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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om ar-

betslöshetskassor ändras så att social- och 
hälsovårdsministeriet fattar beslut om stats-
andelen för förmåner som betalas av arbets-
löshetskassorna och arbetslöshetsförsäkrings-

fondens andel samt de andelar som hänför 
sig till förvaltningskostnaderna. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2008. 

 
————— 

 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna ändring-

ar 

I 27 § i lagen om arbetslöshetskassor 
(603/1986) föreskrivs om betalning av ande-
lar. Enligt 1 mom. betalas statsandelen, ar-
betslöshetsförsäkringsfondens andel och de 
andelar som hänför sig till förvaltningskost-
naderna per kalenderår. Beslutsfattandet har 
fördelats mellan social- och hälsovårdsmini-
steriet och arbetsministeriet beroende på typ 
av förmån. Beslut om de andelar som hänför 
sig till arbetslöshetsdagpenningarna och al-
terneringsersättningarna fattas av social- och 
hälsovårdsministeriet på framställning av 
Försäkringsinspektionen. Beslut om de ande-
lar som hänför sig till de studiesociala för-
månerna vid arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning fattas av arbetsministeriet. Finansie-
ringsandelarna till arbetslöshetskassorna be-
talas av arbetslöshetsförsäkringsfonden, till 
vilken staten betalar statsandel jämte andel 
för förvaltningskostnaderna. Enligt 3 mom. 
betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden till en 
löntagarkassa ett belopp som motsvarar den 
andel som en företagarkassa i enlighet med 
25 a § 3 mom. finansierar, och debiterar före-
tagarkassan motsvarande belopp när social- 
och hälsovårdsministeriet och arbetsministe-

riet har fastställt finansieringsandelarna i en-
lighet med 1 mom.  

Enligt programmet för statsminister Van-
hanens andra regering överförs de ärenden 
som gäller utkomstskydd från arbetsministe-
riet till social- och hälsovårdsministeriet. 
Detta innebär att social- och hälsovårdsmini-
steriet till samtliga delar fattar beslut om 
statsandelen för förmåner som betalas av ar-
betslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäk-
ringsfondens andel samt de andelar som hän-
för sig till förvaltningskostnaderna, inklusive 
studiesociala förmåner vid vuxenutbildning. I 
propositionen föreslås att social- och hälso-
vårdsministeriet på framställning av Försäk-
ringsinspektionen skall fatta beslut om stats-
andelen för förmåner som betalas av arbets-
löshetskassorna och arbetslöshetsförsäkrings-
fondens andel samt de andelar som hänför 
sig till förvaltningskostnaderna. 
 
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

2.1. Ekonomiska konsekvenser 

Det föreslås inga ändringar i finansieringen 
av stöden och förmånerna, varför propositio-
nen inte har några ekonomiska konsekvenser. 
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2.2. Konsekvenser i fråga om organisa-
tion och personal 

Då förfarandet för fastställande av arbets-
löshetskassornas statsandelsförskott och de 
slutgiltiga finansieringsandelarna i fråga om 
ärenden som gäller utkomstskydd överförs 
från arbetsministeriet till social- och hälso-
vårdsministeriet minskar det kommande ar-
bets- och näringsministeriets uppgifter, me-
dan social- och hälsovårdsministeriets upp-
gifter i motsvarande grad ökar. Ändringen 
ökar också Försäkringsinspektionens uppgif-
ter, eftersom även besluten om de studiesoci-
ala förmånerna vid arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning fattas på dess framställning.  
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. I samband med bered-
ningen har arbetsministeriet, de centrala ar-

betsmarknadsorganisationerna, Försäkrings-
inspektionen och Arbetslöshetskassornas 
Samorganisation rf hörts.  
 
4.  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

Propositionen hör nära samman med reger-
ingens proposition med förslag till lagar om 
ändring av 1 § i lagen om statsrådet samt om 
överföring av vissa uppgifter till arbets- och 
näringsministeriet (RP 54/2007), vilken är 
under behandling i riksdagen.  
 
5.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2008. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 27 § 1 och 

3 mom., sådana de lyder, 27 § 1 mom. i lag 946/2003 och 3 mom. i lag 1048/2004, som följer: 
 

27 § 

Betalning av andelar 

Statsandelen, arbetslöshetsförsäkringsfon-
dens andel och de andelar som hänför sig till 
förvaltningskostnaderna betalas per kalen-
derår. Besluten fattas av social- och hälso-
vårdsministeriet på framställning av Försäk-
ringsinspektionen. Finansieringsandelarna till 
arbetslöshetskassorna betalas av arbetslös-
hetsförsäkringsfonden, till vilken staten beta-
lar statsandel jämte andel för förvaltnings-
kostnaderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till 
en löntagarkassa ett belopp som motsvarar 
den andel som en företagarkassa i enlighet 
med 25 a § 3 mom. finansierar, och debiterar 
företagarkassan motsvarande belopp när so-
cial- och hälsovårdsministeriet har fastställt 
finansieringsandelarna i enlighet med 
1 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

————— 

Helsingfors den 12 oktober 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltext 

Lag 

om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 27 § 1 och 

3 mom., sådana de lyder, 27 § 1 mom. i lag 946/2003 och 3 mom. i lag 1048/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

27 § 

Betalning av andelar 

Statsandelen, arbetslöshetsförsäkrings-
fondens andel och de andelar som hänför 
sig till förvaltningskostnaderna betalas per 
kalenderår. Beslut om de andelar som hän-
för sig till arbetslöshetsdagpenningarna 
och alterneringsersättningarna fattas av so-
cial- och hälsovårdsministeriet på fram-
ställning av Försäkringsinspektionen. Beslut 
om de andelar som hänför sig till de studie-
sociala förmånerna vid arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning fattas av arbetsministeriet. 
Finansieringsandelarna till arbetslöshets-
kassorna betalas av arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden, till vilken staten betalar 
statsandel jämte andel för förvaltningskost-
naderna.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar 
till en löntagarkassa ett belopp som motsva-
rar den andel som en företagarkassa i enlig-
het med 25 a § 3 mom. finansierar, och de-
biterar företagarkassan motsvarande belopp 
när social- och hälsovårdsministeriet och 
arbetsministeriet har fastställt finansie-
ringsandelarna i enlighet med 1 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

27 § 

Betalning av andelar 

Statsandelen, arbetslöshetsförsäkrings-
fondens andel och de andelar som hänför 
sig till förvaltningskostnaderna betalas per 
kalenderår. Besluten fattas av social- och 
hälsovårdsministeriet på framställning av 
Försäkringsinspektionen. Finansieringsan-
delarna till arbetslöshetskassorna betalas av 
arbetslöshetsförsäkringsfonden, till vilken 
staten betalar statsandel jämte andel för för-
valtningskostnaderna. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar 
till en löntagarkassa ett belopp som motsva-
rar den andel som en företagarkassa i enlig-
het med 25 a § 3 mom. finansierar, och de-
biterar företagarkassan motsvarande belopp 
när social- och hälsovårdsministeriet har 
fastställt finansieringsandelarna i enlighet 
med 1 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2008. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 


