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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
löntagares arbetslöshetsf"örsäkringsavgifterr f"ör 1994, samt till 
lagar om ändring av 34 § lagen om arbetslöshetskassor och om 
temporär ändring av 25 och 30 §§ lagen om arbetslöshetskassor 

PROPOSITION HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de som är 
anställda i arbets- eller tjänsteförhållande eller 
i något annat anställningsförhållande skall del
ta i kostnaderna för utkomstskyddet för arbets
lösa och arbetslöshetstilläggen i arbetspensions
systemet 1994 med en arbetslöshetsförsäkrings
avgift som 1994 på årsnivå uppgår till 1,87% 
av den lön som är underkastad för skottsupp
börd. Till den del den uppskattade avkast
ningen av avgiften överstiger 80 milj. mk skall 
50 % användas till att minska statsandelen för 
arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt för
tjänsten. I anslutning till detta föreslås att 
finansieringsandelarna för arbetslöshetsdagpen
ning avvägd enligt förtjänsten temporärt änd-

ras 1994 så att statsandelen är 62,5% och 
centralkassans finansieringsandel 32 %. Dess
utom föreslås att arbetsgivarnas arbetslöshets
försäkringspremie sänks till 3 % till och med en 
miljon mark av den lönesumma som arbetsv
givaren betalar. 

Propositionen ansluter sig till budgetpropo
sitionen för 1994 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 
l januari 1994. Lagarna gällande löntagares 
arbetslöshetsförsäkringsavgift och en temporär 
ändring av finansieringsandelarna kommer att 
vara i kraft till utgången av 1994. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och behov av ändringar 

1.1. Förtjänstebaserat utkomstskydd för arbets
lösa och finansiering av arbetslöshetstillägg 

statens finansieringsandel av dagpenningsut
gifterna för förtjänstskyddet inom utkomst
skyddet för arbetslösa är för närvarande 
47,5 %, arbetsgivarnas finansieringsandel 47% 
och finansieringsandelen för medlemmarna i 
kassorna 5,5 %. Som en del av det inkomstpo
litiska avtalet för 1993 har regeringen och 
löntagarnas centralorganisationer i det proto
koll som är daterat den 25 november 1992 
avtalat om en arbetslöshetsförsäkringsavgift för 
löntagare för 1993 som är 0,2% på årsnivå. 
Lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkrings
avgift för 1993 trädde i kraft den l januari 
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1993 och gäller till utgången av 1993. Avkast
ningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften för 
1993 används till den del den överstiger 60 milj. 
mk, uppskattningsvis 370 milj. mk, till att 
minska statens finansieringsandel av den dag
penning avvägd enligt förtjänsten som betalas 
inom utkomstskyddet för arbetslösa. 

Med arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäk
ringspremie, som 1993 utgör 6,0 % av de 
utbetalda lönerna, täcks utom finansieringen av 
dagpenningen avvägd enligt förtjänsten även 
andra utgiftsposter, av vilka den viktigaste är 
finansieringen av arbetslöshetstilläggen inom 
arbetspensionssystemet. 

Arbetstagare har rätt till atbetspensionens 
arbetslöshetstillägg då han har fått arbetslös
hetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten. Ar
betslöshetstiderna beaktas inom arbetspen-
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sionssystemet som arbetslöshetstillägg. För des
sa omkostnader betalar den centralkassa för 
arbetslöshetskassorna som avses i 29 § lagen 
om arbetslöshetskassor (603/84) en sådan avgift 
till arbetspensionssystemet som skulle ha upp
burits om personerna hade arbetat. 

