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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagen om temporär ändring av 21 och 22 § lagen om 
arbetslöshetskassor 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att maximibeloppet 
av medlemsavgiften i stödkassan för arbetslös
hetskassorna skall vara temporärt tre fjärdede
lar av den grunddagpenning om vilken stadgas 
i 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

I propositionen föreslås också att lagen om 
arbetslöshetskassor ändras temporärt så, att de 
brister i arbetslöshetskassorna år 1991, vilka 
inte har kunnat täckas med medel ur kassornas 
egna fonder eller med medel ur stödkassan för 
arbetslöshetskassorna, överförs till arbetslös-

hetskassornas bokslut för 1992 för att i första 
hand täckas med medel ur stödkassan. Syftet 
med propositionen är även att utvidga möjlig
heterna att använda arbetslöshetskassornas och 
arbetslöshetskassornas stödkassas fonder. 

Till följd av ändringarna av lagar sparar 
staten ca 50 milj. mk 

Propositionen ansluter sig delvis till budget
Pr<?positionen för 1992. 

Andringarna av lagen om arbetslöshetskas
sor avses träda i kraft den l januari 1992. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

Enligt 21 § l mom. lagen om arbetslöshets
kassor (603/84) betalar arbetslöshetskassorna i 
medlemsavgift till stödkassan för arbetslöshets
kassorna det markbelopp per medlem och år 
som social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
så, att medlen i stödkassan förslår till de 
skyldigheter som förutsätts i lagen. Medlems
avgiften till stödkassan kan fastställas till högst 
en tiondedel av den genomsnittliga medlemsav
giften för kassamedlemmarna. Den skall fast
ställas som maximibelopp alltid då man är 
tvungen att använda den tilläggsandel som 
enligt 22 § beviljas av statens medel eller då det 
finns uppenbar risk för detta. Med beaktande 
av det förslag till temporär ändring av 22 § 
föreslås, att maximibeloppet av medlemsavgif
ten i stödkassan skall vara tre fjärdedelar av 
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den grunddagpenning om vilken stadgas i 22 § 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

I 22 § l och 2 mom. lagen om arbetslöshets
kassor stadgas att om arbetslöshetskassans 
bokslut utvisar brist, används högst 50 % av 
utjämningsfondens medel till att täcka bristen. 
Om bokslutet alltjämt utvisar brist efter det 
utjämningsfonden utnyttjats maximalt, får kas
sabristen täckas med medel ur den stödkassa 
som avses i lagens 21 § l mom. stödkassans 
medel kan under ett kalenderår användas till 
högst hälften av deras belopp i proportion till 
bristen i varje enskild kassa. Om en kassabrist 
inte kan täckas på det sätt som nämns i l och 
2 mom., täcks bristen enligt paragrafens 3 
mom. genom en tilläggsandel som beviljas 
kassan av statens medel. 

I syfte att täcka bristerna i arbetslöshetskas
sorna 1991 föreslås att arbetslöshetskassornas 
utjämningsfond skall kunna användas till att 
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täcka bristen till högst 75 %. Dessutom före
slås att medlen i stödkassan för arbetslöshets
kassorna under att kalenderår skall kunna 
användas till högst 75 % av deras belopp i 
proportion till bristen i varje enskild kassa. Det 
föreslås att de höjda maximibeloppen tillämpas 
i bokslut som förs för år 1991. 

För att den tilläggsandel som staten enligt 
22 § 3 mom. i lagen om arbetslöshetskassor 
beviljar inte skall behöva användas till att 
täcka 1991 års brist, föreslås att den brist i 
arbetslöshetskassan 1991, som inte har kunnat 
täckas med medel ur kassans egen utjämnings
fond och medel ur stödkassan för arbetslös
hetskassorna, överförs till kassans bokslut för 
1992 för att täckas med stödkassans medel upp 
till 50 milj. mk. Kassabrister som överstiger 50 
milj. mk täcks med statliga medel. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

En temporär ändring av 22 § i lagen om 
arbetslöshetskassor skall resultera i ca 50 milj. 
mk besparingar för staten. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1992. 

Lagens 21 § l mom. och 22 § l och 2 mom. 
föreslås gälla till utgången av 1992 och 22 § 4 
mom. till utgången av 1993. Avsikten är att 
tillämpa 22 § l och 2 mom. i bokslut som görs 
för 1991. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om temporär ändring av 21 och 22 § lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt 21 § l mom. och 22 § l och 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om 

arbetslöshetskassor (603/84) och 
fogas temporärt till 22 § ett nytt 4 mom. som följer: 

21 § 
Stödkassa 

För utjämnande av arbetslöshetsbördan 
inom olika branscher finns på grundval av 
ömsesidig ansvarighet en stödkassa för arbets
löshetskassorna, till vilken alla kassor hör. 
Kassorna erlägger i medlemsavgift per år till 
stödkassan ett belopp som fastställs av social
och hälsovårdsministeriet per medlem och så 
att stödkassans medel förslår till skyldigheterna 
enligt denna lag. Medlemsavgiften till stödkas
san kan fastställas till högst tre fjärdedelar av 
grunddagpenningen enligt 22 § lagen om ut
komstskydd för arbetslösa, och den skall alltid 
fastställas till sitt maximala belopp då statens 
tilläggsandel, som avses i 22 §, måste tillgripas 
eller då uppenbar risk för detta föreligger. 

