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Statsrådets förordning

55/2014

om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012)

30, 43 och 44 § som följer:

30 §

Skyldighet att ge upplysningar om
möjligheterna till rehabilitering, utbildning

och arbete

Arbets- och näringsbyrån ska upplysa ar-
betssökande som avses i 11 kap. 1 § 1 mom. i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service om deras rätt till

1) sysselsättningsfrämjande rehabilitering,
2) sysselsättningsfrämjande arbetskraftsut-

bildning,
3) arbete som kommunen erbjuder möjlig-

het till, om den arbetssökande inte får syssel-
sättning på den öppna arbetsmarknaden eller
om det inte kan ordnas lämplig arbetskrafts-
utbildning eller rehabilitering för honom eller
henne.

Arbets- och näringsbyrån ska informera
arbetssökande som avses i 11 kap. 1 § 2
mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice om deras rätt till

1) sysselsättningsfrämjande service,
2) lönesubventionerat arbete hos någon an-

nan än kommunen,
3) arbete som kommunen erbjuder möjlig-

het till, om den arbetssökande inte får syssel-
sättning på den öppna arbetsmarknaden eller

om det inte kan ordnas lämplig sysselsätt-
ningsfrämjande service eller möjlighet till lö-
nesubventionerat arbete hos någon annan än
kommunen.

43 §

Understödets belopp

Föreningar och stiftelser kan beviljas un-
derstöd till högst 100 procent av de kostnader
som den beviljande myndigheten har godkänt
att kan täckas med understödet.

Sociala företag och sådana andra samman-
slutningar som har för avsikt att utreda möj-
ligheterna att grunda ett socialt företag, med
undantag av kommuner och samkommuner,
kan beviljas understöd till högst 75 procent
av de kostnader som den beviljande myndig-
heten har godkänt att kan täckas med under-
stödet.

Kommuner och samkommuner kan bevil-
jas understöd till högst 50 procent av de
kostnader som den beviljande myndigheten
har godkänt att ska täckas med understödet.

Vid bestämmande av understödets stöd-
nivå och belopp beaktas innehållet i den
verksamhet som understöds samt antalet per-
soner som hör till verksamhetens målgrupp



och behovet av personlig vägledning och per-
sonligt stöd. Dessutom kan de inkomster som
fås av den understödda verksamheten beak-
tas.

44 §

Beloppet av understöd som beviljas kommu-
ner och samkommuner i vissa fall

Sådana kommuner eller samkommuner
som deltar i bedömningen av servicebehovet
hos samt planeringen och uppföljningen av
serviceprocessen för dem som har fått arbets-

löshetsförmån under minst 500 dagar på
grund av arbetslöshet eller som varit arbets-
lösa arbetssökande utan avbrott i tolv måna-
der, och som inom sitt område koordinerar
ordnandet av tjänster för arbetslösa arbetssö-
kande som avses i denna paragraf, kan bevil-
jas understöd till högst 75 procent av de
kostnader som den beviljande myndigheten
har godkänt att kan täckas med understödet.

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2014. Bestämmelsen i 30 § 2 mom.
tillämpas dock först från och med den 1
januari 2017.

Helsingfors den 23 januari 2014

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare Timo Meling
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