Enligt 12 a§ (50/85) lagen om pension för 
arbetstagare skall centralkassan för arbetslös
hetskassorna årligen till pensionsskyddscentra
len erlägga en försäkringspremie, som täcker 
det ansvar och de kostnader som beaktandet av 
arbetslöshetstid förorsakar pensionsanstalter 
som bedriver i lagen om pension för arbetsta
gare och i lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden (134/62) nämnd 
verksamhet, den i lagen om sjömanspensioner 
(72/56) nämnda sjömanspensionskassan samt 
den i lagen om pension för kommunala tjänste
innehavare och arbetstagare (202/64) nämnda 
kommunala pensionsanstalten. Social- och 
hälsovårdsministeriet fastställer avgiften som 
ett procenttal av de stödavgifter centralkassan 
betalt. Avgiften fastställs så att i försäkrings
premie inflyter enligt uppskattning samma be
lopp som skulle erhållas om en premie som 
motsvarar medelpremien i lagen om pension 
för arbetstagare skulle erläggas för löner som 
utgör grunden för dagpenning avvägd enligt 
förtjänsten. Pensionsskyddscentralen redovisar 
medlen till pensionsanstalterna enligt en sär
skild fördelningsgrund. 

1.2. Behov av ändringar 

Arbetslöshetsgraden har på tre år stigit från 
drygt 3 % till medeltal 17 %, dvs. från i 
genomsnitt 85 000 till mer än 450 000 personer. 
Utgifterna för arbetslöshetsdagpenningen har 
på motsvarande vis ökat från ca 3 mrd. mk till 
nästan 20 mrd. mk. Arbetsgivarens arbetslös
hetsförsäkringspremie har tiodubblat från 
0,6% för 1990 till 6,0% för 1993. 

sedan 1987 har utgifterna för finansieringen 
av arbetslöshetstilläggen till arbetspensionerna 
varit följande:*) 

milj.mk kalkyl 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

453 460 425 455 l 402 2 300 3 500 

*) En avgift som motsvarar utgifterna uppbärs under 
förjande kalenderår 

Den arbetslöshetsförsäkringsavgift som fast
ställts för 1993 torde inte räcka till för att täcka 
utgifterna. Underskottet i centralkassan för 
arbetslöshetskassorna kommer uppskattnings
vis att vara ca 2,5 mrd. mk vid utgången av 
1993. 

Arbetgivarnas obligatoriska socialförsäk
ringsavgifter utgjorde 1992 i genomsnitt 22,6% 
av lönerna och enligt uppskattningar kommer 
de utan vidare åtgärder att stiga till mer än 
30 % av lönerna 1994, vilket innebär en allt 
mer tilltagande arbetslöshet. Inom utkomst
skyddet för arbetslösa bör arbetstagarnas nu
varande finansieringsandel höjas för att finan
sieringsparter. Arbetsgivarnas höga finansie
ringsandel under lågkonjunktur fördjupar re
cessionen och ökar arbetslösheten. Å andra 
sidan är de försäkrades finansieringsandel av 
utkomstskyddet för arbetslösa och socialskyd
det i allmänhet lägre i Finland än i andra 
länder. 

2. Föreslagna ändringar 

I anslutning till det förhandlingsresultat som 
arbetsgivarnas och löntagarnas centralorgani
sationer nådde den 19 maj 1993 tillkännagav 
regeringen samma dag ett ställningstagande 
enligt vilket regeringen kommer att handla så 
att den hotande ökningen av de indirekta 
arbetskraftskostnaderna kan förhindras och de 
minste företagens indirekta arbetskraftskostna
der lindras. I anslutning till detta skall lönta
garnas arbetslöshetsförsäkringsavgift höjas till 
1,87% och en del av avkastningen användas till 
finansiera arbetslöshetstilläggen. Vidare sänks 
arbetsgivarnas arbetslöshetsfärsäkringspremie 
till och med en miljon mark av lönesumman 
och arbetsgivarnas folkpensionsförsäkringsav
gift graderas för att motsvarande finansiering 
skall kunna ordnas. 

