetsmarknadsstöd som betalats till en viss mottagare av arbetsmarknadsstöd har fattats. 

Folkpensionsanstalten och kommunen kan komma överens om förfarandet för elektronisk 
överföring av personförteckningen. TietoFinland Oy fungerar som förmedlare vid uppgiftsö-
verföringen, när Folkpensionsanstalten med hjälp av FTP-protokollet överför datafilen med 
bilageuppgifterna till kommunens faktura till TietoFinland Oy:s proxyserver. TietoFinland Oy 
och kommunen har sinsemellan avtalat om de förfaranden som TietoFinland Oy tillämpar när 
det ställer uppgifterna i fråga till kommunens förfogande. 

Beaktandet av kommunens delfinansieringsansvar för arbetsmarknadsstödet i kommunens 
statsandel 

I 34 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) föreskrivs det om hur 
kommunens statsandel ökas eller minskas på grundval av de utgifter för arbetsmarknadsstödet 
som kommunerna ansvarar för, för att bibehålla syftet med den ändring av lagen om kommu-
nernas delfinansieringsansvar som trätt i kraft vid ingången av 2006 och som går ut på att re-
formen så långt som möjligt bör vara kostnadsneutral för varje kommuns del. I 34 a § i lagen 
om statsandel för kommunal basservice föreskrivs vidare hur man genom kommunernas stats-
andelar jämnar ut den ökning av kostnaderna som medförs för kommunerna och som beror på 
den ändring i kommunernas finansieringsandel som trädde i kraft vid ingången av 2015.  

På basis av ovan nämnda bestämmelser jämförs vid beräkningen av den kommunspecifika 
kompensationen för finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstöd den nettoutgift som medförs 
för kommunen på grund av den modell för finansiering av arbetsmarknadsstödet och utkomst-
stödet som föreslagits kommunen med den kalkylerade nettoutgift som år 2003 medförts för 
kommunen av det grundläggande utkomststödet efter statsandelen utökad med den höjning av 
statsandelen som kommunen skulle ha erhållit det nämnda året, om utjämningsgränsen för ut-
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jämning av den statsandel, som baserar sig på skatteintäkterna, hade varit 91 procent i stället 
för 90 procent och kommunens statsandel för social- och hälsovården hade varit 0,56 procen-
tenheter högre än den statsandelsprocent som gällde vid tidpunkten. Vid framräkningen av den 
kommunspecifika kompensationen antas vidare att de utgifter som år 2003 medförts för kom-
munen på grund av det grundläggande utkomststödet har varit 90 procent av de totala utgifter 
som medförts för kommunen av utkomstskyddet för arbetslösa.  

När kommunernas finansieringsansvar ändrades vid ingången av 2015 föreskrevs det att kost-
nadsökningen kompenseras genom en höjning av utdelningen av samfundsskatten med en 
procentandel som motsvarar det ändrade ansvarsbeloppet till kommunens fördel. Då utdel-
ningen av samfundsskatten inte sker i enlighet med de kostnader som medförs enskilda kom-
muner av tilläggsfinansieringsansvaret, ökas kommunens statsandel för basservicen eller 
minskas kommunvis genom skillnaden mellan kostnadsandelen och samfundsskatten. 

3  Proposit ionens målsät tning,  alternat iv  och de vikt igaste  förslagen 

3.1 Målsättning 

Reformen av regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna baserar sig på regeringspro-
grammet för statsminister Juha Sipiläs regering och de preciserande riktlinjer som i april 2016 
dragits upp på basis av regeringsprogrammet. 

Målet för propositionerna med förslag till överföring av ansvaret för tillväxttjänsterna och 
social- och hälsovårdstjänsterna till landskapen är främjande av den hållbara ekonomiska till-
växten, regionutvecklingen samt sysselsättningen, sysselsättandet och företagens verksamhets-
förutsättningar genom statens och landskapens åtgärder och med hjälp av den service som 
dessa ordnar. Ett ytterligare mål för propositionerna är att organisera de uppgifter och tjänster 
som finansieras av den offentliga förvaltningen och som den offentliga förvaltningen ansvarar 
för, så att de stöder regionernas tillväxt och livskraft. Vid reformen skapas en integrerad helhet 
av regionutvecklingen och tillväxttjänsterna. 