22 § 

Täckande av brist i kassa 

Utvisar arbetslöshetskassas bokslut brist, an
vänds högst 75 procent av utjämningsfondens 
medel till täckande av bristen. 

Helsingfors den 13 december 1991 

Utvisar bokslutet alltjämt brist efter det 
utjämningsfonden utnyttjats maximalt på det 
sätt som avses i l mom., får kassabristen 
täckas med medel ur den stödkassa som avses 
i 21 § l mom. Stödkassans medel kan under ett 
kalenderår användas till högst 75 procent av 
deras belopp i proportion till bristen i varje 
enskild kassa. 

Utan hinder av vad som stadgas i 3 mom. 
överförs den brist i kassan under år 1991, som 
inte har kunnat täckas enligt l och 2 mom. 
med medel ur kassans utjämingsfond och stöd
kassa, till kassans bokslut för år 1992 för att 
täckas med medel ur stödkassan upp till 50 
miljoner mark i proportion till bristen i varje 
enskild kassa. Brister i kassorna som överstiger 
50 miljoner mark, täcks med statliga medel. 

Denna lag träder i kraft den 
1992. 

Denna lags 21 § l mom. och 22 § l och 2 
mom. gäller till utgången av 1992 och 22 § 4 
mom. till utgången av 1993. 

Denna lags 22 § l och 2 mom. tillämpas på 
bokslut för 1991. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister Eeva Kuuskoski 
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Bilaga 

Lag 
om temporär ändring av 21 och 22 § lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt 21 § l mom. och 22 § l och 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om 

arbetslöshetskassor (603/84) och 
fogas temporärt till 22 § ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

21 § 

Stödkassa 

För utjämnande av arbetslöshetsbördan 
inom olika branscher finns på grundval av 
ömsesidig ansvarighet en stödkassa för arbets
löshetskassorna, till vilken alla kassor hör. 
Kassorna erlägger i medlemsavgift per år till 
stödkassan ett belopp som fastställs av social
och hälsovårdsministeriet per medlem och så 
att stödkassans medel förslår till ovan i 19 § 
förutsatt utjämning i enlighet med 22 § 2 mom. 
Medlemsavgiften till stödkassan kan fastställas 
till högst en tiondedel av kassamedlemmarnas 
genomsnittliga medlemsavgift, och den skall 
alltid fastställas till sitt maximala belopp då 
statens tilläggsandel, som avses i 22 §, måste 
tillgripas eller då uppenbar risk för detta 
föreligger. 

22 § 

Täckande av brist i kassa 

Utvisar arbetslöshetskassas bokslut brist, an
vänds högst 50 procent av utjämningsfondens 
medel till täckande av bristen. 

Utvisar bokslutet alltjämt brist efter det 
utjämningsfonden utnyttjats maximalt på det 
sätt som avses i l mom., får kassabristen 
täckas med medel ur den stödkassa som avses 
i 21 § l mom. stödkassans medel kan under ett 
kalenderår användas till högst hälften av deras 
belopp i proportion till bristen i varje enskild 
kassa. 

Föreslagen lydelse 

21 § 

Stödkassa 

För utjämnande av arbetslöshetsbördan 
inom olika branscher finns på grundval av 
ömsesidig ansvarighet en stödkassa för arbets
löshetskassorna, till vilken alla kassor hör. 
Kassorna erlägger i medlemsavgift per år till 
stödkassan ett belopp som fastställs av social
och hälsovårdsministeriet per medlem och så 
att stödkassans medel förslår till skyldigheterna 
enligt denna lag. Medlemsavgiften till stödkas
san kan fastställas till högst tre fjärdedelar av 
grunddagpenningen enligt 22 § lagen om ut
komstskydd för arbetslösa, och den skall alltid 
fastställas till sitt maximala belopp då statens 
tilläggsandel, som avses i 22 §, måste tillgripas 
eller då uppenbar risk för detta föreligger. 

22 § 

Täckande av brist i kassa 

Utvisar arbetslöshetskassas bokslut brist, an
vänds högst 75 procent av utjämningsfondens 
medel till täckande av bristen. 

Utvisar bokslutet alltjämt brist efter det 
utjämningsfonden utnyttjats maximalt på det 
sätt som avses i l mom., får kassabristen 
täckas med medel ur den stödkassa som avses 
i 21 § l mom. stödkassans medel kan under ett 
kalenderår användas till högst 75 procent av 
deras belopp i proportion till bristen i varje 
enskild kassa. 

Utan hinder av vad som stadgas i 3 mom. 
överförs den brist i kassan under år 1991, som 
inte har kunnat täckas enligt J och 2 mom. med 
medel ur kassans utjämingsfond och stödkassa, 
till kassans bokslut för år 1992 för att täckas 
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Föreslagen lydelse 

med medel ur stödkassan upp till 50 miljoner 
mark i proportion till bristen i varje enskild 
kassa. Brister i kassorna som överstiger 50 
miljoner mark, täcks med statliga medel. 

Denna lag träder i kraft den 
1992. 

Denna lags 21 § l mom. och 22 § l och 2 
mom. gäller till utgången av 1992 och 22 § 4 
mom. till utgången av 1993. 

Denna lags 22 § l och 2 mom. tillämpas på 
bokslut för 1991. 