På basis av ovanstående föreslås att de som 
är anställda i arbets- eller tjänsteförhållande 
eller i något annat anställningsförhållande och 
för vilka arbetsgivaren har ordnat olycksfalls
skydd enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/48) skall delta 1994 i kostnaderna för 
utkomstskyddet för arbetslösa med en arbets
löshetsförsäkringsavgift, som är 1,87% av den 
lön som avses i 4 § lagen om förskottsuppbörd 
(418/59), av löneinkomst enligt 77 § inkomst
skattelagen (1535/92) samt av lön enligt 4 § 
lagen om beskattning av begränsat skattskyldig 
för inkomst och förmögenhet (627/78). 
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Enligt förslaget skall 50 % av den uppskat
tade avkastningen av löntagarnas arbetslös
hetsförsäkringsavgift för 1994 till den del den 
överstiger 80 milj. mk användas till att minska 
de statsandelar för arbetslöshetsdagpenning av
vägd enligt förtjänsten som avses i 25 § l mom. 
lagen om arbetslöshetskssor och 50 % till att 
finansiera ovan nämnda arbetslöshetstillägg. 
För att arbetsgivarnas indirekta arbetskrafts
kostnader skall dämpas föreslås i anslutning till 
det föregående att de finansieringsandelar som 
stadgas i lagen om arbetslöshetskassor tempo
rärt ändras 1994 så att statsandelen för dag
penningsutgifterna är 62,5 % och centralkas
sans andel 32 %. För att de minsta företagens 
indirekta arbetskraftskostnader skall lindras 
föreslås att 34 § lagen om arbetslöshetskassor 
ändras så att arbetsgivarens arbetslöshetskassor 
ändras så att arbetsgivarens arbetslöshetsför
säkringspremie fastställs i lagen om arbetslös
hetskassor till 3 % till och med en miljon av 
den lönesumma som arbetsgivarna betalar. 

3. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Drygt 3,9 mrd. mk beräknas inflyta 1994 i 

löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift, om 
den är l ,87 % av lönen. A v avkastningen 
används 80 milj. mk till den utjämning av 
medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna som 
avses i 19 a§ lagen om arbetslöshetskassor. 

statens andel av utgifterna för arbetslöshets
dagpenningen avvägd enligt förtjänsten skulle 
utan temporära ändringar av finansieringsan
delarna i lagen om arbetslöshetskassor sjunka 
med ca 1,9 mrd. mk 1994. Arbetsgivarnas andel 
av finansieringen av arbetslöshetstilläggen till 
arbetspensionerna sjunker med drygt 1,9 milj. 
mk 1994. Sammanlagt sjunker de utgiftsposter 
som täcks med arbetsgivarnas arbetslöshets
premier med ca 3,8 mrd. mk, vilket motsvarar 
2,0 precentenheter av arbetslöshetsförsäk
ringspremien. Arbetstagarnas finansieringsan
del av ovan konstaterade utgiftsposter stiger på 
ett sätt som motsvarar ändringen. Sålunda 
uppgår arbetstagarnas andel av utgifterna för 
arbetslöshetsdagpenningen med beaktande av 
medlemsavgifterna till kassorna och löntagar
nas arbetslöshetsförsäkringsavgift till ca 
20,5 %. Arbetstagarnas andel av utgifterna för 
arbetslöshetstillägget utgör ca 50 % medan ar
betsgivarnas andel är ca 50%. Jämfört med 
1993 utgör ökningen av arbetstagarnas finan
sieringsandel sammanlagt ca 3,4 mrd. mk. 

DETALJMOTIVERING 

1. Lagförslagen 

1.1. Lagen om löntagares arbetslöshets
försäkringsavgift för 1994 

l §. I paragrafen stadgas att de som står i 
arbets- eller tjänsteförhållande eller i något 
annat anställningsförhållande skall delta i kost
naderna för dagpenningen avvägd enligt för
tjänsten inom utkomstskyddet för arbetslösa 
och arbetspensionssystemets arbetslöshetstill
lägg 1994. Lagen skall gälla personer för vilka 
arbetsgivaren har ordnat obligatoriskt olycks
fallsskydd enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/48) eller som omfattas av olycksfallsskydd 
som bestäms med stöd av lagen om olycksfalls
ersättning för statstjänstemän (449/90). Lönta
gares arbetslöshetsförsäkringsavgift innehålls 

dock inte hos familjevårdare som avses i 3 a § 
lagen om olycksfallsförsäkring. 

2 §. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringsav
gift är i 1,87% av personens i 4 § lagen om 
förskottsuppbörd avsedda lön, av löneinkomst 
enligt 77 § inkomstskattelagen samt av lön 
enligt 4 § lagen om beskattning av begränsat 
skattskyldig för inkomst och förmögenhet. 