Vid övergången till landskapsmodellen sker märkbara förändringar i förhållandena ur finan-
sieringsansvarets synvinkel. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice ersätts med nya till-
växttjänster och ansvaret för ordnandet av dem överförs från staten till landskapen. För land-
skapet Nylands del har det föreslagits en egen speciallösning som går ut på att ansvaret för 
ordnandet av tillväxttjänsterna ska i stället för landskapet Nyland vila på en samkommun 
(Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda samt eventuella andra kommuner inom Nyland som 
ansluter sig till samkommunen). 

För att den princip som ligger bakom finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet, dvs. en 
jämnare fördelning av sysselsättningens fördelar mellan olika aktörer inom den offentliga sek-
torn, ska förverkligas förutsätts att också landskapen åläggs ansvar för finansieringen av ar-
betsmarknadsstödet. Målet för propositionen är således att se till att landskapet har minst ett 
lika stort incitament som i det gällande systemet att effektivt främja sysselsättningen av de ar-
betslösa inom regionen i en situation där den finansiering som landskapet får för skötsel av ar-
betslösheten och med vilken servicen för de arbetslösa ordnas utgör en del av den allmänna 
finansieringen för landskapet. Målet är samtidigt att också fortsättningsvis bibehålla incita-
mentet för stödmottagarens hemkommun att främja sysselsättningen.  

Regeringen har den 18 maj 2017 lämnat en proposition till riksdagen med förslag till komplet-
tering av lagen om landskapens finansiering som handlar om den finansiering som baserar sig 
på andra uppgifter för landskapen än uppgifter inom social- och hälsovården, miljö- och häl-
soskyddet och räddningsväsendet.  
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Enligt propositionen om finansieringen ska landskapen få sin finansiering genom statsandelar, 
av vilka 2,952 procent enligt den ovan nämnda propositionen ska bestämmas av faktorer som 
beskriver tillväxttjänster enligt kalkylerna på 2017 års nivå. Som fördelningsgrund i fråga om 
de faktorer som beskriver tillväxttjänsterna används antalet arbetslösa arbetssökande (60 %), 
arbetslöshetsgraden (15 %) och antalet driftsställen för företag (25 %). Enligt propositionen 
ska antalet arbetslösa arbetssökande och arbetslöshetsgraden granskas i förhållande till lands-
omfattande faktorer. Den finansiering som landskapet får från staten kan minska eller öka obe-
roende av hur arbetslösheten inom regionen utvecklas, eftersom den finansiering som land-
skapet får är beroende av det hur arbetslösheten inom regionen utvecklas i förhållande till hela 
landet. Fördelningsgrunderna uppmuntrar inte landskapen ur ekonomisk synvinkel att sträva 
efter en lägre arbetslöshet än genomsnittet i landet eller att satsa på främjande av sysselsätt-
ningen, utan finansieringslösningen har byggts upp så att landskapen ska ha tillräckliga resur-
ser att tillhandahålla tjänster som främjar sysselsättningen.  

Dessutom överförs en del av kommunernas uppgifter och ansvar på landskapen i samband 
med landskapsreformen. Kommunerna har t.ex. haft ansvaret för ordnandet av arbetsverksam-
het i rehabiliteringssyfte, och detta ansvar överförs i fortsättningen på landskapen. I och med 
ändringen kan kommunen inte längre i lika stor utsträckning som tidigare påverka arbetslös-
heten hos de mottagare av arbetsmarknadsstöd som bor inom den egna kommunen. 

3.2 Alternativ (kompletteras) 

3.3 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås det att det ansvar för finansieringen av arbetsmarknadsstödet som för 
närvarande ankommer på hemkommunen för den som får arbetsmarknadsstöd ska i fortsätt-
ningen fördelas jämnt mellan landskapet och personens hemkommun. Fördelningen avser att 
motsvara kommunens faktiska möjligheter att påverka sysselsättningen av de mottagare av ar-
betsmarknadsstöd som bor inom kommunens område, när ansvaret för ordnande av social- och 
hälsovårdsservicen överförts från kommuner på landskap, medan exempelvis ansvaret för 
undervisnings- och kulturväsendet också fortsättningsvis ska vila på kommunen. Statens 
finansieringsandel ska förbli oförändrad.  

