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1388/2014

om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

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

13—15, 47 och 49 §, och
ändras 16—18, 23, 32, 38, 39, 43—45, 48, 50, 51 och 53 §, av dem 17 och 32 § sådana de

lyder i förordning 611/2013 samt 43 och 44 § sådana de lyder i förordning 55/2014, som följer:

16 §

Ansökan om och utbetalning av lönes-
ubvention

Lönesubvention betalas ut i efterskott i
perioder på en månad, två månader eller tre
månader, enligt vad arbetsgivaren valt. Ansö-
kan om utbetalning av lönesubvention ska
lämnas in till närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas samt arbets- och näringsbyråernas
utvecklings- och förvaltningscenter (utveck-
lings- och förvaltningscentret) inom två må-
nader från utgången av den kalendermånad
under vilken utbetalningsperioden går ut.

17 §

Kontroll av anslag som anvisats statliga
ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska
för varje kalendermånad lämna uppgifter om
användningen av sysselsättningsanslag för lö-
nekostnaderna för de personer som har sys-
selsatts med anslagen. De månatliga uppgif-

terna ska lämnas till utvecklings- och förvalt-
ningscentret inom en månad från utgången av
den period som de använda sysselsättnings-
anslagen riktat sig till.

18 §

Ansökan om och utbetalning av startpeng

Startpeng betalas för de dagar då en en-
skild kund som får startpeng arbetar i sitt
företag.

Startpeng betalas ut månatligen i efter-
skott. Ansökan om utbetalning av startpeng
ska lämnas in till utvecklings- och förvalt-
ningscentret inom två månader från utgången
av utbetalningsperioden.

23 §

Meddelanden och uppgifter i anslutning till
utbetalning av kostnadsersättning

För utbetalning av kostnadsersättning en-
ligt 9 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice ska arbets-



och näringsbyrån meddela arbetslöshetskas-
san eller Folkpensionsanstalten

1) uppgift om huruvida arbetssökanden
deltar i service inom sin pendlingsregion,
utanför pendlingsregionen eller inom sin
pendlingsregion, men utanför sin hemkom-
mun,

2) uppgift om arbetssökandens ferieperio-
der under tiden för arbetskraftsutbildning, un-
der frivilliga studier som stöds med arbetslös-
hetsförmån enligt 6 kap. i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice samt under
frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om
främjande av integration (1386/2010),

3) uppgift om arbetssökandens deltagarda-
gar i jobbsökarträning, karriärträning och
prövning,

4) när det gäller en arbetssökande som
deltar i arbetsprövning och inte har fyllt 25 år
uppgift om yrkesutbildning som arbetssökan-
den har genomfört.

Arbets- och näringsbyrån får meddela ar-
betslöshetskassan och Folkpensionsanstalten
de uppgifter som avses i 1 mom. med hjälp
av elektronisk linjeöverföring.

32 §

Tilläggsstöd som beviljas kommuner

Kommunen ska kvartalsvis lämna utveck-
lings- och förvaltningscentret en redogörelse
för utbetalning av tilläggsstöd enligt 11 kap.
4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice för godkännande.

38 §

Beslut som gäller flera år

Om arbets- och näringsbyrån eller nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen med stöd av
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service eller denna förordning fattar beslut
som gäller flera år om beviljande av stöd
eller ersättning, anskaffning av service eller
anvisande eller beviljande av sysselsättnings-
anslag och det i statsbudgeten inte har anvi-
sats fullmakt eller reservationsanslag för att
fatta ett sådant beslut, ska beslutet fattas på
villkor att de anslag som behövs står till
förfogande.

Ett i 1 mom. avsett villkor tas dock inte in
i beslut som följer av sysselsättningsskyldig-
heten enligt 11 kap. 1 § 3 mom. i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

39 §

Verksamhet som stöds med sysselsättningspo-
litiskt understöd

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sys-
selsättningspolitiskt understöd till aktörer
som för arbetslösa arbetssökande ordnar och
utvecklar arbetsmöjligheter eller arbetspröv-
ningar samt service och handlingsmodeller
som hänger samman med dessa.