3 §. Enligt paragrafen innehåller arbetsgiva
ren löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift av 
ovan nämnda inkomster i samband med löne
utbetalningen till den som är anställd hos 
honom. Utgångspunkten är att avgiften skall 
uppbäras i samband med varje löneutbetalning. 
De försäkringsanstalter som avses i 29 § lagen 
om olycksfallsförsäkring uppbär hos arbetgiva
ren de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som 
denne har innehållit av arbetstagarnas löner 
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samticligt och med samma rättigheter som de 
uppbär arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 
33 § lagen om arbetslöshetskassor. Eftersom 
sistnämnda premie inte uppbärs för statsan
ställda, skall statskontoret uppbära löntagarnas 
arbetslöshetsförsäkringsavgift hos arbetsgivar
na. I de föreskrifter som social- och hälsovårds
ministeriet meddelar med stöd av den föreslag
na lagen skall nämnas det minimibelopp som 
skall uppbäras. 

4 §. Enligt förslaget används 1994 av den 
uppskattade intäkten av löntagares arbetslös
hetsförsäkringsavin 50 % av den del som över
stiger 80 milj. mk till minskning av statsandelen 
enligt 25 § l mom. lagen om arbetslöshetskas
sor och 50 % till finansiering av försäkringspre
mien enligt 12 a§ lagen om pension för arbets
tagare. 

Enligt 19 a§ lagen om arbetslöshetskassor 
kan staten för att utjämna arbetslöshetsbördan 
inom olika branscher betala utjämning av 
medlemsavgifterna enligt de anslag som i stats
budgeten har anvisats för ändamålet till de 
arbetslöshetskassor vilkas utgifter för arbetslös
hetsdagpenningar under det föregående året 
har överskridit de genomsnittliga dagpennings
utgifterna med 75 %. Enligt förslaget skall 80 
milj. mk av intäkten av löntagares arbetslös
hetsförsäkringsavgift användas för ovan nämn
da utjämning av medlemsavgifterna 1994, dock 
så att utjämningen av medlemsavgifterna beta
las till de arbetslöshetskassor vilkas utgifter för 
arbetslöshetsdagpenningar har överskridit de 
genomsnittliga dagpenningsutgifterna med 
50 %. Närmare föreskrifter om användningen 
av intäkten av arbetslöshetsförsäkringsavgifter
na för en utjämning av medlemsavgifterna 
meddelas av social- och hälsovårdministeriet. 
Regeringen vidtar åtgärder genom vilka hälften 
av det finansieringsunderskott som orsakas av 
utjämningen av medlemsavgifter täcks med 
intäkterna av löntagarnas arbetslöshetsförsäk
ringsavgifter och hälften med inbesparningarna 
i utkomstskyddet. 

5 §. Enligt paragrafen redovisas löntagares 
arbetslöshetsförsäkringsavgift till den central
kassa för arbetslöshetskassorna som nämns i 
29 § lagen om arbetslöshetskassor. De före
skrifter som social- och hälsovårdsministeriet 
meddelar med stöd av den föreslagna lagen 
kommer att innehålla bestämmelser om redo
visningssättet både för försäkringsanstalternas 
och statskontorets del. Social- och hälsovårds
ministeriet skall enligt förslaget ha rätt att 

debitera ett konto som centralkassan för ar
betslöshetskassorna har öppnat för löntagares 
arbetslöshetsförsäkringsavgifter då ministeriet 
förmedlar arbetslöshetsförsäkringsavgifterna 
till arbetslöshetskassorna i samband med stats
andelen enligt 25 § l mom. lagen om arbetslös
hetskassor, samtidigt som det minskar statsan
delen på motsvarande sätt. 

6 §. Enligt förslaget är löntagares arbetslös
hetsförsäkringsavgift avdragbar i beskatt
ningen. 

7 §. De kostnader som uppbörden och redo
visningen av löntagares arbetslöshetsförsäk
ringsavgift medför för olycksfallsförsäkrings
systemet och statskontoret ersatts med medel 
av intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäk
ringsavgift så som bestäms i de föreskrifter som 
social- och hälsovårdsministeriet meddelar med 
stöd av den föreslagna lagen. 