Oförändrade förblir också de grunder på vilka finansieringsansvar uppstår för andra än staten, 
dvs. i praktiken orsaken till att arbetsmarknadsstöd betalas och den tid för vilken stöd betalas. 
Landskapets och kommunens finansieringsansvar ska börja när den betalningsperiod inom 
vilken de 300 betalningsdagarna för arbetsmarknadsstödet infallit löper ut och betalningen av 
arbetsmarknadsstöd på grundval av arbetslöshet fortsätter. Kommunens finansieringsansvar 
ska alltså i fortsättningsvis inte heller omfatta och något finansieringsansvar för landskapet 
inte uppstå när mottagaren av arbetsmarknadsstöd deltar i sysselsättningsfrämjande service.  
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Nuvarande 
finansieringsansvar 

 

 
 

Nytt finansieringsan-
svar 

 

 
 

Ingen ändring 
 

 mottagare 
av am-stöd 
för 300-
999 dagar 

mottagare 
av am-stöd 
för fler än  
1 000 da-
gar 

mottagare 
av am-stöd 
för 300-
999 dagar 

mottagare 
av am-stöd 
för fler än 
1 000 dagar 

arbetsmarknadsstödet 
för den tid som föregår 
den sysselsättnings-
främjande servicen 

staten 50 % 30 % 50 % 30 % 100 % 
kommunen 50 % 70 % 25 % 35%  
landskapet - - 25 % 35%  

 
 
Utgifterna för arbetsmarknadsstödet åren 2013—2016, miljoner euro 

 Totalt Ändr. 
   % 

För 
arbets
bets-
lös-
hets- 
tiden 

För den  
aktiva  
tiden 

Åter-
betal-
ningar 

Statens andel 
av kostnaderna 
för arbets-
marknads-
stödet 

Kommunens 
andel 

2013 1 439,7 18,9 % 963,9 475,8 -11,5 1 224,6 85 % 215,1 15 % 
2014 1 646,1 14,3 % 1 100,8 545,3 -12,0 1 398,4 85 % 247,7 15 % 
2015 1 759,5 6,9 % 1 172,8 586,8 -10,5 1 351,1 77 % 408,4 23 % 
2016 1 843,1 4,7 % 1 208,3 634,8 -10,5 1 417,5 77 % 425,6 23 % 
 
Källa: Statistikdatabasen Kelasto, arbetslöshetsförmåner, FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt 
ersättningsgrund, uppföljningen av arbetsmarknadsstödet, arbetsmarknadsstöd som delfinan-
sieras av kommunen 
^Återbetalningar som inte har kunnat hänföras enligt ersättningsgrunden 
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Exempelkalkyl enligt 
uppgifter från 2016 

    

Landskap Kommuner-
nas andel 
landskapsvis 
2016 

Landskapens 
andel efter 
2019 50 % av 
kommunernas 
nuvarande 

Invånarantal 
2015 

Euro/ 
invånare 

Nyland 132 113 878 66 056 939 1 620 261 40,8 
Egentliga Finland 37 282 299 18 641 149 474 323 39,3 
Satakunta 10 391 427 5 195 714 226 006 23,0 
Egentliga Tavastland 10 437 972 5 218 986 174 710 29,9 
Birkaland 44 126 202 22 063 101 505 399 43,7 
Päijänne-Tavastland 22 494 927 11 247 464 208 525 53,9 
Kymmenedalen 17 464 704 8 732 352 171 778 50,8 
Södra Karelen 9 257 835 4 628 917 131 155 35,3 
Södra Savolax 9 060 264 4 530 132 141 621 32,0 
Norra Savolax 20 946 522 10 473 261 253 239 41,4 
Norra Karelen 14 706 502 7 353 251 168 329 43,7 
Mellersta Finland 27 470 015 13 735 007 273 446 50,2 
Södra Österbotten 8 267 720 4 133 860 197 371 20,9 
Österbotten 7 052 304 3 526 152 176 894 19,9 
Mellersta Österbotten 3 035 655 1 517 827 69 032 22,0 
Norra Österbotten 32 982 946 16 491 473 406 980 40,5 
Kajanaland 5 282 501 2 641 251 78 398 33,7 
Lappland 13 216 097 6 608 048 180 858 36,5 
Sammanlagt 425 589 770 212 794 885 5 458 325 39,0 
 
 
Det har föreslagits att man genom lagen om regionutveckling och tillväxtjänster samt om ord-
nande av tillväxtjänster i landskapet Nyland ska skapa en speciallösning som gäller ordnandet 
av tillväxttjänsterna inom landskapet Nyland och som går ut på att städerna Esbo, Helsingfors, 
Grankulla och Vanda (kommunerna inom huvudstadsregionen) ska grunda en samkommun. 
Denna s.k. tvångssamkommun ska ordna tillväxttjänsterna inom hela Nylandsområdet, men 
ska inte svara för regionutvecklingen, samordningen av tillväxttjänster med andra uppgifter 
inom social- och hälsovården eller uppgifter för andra förvaltningsområden och inte heller för 
uppgifter som gäller Europeiska unionens strukturfonder inom Nyland. Landskapet ha ansva-
ret för de sistnämnda uppgifterna också i Nyland.  

