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Den temporära ändringen av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 1.7–31.12.2020 inverkar på ålderspension för 
arbetslösa  

Den temporära lagen innebär att under tiden 1.7–31.12.2020 kommer de som får 
arbetslöshetsdagpenning inte att kunna övergå till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för 
arbetslösa. Med lagen förlängs tiden för utkomstskydd för arbetslösa. Bakgrunden till lagen 
ligger i den samhälleliga situationen som beror på coronaepidemin med permitteringar och 
uppsägningar.   

Lagen om temporär ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (502/2020) 
publicerades i författningssamlingen 30.6.2020. Enligt 6 kap. 7 § (dagpenningperiodens 
maximitid) i den temporära lagen om utkomstskydd för arbetslösa beaktas inte 
arbetslöshetsdagpenning som betalas för den 1 juli 2020 eller därefter vid beräkningen av 
maximitiden för betalning av grunddagpenning och inkomstdagpenning enligt 1 mom.  

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. Lagen 
tillämpas på arbetslöshetsdagpenning som betalas för den 1 juli 2020 eller därefter.  

Det aktuella momentet i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrades redan på våren för 
viss tid men då var det frågan om situationer där arbetslöshetsdagpenning som betalades ut 
på grund av permittering inte räknas med i maximitiden för arbetslöshetsdagpenning. 
Ändringen som gäller från 1.7.2020 till slutet av året gäller arbetslöshetsdagpenning i 
allmänhet.  

I praktiken gäller ändringen endast sådana personer födda 1957 för vilka rätt till tilläggsdagar 
skulle ha uppkommit under slutet av året och vilka hade velat välja oförminskad 
ålderspension i stället för arbetslöshetsdagpenning.  Ändringen utgör en försämring för dem 
för vilka ålderspensionen är större än arbetslöshetsdagpenningen.  Tidigare årskullar har 
redan uppnått den lägsta pensionsåldern för sin årskull. 

Ålderspension för arbetslösa 

En arbetslös person som är född före 1958 har rätt att få oförminskad ålderspension vid 62 
års ålder om personen får tilläggsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
(OffPL införandelagen 19 §) 

Kriteriet för beviljande av ålderspension oförminskad med förtidsminskning uppfylls om 
personen har fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar under den månad som föregår 
den månad då ålderspensionen börjar. En enda arbetslöshetsdagpennings tilläggsdag räcker 
för att uppfylla kriteriet.   

Ur pensionssynvinkel innebär ovan nämnda temporära ändring i lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa att de personer för vilka maximitiden för dagpenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa annars hade uppnåtts under tiden 1.7.2020–31.12.2020 och 
vilka skulle ha beviljats tilläggsdagar nu inte får tilläggsdagar. Till dem betalas dagpenning 
utan maximitid till årets slut. Sålunda kan den första tilläggsdagen infalla i januari 2021 och 
rätt till ålderspension för arbetslösa uppstå tidigast 1.2.2021. Om betalningen av tilläggsdagar 
till den sökande redan har börjat före 1.7.2020 inverkar den temporära lagändringen inte på 
ansökan om ålderspension för arbetslösa.   
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