8 §. Besvär över arbetsgivares arbetslöshets
försäkringspremie kan enligt 36 § lagen om 
arbetslöshetskassor anföras hos olycksfalls
nämnden. I fråga om ändringssökande som 
gäller löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift 
iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om 
arbetslöshetskassor stadgas om arbetslöshets
försäkringspremie. 

9 §. Närmare föreskrifter om tillämpningen 
av lagen meddelas av social- och hälsovårds
ministeriet. 

lO§. Lagen föreslås träda i kraft vid ingång
en av 1994 och gälla till utgången av året. 
Lagen tillämpas på lön som betalas medan 
lagen är i kraft. 

1.2. Lagen om ändring av 34 § lagen om 
arbetslöshetskassor 

stastrådet fastställer årligen arbetslöshetsför
säkringspremien så att centralkassan under 
följande kalenderår kan fullgöra sina skyldig
heter enligt lagen om arbetslöshetskassor. Pre
mien bestäms på grundval av det arbetslöne
belopp enligt vilket arbetsgivarens olycksfalls
försäkringspremie fastställs. I paragrafen före
slås att arbetslöshetsförsäkringspremien skall 
vara 3% till och med en miljon mark av 
nämnda lönesumma. Det ansvarsunderskott 
som åsamkas centralkassan för arbetslöshets
kassorna på grund av propositionen föreslås 
enligt en regeringsproposition som avlåts sär
skilt bli täckt av statens medel så, att av privata 
arbetsgivare uppbärs en graderat förhöjd folk-
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pensionspremie som ökar folkpensionsfondens 
inkomster och att statens andel i folkpensions
anstaltens finansiering i motsvarande grad 
minskas. Genom statsrådets beslut fastställs 
årligen arbetslöshetsförsäkringspremiens stor
lek av den lönesumma som överstiger en miljon 
mark. 

1.3. Lagen om temporär ändring av 25 och 
30 §§ lagen om arbetslöshetskassor 

25 §. Intäkten av löntagares arbetslöshetsför
säkringsavgift minskar statsandelen för utgift
erna för arbetslöshetsdagpenningen avvägd en
ligt förtjänsten med uppskattningsvis 1,9 mrd. 
mk. I anslutning till detta föreslås att statsan
delen 1994 temporärt höjs till 62,5% för de 
dagpenningar som arbetslöshetskassorna beta
lar. 

30 §. Centralkassans för arbetslöshetskassor-

l. 

na andel av de dagpenningar som arbetslös
hetskassorna betalar föreslås temporärt bli 
nedsatt till 32% 1994. 

2. Ikraftträdande 

Lagen om löntagares arbetslöshetsförsäk
ringsavgift för 1994 föreslås träda i kraft den l 
januari 1994 och gälla till utgången av 1994. 
Avsikten är att Jagen skall tillämpas på lön som 
har betalats den l januari 1994 eller därefter 
medan Jagen är i kraft. Lagen om ändring av 
34 § lagen om arbetslöshetskassor föreslås trä
da i kraft den l januari 1994. Lagen om 
temporär ändring av 25 och 30 §§ Jagen om 
arbetslöshetskassor föreslås träda i kraft den l 
januari 1994 och gälla till utgången av 1994. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1994 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Utan hinder av vad som stadgas i någon 

annan lag deltar de som står i arbets- eller 
tjänsteförhållande eller i något annat anställ
ningsförhållande och som omfattas av ett i 
lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) avsett 
obligatoriskt olycksfallsskydd som arbetsgiva
ren ordnat för dem eller av ett olycksfallsskydd 
som bestäms med stöd av lagen om olycksfalls
ersättning för statstjänstemän (449/90) 1994 i 
kostnaderna för utkomstskyddet för arbetslösa 
och arbetspensionssystemets arbetslöshetstill
lägg med löntagares arbetslöshetsförsäkrings
avgift. 

2§ 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift är 

l ,87 procent av personens i 4 § lagen om 
förskottsuppbörd (418/59) avsedda lön, av lö
neinkomst enligt 77 § inkomstskattelagen 
(1535/92) samt av lön enligt 4 § lagen om 
beskattning av begränsat skattskyldig för in
komst och förmögenhet. 