Kompletteras. 

4  Proposit ionens konsekvenser  

4.1 Konsekvenser för medborgarna 

Propositionens förslag som gäller ansvaret för finansieringen av arbetsmarknadsstödet har inte 
några direkta konsekvenser för medborgarnas ställning, eftersom propositionen i sin helhet 
hänför sig till propositionerna om landskapsreformen och är ur finansieringssynvinkel en följd 
av de ändringar som beror på landskapsreformen. De eventuella konsekvenser som gäller 
medborgarnas ställning beror framför allt på hur den incitamentseffekt som genom den före-
slagna lösningen uppstår för landskapet och personens hemkommun styr landskapet och 
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kommunen att agera för främjande av sysselsättningen av sådana mottagare av arbetsmark-
nadsstöd som bor inom landskapets och kommunens område.  

4.2 Ekonomiska konsekvenser 

Enligt förslaget kvarstår statens finansieringsansvar på samma nivå som nuförtiden. Av kom-
munernas nuvarande finansieringsansvar ska hälften överföras på landskapen, vilket motsvarar 
också de uppgifter som överförs på landskapen i form av aktiva perioder som kommunerna 
nuförtiden genomför.  

Staten ska också fortsättningsvis finansiera det arbetsmarknadsstöd som betalas till mottagare 
av arbetsmarknadsstöd för en kortare period än 300 dagar samt utgifterna för arbetsmarknads-
stödet under tiden för sysselsättningsfrämjande service oberoende av antalet förmånsdagar. 

Ändringen ska genomföras kostnadsneutralt, så att i samband med överföringen av finansie-
ringsansvaret ska till landskapen överföras statsandelar för att kompensera de nuvarande utgif-
terna för arbetsmarknadsstödet. I bilagan presenteras statistikdatabasen Kelastos uppgifter från 
2016 om kommunernas finansieringsansvar i euro kommunvis och landskapsvis. Vid den se-
nare beredningen för man beakta hur stora eurobeloppen är i förändringsskedet och låsa be-
loppet av finansiering som överförs samt fastställa den princip enligt vilken statsandelarnas 
belopp ska beaktas. Bland de arbetsmarknadsstöd som betalades ut år 2016 varierade de ande-
lar som kommunerna betalade stort i förhållande till invånarantalet (3—169 €/invånare). 

    Statsan-
del 
enligt 
antalet 
arbets-
lösa 

Stats-
andel 
enligt 
antalet 
arbets-
lösa 

Ändring 
av stats-
andelen, 

Ändring 
av finan-
sierings- 
ansvaret 
(m€), 

Netto-
änd-
ring, 

Änd-
ring 

 1/16 1/17 Ändring, 
personer 

Finan-
siering  
16 m€ 

Finan-
siering 
17 m€ 

m€ Om alla 
får am-
stöd för 
300-999 
dgr 

m€ Per  
person 

01 Nyland   -5 197 159,7 162,3 2,7 10,9 13,5 2 604 
02 Egentliga 
Finland 

  -2 371 51,3 50,9 -0,4 5,0 4,6 1 932 

04 Satakunta   -1 082 24,8 24,7 -0,1 2,3 2,2 2 028 
05 Egentliga 
Tavastland 

  -655 16,7 16,8 0,1 1,4 1,5 2 215 

06 Birkaland   -3 230 63,3 62,3 -1,0 6,8 5,8 1 783 
07 Päijänne- 
Tavastland 

  -1 047 25,3 25,4 0,0 2,2 2,2 2 123 

08 Kymmene- 
dalen 

  -653 23,0 23,6 0,6 1,4 1,9 2 941 

09 Södra  
Karelen 

  -441 16,2 16,7 0,4 0,9 1,3 3 055 

10 Södra 
 Savolax 

  -838 16,9 16,7 -0,2 1,8 1,5 1 826 

11 Norra  
Savolax 

  -1 549 27,5 26,7 -0,8 3,3 2,6 1 608 

12 Norra  
Karelen 

  -325 21,6 22,6 1,0 0,7 1,7 5 243 
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13 Mellersta  
Finland 