Dessutom kan understöd beviljas i det
syfte som anges i 3 § 1 mom. i lagen om
sociala företag (1351/2003).

Arbets- och näringsbyrån kan vid beviljan-
det av understöd ställa sådana villkor för
erhållandet av understöd som är behövliga
med tanke på uppnåendet av syftet med un-
derstödet.

43 §

Understödets belopp

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

Kommuner och samkommuner kan bevil-
jas understöd till högst 50 procent av de
kostnader som arbets- och näringsbyrån har
godkänt att kan 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.
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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 arbets- och näringsbyrån har
godkänt att kan täckas med understödet.

45 §

Understödets förhållande till övrig statlig
finansiering

Understödet får tillsammans med övrig
statlig finansiering som beviljats för samma
kostnader inte överstiga de totalkostnader
som godkänts av arbets- och näringsbyrån.
Som statligt finansieringsstöd vid beräk-
ningen av understödets maximibelopp betrak-
tas statsandel och statsunderstöd som har be-
talats av ett anslag i statsbudgeten eller ur en
av staten förvaltad fond som står utanför
statsbudgeten, ränteförmån som hänför sig
till ett lån som beviljats med lägre ränta än
den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen
(633/1982) samt räntestöd som hänför sig till
räntor på andra lån.

48 §

Ansökan om understöd

Arbets- och näringsbyrån meddelar att un-
derstödet kan sökas offentligt för det ändamål
som byrån fastställt.

Av understödsansökan som lämnas in till
arbets- och näringsbyrån ska framgå verk-
samhetens innehåll, kostnadskalkyl och fi-
nansieringsplan samt andra uppgifter som be-
hövs med tanke på beviljandet av understö-
det.

50 §

Utbetalning av understöd i förskott

Understöd kan betalas i förskott. Förskottet
får uppgå till högst 50 procent av det under-
stöd som hänför sig till respektive utbetal-
ningsperiod. Till en registrerad förening som
bildats av arbetslösa kan dock hela det under-
stöd som hänför sig till en utbetalningsperiod
betalas i förskott.

Ansökan om utbetalning av förskott ska
lämnas in till utvecklings- och förvaltnings-
centret före ingången av den utbetalningspe-
riod som förskottet hänför sig till. I ansökan
om utbetalning av förskott ska mottagaren av
understödet redogöra för de kostnader som
mottagaren uppskattar att förfaller till betal-
ning under följande utbetalningsperiod.

51 §

Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut i efterskott i utbetal-
ningsperioder på tre månader, om det inte i
beslutet om beviljande av understöd anges en
utbetalningsperiod av annan längd. Understö-
det betalas enligt de faktiska kostnader under
utbetalningsperioden som godkänts att kan
täckas med understödet. Utbetalningsansökan
ska lämnas in till utvecklings- och förvalt-
ningscentret inom två månader från utgången
av den utbetalningsperiod som ansökan gäl-
ler.

Om understöd har betalats ut i förskott, ska
en utbetalningsansökan där de faktiska kost-
nader under utbetalningsperioden som har
godkänts att kan täckas med understödet
framgår lämnas in i enlighet med 1 mom.

53 §

Kontroll av hur anslaget används

Mottagare av understöd ska årligen i enlig-
het med vad som bestäms i beslutet om bevil-
jande av understöd lämna arbets- och nä-
ringsbyrån en redogörelse för hur understödet
använts.
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Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015. Bestämmelserna i 39, 43, 44, 45,
48 och 53 § träder dock i kraft den 1 juni

2015. Bestämmelserna i upphävda 47 och
49 § tillämpas till och med den 31 maj 2015.

Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare Tiina Korhonen
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