3§ 
Arbetsgivaren innehåller löntagares arbets

löshetsförsäkringsavgift i samband med löneut
betalningen. De försäkringsanstalter som avses 
i 29 § lagen om olycksfallsförsäkring uppbär 
hos arbetsgivaren de arbetslöshetsförsäkrings
avgifter som denne har innehållit av arbetsta
garnas löner samtidigt och med samma rättig
heter som de uppbär arbetslöshetsförsäkrings
premier enligt 33 § Jagen om arbetslöshetskas
sor (603/84). Den statsanställda personalens 
avgifter uppbärs av statskontoret med iaktta
gande i tillämpliga delar av vad som ovan 
stadgas om försäkringsanstalter. 

4§ 
Av intäkten av löntagares arbetslöshetsför

säkringsavgift används 1994 50 procent av den 
del som överstiger 80 miljoner mark till minsk
ning av statsandelen enligt 25 § l mom. lagen 
om arbetslöshetskassor och 50 procent till 
finansiering av försäkringspremien enligt 12 a § 
lagen om pension för arbetstagare. 
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A v intäkten av löntagares arbetslöshetsför
säkringsavgift används 80 miljoner mark 1994 
för utjämning av medlemsavgifter enligt 19 a§ 
lagen om arbetslöshetskassor. Utjämningen av 
medlemsavgifterna betalas dock med avvikelse 
från 19 a§ lagen om arbetslöshetskassor till de 
arbetslöshetskassor vilkas utgifter för arbetslös
hetsdagpenningar under det föregående året 
har överskridit de per kassamedlem beräknade 
genomsnittliga dagpenningsutgifterna med 50 
procent. 

5§ 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift re

dovisas till den centralkassa för arbetslöshets
kassorna som nämns i 29 § lagen om arbetslös
hetskassor. Social- och hälsovårdsministeriet 
har rätt att debitera centralkassans konto då 
ministeriet förmedlar arbetslöshetsförsäkrings
avgifterna till arbetslöshetskassorna i samband 
med statsandelen enligt 25 § l mom. lagen om 
arbetslöshetskassor, samtidigt som det minskar 
statsandelen i motsvarande mån. 

6§ 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift är 

avdragbar i beskattningen så som stadgas i 
inkomstskattelagen. 

2. 

7§ 
De kostnader som uppbörden och redovis

ningen av löntagares arbetslöshetsförsäkrings
avgift medför för olycksfallsförsäkringssyste
met och statskontoret ersätts med medel ur 
avkastningen av löntagares arbetslöshetsförsäk
ringsavgift 

8§ 
I fråga om ändringssökande som gäller 

löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift iakt
tas i tillämpliga delar vad som i lagen om 
arbetslöshetskassor stadgas om arbetslöshets
försäkringspremie. 

9§ 
Närmare föreskrifter om tillämpningen av 

denna lag meddelas av social- och hälsovårds
ministeriet. 

10§ 
Denna lag träder i kraft den l januari 1994 

och gäller till och med den 31 december 1994. 
Denna lag tillämpas på lön som betalas 

medan _lagen är i kraft. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Lag 
om ändring av 34 § lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 34 § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) som följer: 

34§ 

Arbetslöshetsförsäkringspremiens storlek 

Arbetslöshetsförsäkringspremien bestäms på 
grundval av den arbetslönebelopp enligt vilket 
arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie 
fastställs. Arbetslöshetsförsäkringspremien är 
tre procent till och med en miljon mark av 

ovan nämnda lönesumma. statsrådet fastställer 
årligen arbetslöshetsförsäkringspremien av den 
lönesumma som överstiger detta belopp så, att 
centralkassan under följande kalenderår kan 
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994. 
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3. 
Lag 

om temporär ändring av 25 och 30 §§ lagen om arbetslöshteskassor 

I enlighet med riksdagen beslut 
ändras temporärt 25 § l mom. och 30 § l mom. lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshets

kassor (603/84), av dessa lagrum 25 § l mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1991 
(1695/91 ), som följer: 

25 § 

statsandelen för dagpenningarna och för 
förtjänststödets förtjänstdelar 

statsandelen är 62,5 procent av det totala 
beloppet av de dagpenningar som arbetslös
hetskassan har utbetalt och social- och hälso
vårdsministeriet godkänt. 