  -1 751 36,5 36,2 -0,4 3,7 3,3 1 877 

14 Södra 
Österbotten 

  -1 327 17,2 16,1 -1,1 2,8 1,7 1 292 

15 Österbotten   -464 13,5 13,7 0,2 1,0 1,2 2 482 
16 Mellersta 
Österbotten 

  -192 5,9 6,0 0,1 0,4 0,5 2 597 

17 Norra 
Österbotten 

  -1 809 47,8 48,1 0,4 3,8 4,1 2 286 

18 Kajanaland   -946 9,6 8,7 -0,9 2,0 1,0 1088 
19 Lappland   -1 335 23,2 22,6 -0,6 2,8 2,2 1619 
Sammanlagt 37 6346 34 2089 - 25 257 600,0 600,0 0,0 52,8 52,8 2090 
 
 
4.3 Konsekvenser för myndigheterna 

Kommunens, FPA:s, landskapets uppgifter. Incitamentseffekten. 

Bakgrund: 

Förslagen angående fördelningen av uppgifter ingår i regeringens proposition      /2017 rd, på 
basis av vilken möjligheten att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte minskar för 
kommunernas del och överförs till landskapen. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte har i 
fråga om volymen varit en betydande service genom vilken kommunerna har försökt främja 
sysselsättningen. Kommunerna har dessutom kunnat tillhandahålla arbetsprövnings- och löne-
subventionsarbetsplatser för de arbetslösa enligt följande:  

Enligt uppgift från Kelasto inleddes år 2015 ca 25 700 perioder med arbetsverksamhet i reha-
biliteringssyfte. Enligt arbetsförmedlingsstatistiken inleddes år 2015 ca 16 800 arbetspröv-
ningsperioder i kommuner eller samkommuner. Av dessa perioder uppskattas åtminstone cirka 
1 400 vara sådana som innehöll uppgifter som i den kommande landskapsmodellen inte längre 
hör till kommunernas ansvar. Enligt arbetsförmedlingsstatistiken inleddes i kommuner och 
samkommuner år 2015 cirka 11 600 lönesubventionsperioder, av vilka åtminstone 1 400 upp-
skattas innehålla sådana uppgifter som kommer att överföras på landskap. Inom ramen för de 
tre ovan nämnda aktiva åtgärderna inleddes är 2015 sammanlagt cirka 54 100 aktiva perioder 
inom kommuner. Av dessa perioder uppskattas 28 500, dvs. cirka 53 procent, gälla uppgifter 
som överförs till landskapen. Kommuner kan dessutom bidra till sysselsättningen exempelvis 
genom olika rekryteringstillfällen, rådgivning och undervisningsväsendets satsningar. 

Förslagen har konsekvenser för Folkpensionsanstaltens uppgifter. Faktureringen för ansvaret 
för finansieringen av arbetsmarknadsstödet ska enligt förslaget rikta sig till två parter som del-
tar i finansieringen i stället för en part i nuläget. Konsekvenserna i fråga om arbetsmängden 
kan, med tanke på mängden uppgifter som Folkpensionsanstalten har hand om, anses vara 
ringa. 

5  Beredningen av proposit ionen  

Kompletteras. 

6  Samband med andra proposit ioner  

Kompletteras.  
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

14 kap. Särskilda bestämmelser 

3 a §. Finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 2 och 3 
punkten ändras, så att finansieringsansvaret enligt gällande lag för hemkommunen för den 
som får arbetsmarknadsstöd fördelas mellan landskapet och hemkommunen, så att var och en 
av dessa svarar för 50 procent av den finansiering som staten inte svarar för. När arbetsmark-
nadsstöd betalas för den tid som börjar löpa efter utgången av den betalningsperiod, under vil-
ken arbetsmarknadsstöd har betalats på grundval av arbetslöshet för 300 dagar, svarar land-
skapet för 25 procent av finansieringen av det arbetsmarknadsstöd som betalats för arbetslös-
hetstiden och hemkommunen för den som får arbetsmarknadsstöd svarar likaså för 25 procent 
av finansieringen av det arbetsmarknadsstöd som betalats för arbetslöshetstiden. Så som det 
föreskrivs i gällande lag gäller denna ansvarsandel ända tills arbetsmarknadsstöd på grundval 
av arbetslöshet betalats för sammanlagt 1 000 dagar. Efter detta är statens andel av finansie-
ringen, så som det föreskrivs i gällande lag, 30 procent. Landskapet och hemkommunen för 
den som får arbetsmarknadsstöd svarar var för 35 procent av den andel som överstiger 30 pro-
cent.  