30 § 

Centralkassans andel av dagpenningarna och av 
förtjänststödets förtjänstdelar 

Centralkassan betalar till en arbetslöshets-

Helsingfors den 28 maj 1993 

kassa som är berättigad till full statsandel, 32 
procent av de arbetslöshetsdagpenningar som 
kassan utbetalat. Stödavgift erläggs dock inte 
för sådana dagpenningar för vilka arbetslös
hetskassan inte är berättigad till statsandeL Då 
statsandelen har sänkts i enlighet med 24 §, 
sänks stödavgiften i samma proportion. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994 
och gäller till och med den 31 december 1994. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Toimi Kankaanniemi 
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Bilaga 

2. 
Lag 

om ändring av 34 § lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 34 § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) som följer: 

Gällande lydelse 

34§ 

Arbetslöshetsförsäkringspremiens storlek 

statsrådet fastställer årligen arbetslöshetsför
säkringspremien så att centralkassan under 
följande kalenderår kan fullgöra sina skyldig
heter enligt denna lag. Premien bestäms på 
grundvalen av det arbetslönebelopp enligt vil
ket arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie 
fastställs. 

3. 

Föreslagen lydelse 

34§ 

Arbetslöshetsförsäkringspremiens storlek 

Arbetslöshetsförsäkringspremien bestäms på 
grundval av den arbetslönebelopp enligt vilket 
arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie 
fastställs. Arbetslöshetsförsäkringspremien är tre 
procent till och med en miljon mark av ovan 
nämnda lönesumma. statsrådet fastställer årli
gen arbetslöshetsförsäkringspremien av den lö
nesumma som överstiger detta belopp så, att 
centralkassan under följande kalenderår kan 
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994. 

Lag 
om temporär ändring av 25 och 30 §§ lagen om arbetslöshteskassor 

I enlighet med riksdagen beslut 
ändras temporärt 25 § l mom. och 30 § l mom. lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshets

kassor (603/84), av dessa lagrum 25 § l mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1991 
(1695/91 ), som följer: 

Gällande lydelse 

25 § 

statsandelen för dagpenningarna och för 
förtjänststödets förtjänstdelar 

statsandelen är 47,5 procent av det totala 
beloppet av de dagpenningar som arbetslös-

Föreslagen lydelse 

25 § 

statsandelen för dagpenningarna och för 
förtjänststödets förtjänstdelar 

statsandelen är 62,5 procent av det totala 
beloppet av de dagpenningar som arbetslös-
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Gällande lydelse 

hetskassan har utbetalt och social- och hälso
vårdsministeriet godkänt. 

30 § 

Centralkassans andel av dagpenningarna och av 
förtjänststödets förtjänstdelar 

Centralkassan betalar till arbetslöshetskassa 
som är berättigad till full statsandel, 47 procent 
av de arbetslöshetsdagpenningar som kassan 
utbetalat. stödavgift erläggs dock inte för 
sådana dagpenningar för vilka arbetslöshets
kassan inte är berättigad till statsandeL Då 
statsandelen har sänkts i enlighet med 24 §, 
sänks stödavgiften i samma proportion. 

2 330552Z 

Föreslagen lydelse 

hetskassan har utbetalt och social- och hälso
vårdsministeriet godkänt. 

30 § 

Centralkassans andel av dagpenningarna och av 
förtjänststödets förtjänstdelar 

Centralkassan betalar till en arbetslöshets
kassa som är berättigad till full statsandel, 32 
procent av de arbetslöshetsdagpenningar som 
kassan utbetalat. Stödavgift erläggs dock inte 
för sådana dagpenningar för vilka arbetslös
hetskassan inte är berättigad till statsandeL Då 
statsandelen har sänkts i enlighet med 24 §, 
sänks stödavgiften i samma proportion. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994 
och gäller till och med den 31 december 1994. 
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