3 c §. Uppbörd av kommunernas finansieringsandel. Till paragrafens rubrik och till 1 mom. 
fogas landskap som en part hos vilken Folkpensionsanstalten månatligen uppbär finansie-
ringsandelen i efterhand. Enligt gällande lag betalar kommunen för dröjsmålstiden en 
dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I propositionen fö-
reslås det att skyldigheten att betala dröjsmålsränta även ska gälla landskapet, om det inte har 
betalat sin finansieringsandel senast den förfallodag som anges i förordningen. I propositionen 
föreslås dessutom att hänvisningen till definitionen på hemkommun ändras från befolknings-
datalagen till lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikat-
tjänster (661/2009). Till övriga delar motsvarar paragrafen gällande lag.  

3 d §. Övriga bestämmelser om finansieringen. I paragrafens 1 mom. hänvisas det till 9 kap. 1 
§ i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Paragrafen handlar om de kostnadser-
sättningar som betalas för tiden för sysselsättningsfrämjande service. I regeringens proposition 
med förslag till lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster, lag om finansiering av 
regionutveckling och tillväxttjänster, lag om privata rekryteringstjänster och till lagar om änd-
ring av vissa lagar som har samband med dem föreslås att bestämmelserna om kostnadsersätt-
ningar flyttas till lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I momentet föreslås en teknisk korri-
gering som följer av den föreslagna ändringen. Paragrafens 2 mom. föreslås dessutom bli änd-
rat, så att bemyndigandet för statsrådet att utfärda förordning också gäller uppbörden av land-
skapets finansieringsandel. Till övriga delar motsvarar paragrafen gällande lag. 

2  Ikraftträdande 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
13 



   
  

 

 

3  Förhållande t i l l  grundlagen samt lagst if tningsordning 

Propositionen hänför sig i fråga om lagstiftningsordning särskilt till 121 § i grundlagen som 
handlar om kommunal och annan regional självstyrelse. Den har också samband med 18 § i 
grundlagen där det föreskrivs att var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin för-
sörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt, och till 2 mom. där det 
föreskrivs att det allmänna ska främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt 
till arbete.  

Kompletteras. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 
 
 

Lag 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 14 kap. 3 a § 1 mom. 2 och 3 punkten, 3 c § 

och 3 d §, sådana de lyder, 14 kap. 3 a § 1 mom. 2 och 3 punkten i lag 1370/2014, 14 kap. 
3 c § i lag 1457/2016 och 3 d § i lag 1217/2005, som följer: 
 

14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

3 a § 

Finansieringen av arbetsmarknadsstödet 

Arbetsmarknadsstödet och den därtill anslutna barnförhöjningen finansieras 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) för arbetslöshetstid efter den betalningsperiod som avses i 1 punkten till utgången av den 
betalningsperiod, under vilken arbetsmarknadsstöd har betalats till personen på grundval av 
arbetslöshet för sammanlagt 1 000 dagar, så att hemkommunen för den som får arbetsmark-
nadsstöd svarar för 25 procent, landskapet för 25 procent och staten för 50 procent av finansie-
ringen av det arbetsmarknadsstöd som betalats, och 

3) för arbetslöshetstid efter den betalningsperiod som avses i 2 punkten, så att hemkommu-
nen för den som får arbetsmarknadsstöd svarar för 35 procent, landskapet för 35 procent och 
staten för 30 procent av finansieringen av det arbetsmarknadsstöd som betalats för att trygga 
försörjningen för en arbetslös arbetssökande. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

3 c § 

Uppbörd av kommunernas och landskapens finansieringsandel 

Folkpensionsanstalten uppbär hos kommunerna och landskapen månatligen i efterskott deras 
finansieringsandel, som Folkpensionsanstalten använder som en del av det arbetsmarknads-
stöd den betalar ut. Om en kommun eller ett landskap inte har betalat sin finansieringsandel 
senast på den förfallodag som anges genom förordning, uppbärs för dröjsmålstiden en 
dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). 

Som hemkommun för en mottagare av arbetsmarknadsstöd betraktas den kommun som den 
dag enligt 3 a § 1 mom. då arbetsmarknadsstödet betalts ut är antecknad som mottagarens 
hemkommun i det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och 
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). 
 

3 d § 

Övriga bestämmelser om finansieringen 

Det rörlighetsunderstöd som avses i 8 kap. i denna lag och de kostnadsersättningar som av-
ses i 10 kap. 6 § i denna lag och ändras i enlighet med RP: i 9 kap. 1 § i lagen om offentlig ar-
betskrafts- och företagsservice avsedda kostnadsersättningar finansieras med statsmedel. 
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Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fastställandet och betalningen av för-
skott och slutlig finansiering till Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna, om uppbör-
den av kommunens och landskapets finansieringsandel till Folkpensionsanstalten enligt 3 a § 
samt om betalningen av det likviditetsbelopp som avses i 3 b § 2 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

————— 
 
Helsingfors den                           2017 

 
 
 
 
 

Statsminister 

Juha Sipilä 
 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 14 kap. 3 a § 1 mom. 2 och 3 punkten, 3 c § 

och 3 d §, sådana de lyder, 14 kap. 3 a § 1 mom. 2 och 3 punkten i lag 1370/2014, 14 kap. 
3 c § i lag 1457/2016 och 3 d § i lag 1217/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 14 kap. 

Särskilda bestämmelser 

3 a § 

Finansieringen av arbetsmarknadsstödet 

Arbetsmarknadsstödet och den därtill an-
slutna barnförhöjningen finansieras 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) för arbetslöshetstid efter den betalnings-
period som avses i 1 punkten till utgången av 
den betalningsperiod, under vilken arbets-
marknadsstöd har betalats till personen på 
grundval av arbetslöshet för sammanlagt 
1 000 dagar, så att hemkommunen för den 
som får arbetsmarknadsstöd svarar för 25 
procent, landskapet för 25 procent och staten 
för 50 procent av finansieringen av det ar-
betsmarknadsstöd som betalats, och 

3) för arbetslöshetstid efter den betalnings-
period som avses i 2 punkten, så att hem-
kommunen för den som får arbetsmarknads-
stöd svarar för 35 procent, landskapet för 35 
procent och staten för 30 procent av finansie-
ringen av det arbetsmarknadsstöd som beta-
lats för att trygga försörjningen för en arbets-
lös arbetssökande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 3 c § 

Uppbörd av kommunernas och landskapens 
finansieringsandel 

Folkpensionsanstalten uppbär hos kommu-
nerna och landskapen månatligen i efterskott 
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Gällande lydelse Föreslagen lydele 

 

 

deras finansieringsandel, som Folkpensions-
anstalten använder som en del av det arbets-
marknadsstöd den betalar ut. Om en kommun 
eller ett landskap inte har betalat sin finansie-
ringsandel senast på den förfallodag som 
anges genom förordning, uppbärs för 
dröjsmålstiden en dröjsmålsränta enligt den 
räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982). 

Som hemkommun för en mottagare av ar-
betsmarknadsstöd betraktas den kommun 
som den dag enligt 3 a § 1 mom. då arbets-
marknadsstödet betalts ut är antecknad som 
mottagarens hemkommun i det befolknings-
datasystem som avses i lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregister-
centralens certifikattjänster (661/2009). 
 

 
 3 d § 

Övriga bestämmelser om finansieringen 

Det rörlighetsunderstöd som avses i 8 kap. 
i denna lag och de kostnadsersättningar som 
avses i 10 kap. 6 § i denna lag och ändras i 
enlighet med RP: i 9 kap. 1 § i lagen om of-
fentlig arbetskrafts- och företagsservice av-
sedda kostnadsersättningar finansieras med 
statsmedel. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
närmare om fastställandet och betalningen av 
förskott och slutlig finansiering till Folkpens-
ionsanstalten och arbetslöshetskassorna, om 
uppbörden av kommunens och landskapets 
finansieringsandel till Folkpensionsanstalten 
enligt 3 a § samt om betalningen av det likvi-
ditetsbelopp som avses i 3 b § 2 mom. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den                 20  . 
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