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Anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

1 kap. Allmänna bestämmelser
2 § Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
I lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012, LOAFS) har inte specificerats servicen för enskilda kunder och företags- och arbetsgivarkunder. En service som stödjer en enskild
kunds möjligheter att få arbete stödjer samtidigt företagets eller annan arbetsgivares möjlighet att
få arbetskraft.
Arbetskrafts- och företagsservice som erbjuds företag och arbetsgivare är arbetsförmedling, information och rådgivning, lönesubvention, jobbcoachtjänster, gemensam anskaffning av utbildning
och avgiftsbelagd service för utvecklande av företagsverksamheten.
Nyetablerad företagsverksamhet stöds med information och rådgivning, bedömning av färdigheter
som företagare och förutsättningar för företagsverksamheten, karriärträning, arbetsprövning, företagarutbildning och startpeng.

3 § Definitioner
Arbetslös arbetssökande
Med arbetssökande avses en enskild kund vars jobbsökning är i kraft på det sätt som avses i 2
kap. 1 och 2 § i LOAFS.
Med arbetslös avses en person som inte står i anställningsförhållande eller är sysselsatt på heltid
som företagare eller i eget arbete mer än två veckor utan avbrott på det sätt som avses i 2 kap. i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och som inte är studerande på heltid enligt 2
kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
En person som genomgår arbetskraftsutbildning betraktas inte som arbetslös enligt LOAFS, om
studierna som ingår i arbetskraftsutbildningen är studier på heltid som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Den som står i anställningsförhållande betraktas som arbetslös om han eller hon är permitterad på
heltid eller hans eller hennes ordinarie arbetstid per vecka är under fyra timmar. Om det är fråga
om permittering på heltid betraktas den permitterade som arbetslös enligt LOAFS, oberoende av
om permitteringen gäller tills vidare eller för en viss tid. Om permitteringen har verkställts genom
att förkorta arbetstiden per vecka eller dag betraktas den permitterade inte som arbetslös enligt
LOAFS. Även exempelvis personer som registrerat sig som arbetssökande trots att de nått pensionsåldern och får invaliditetsförmåner samt personer som faktiskt är utan arbete är arbetslösa arbetssökande.
Definitionen av arbetslös arbetssökande utgörs av de ovan nämnda punkterna. Definitionen är av
betydelse när man beviljar lönesubvention samt ersättning för rese- och logikostnader under jobbsökningsresan. Dessutom är definitionen av arbetslös arbetssökande av betydelse när man granskar kretsen av personer som är berättigade till en sysselsättningsplan. Annan offentlig arbetskraftsservice kan tillhandahållas även om en person inte är arbetslös arbetssökande.
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Definitionerna av arbetslös arbetssökande är olika i LOAFS och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Definitionen av arbetslös arbetssökande enligt LOAFS inverkar endast på vilken arbetskraftsservice som tillhandahålls. En person som enligt LOAFS är en arbetslös arbetssökande är inte
nödvändigtvis en arbetslös arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, vilket innebär att han eller hon inte heller har rätt till arbetslöshetsförmån (t.ex. personer under 17 år). På
motsvarande sätt kan en person som inte är en arbetslös arbetssökande enligt LOAFS vara en arbetslös arbetssökande som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ha rätt till arbetslöshetsförmån (t.ex. deltidsanställda personer eller personer som har permitterats genom att förkorta
arbetstiden per vecka eller dag).
3 a § Tillämpning av den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd
Enligt EU:s regler om statligt stöd beviljas den som ansöker om stöd och som bedriver näringsverksamhet stöd antingen som stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen eller i form
av de minimis-stöd. På alla stöd som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
och som enligt denna lag beviljas som stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om
statligt stöd tillämpas utöver förutsättningarna enligt denna lag de allmänna förutsättningarna enligt
kapitel I i gruppundantagsförordningen samt de specifika förutsättningarna för stödformen i fråga.
Med allmänna förutsättningar avses stödets överblickbarhet och stimulanseffekt samt förutsättningarna gällande kumulering av stöd. Stödet är överblickbart om man utan riskbedömning kan
räkna ut stödbeloppet. Ett stöd i euro uppfyller förutsättningarna för ett överblickbart stöd. Stöd har
en stimulanseffekt om stödmottagaren har lämnat in en skriftlig ansökan om stöd innan arbetet
med projektet eller verksamheten inleds och stödet ändrar stödmottagarens agerande. De stödberättigande kostnaderna ska bestyrkas med tydliga, specifika och aktuella skriftliga underlag. Vissa
stödformer behöver inte ha en stimulanseffekt eller ska anses ha en stimulanseffekt. Sådana stöd
är bland annat 1) stöd till rekrytering av arbetstagare med sämre förutsättningar i form av lönesubventioner, 2) stöd i form av lönesubventioner för anställning av arbetstagare med funktionshinder,
om de relevanta villkoren i artiklarna 32 och 33 är uppfyllda, och 3) stöd för att kompensera för
merkostnader vid anställning av arbetstagare med funktionshinder, om villkoren i artikel 34 är uppfyllda. Stöd enligt gruppundantagsförordningen och annat statligt stöd får kumuleras om de riktas
till olika stödberättigande kostnader. Om stöden riktas till delvis eller helt och hållet samma stödberättigande kostnader, får de med gruppundantagsförordningen förenliga maximala stödnivåerna
inte överskridas. De maximala stödnivåerna får heller inte överskridas om ett annat stöd beviljas
som de minimis-stöd.
Stöd om vilka föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och som kan beviljas
som stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, är lönesubvention,
gemensam anskaffning av arbetskraftsutbildning (PrecisionsUtbildning) och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.
Företag i svårigheter
Stöd enligt gruppundantagsförordningen utbetalas inte om den som ansöker om stöd och bedriver
näringsverksamhet är ett företag i svårigheter enligt artikel EU:s regler om statligt stöd. Kriterierna
för ett företag i svårigheter definieras i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen om
statligt stöd. För nya SMF-företag (små och medelstora företag) har det uppställts lindrigare villkor
än för övriga företag. Med SMF-företag avses företag som har färre än 250 anställda och vars årliga omsättning är högst 50 miljoner euro eller balansomslutning högst 43 miljoner euro.
Enligt EU:s regler om statligt stöd är ett företag i svårigheter, om minst ett av de fyra villkor som
nämns nedan uppfylls (om det är fråga om ett SMF-företag som varit verksamt kortare tid än tre år,
tillämpas på bedömningen emellertid bara punkt 2):

7 (145)

1. det är fråga om ett aktiebolag av vars tecknade aktiekapital över hälften har försvunnit på grund av ackumulerade förluster, eller det är fråga om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag av vars bokförda egna kapital över hälften har försvunnit på
grund av ackumulerade förluster
2. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av
insolvens eller uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i konkurseller företagssaneringsförfarande på sina fordringsägares begäran
3. företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka lånet, eller har
fått omstruktureringsstöd och fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan
4. stora företag (inte SMF-företag) anses vara i svårigheter utöver villkoren ovan också
i fall då de båda följande villkoren uppfylls på basis av de fastställda årsboksluten
för de två föregående åren
a) företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än
7,5 och
b) företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar har
legat under 1,0.
EU-kommissionens återbetalningskrav
Stöd enligt gruppundantagsförordningen kan inte beviljas eller utbetalas om den som ansöker om
stöd och bedriver näringsverksamhet är föremål för ett betalningskrav av Europeiska kommissionen förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Enligt artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd ska i godtagbara stödordningar som gäller
statligt stöd uttryckligen uteslutas utbetalning av individuellt stöd till förmån för ett företag som är
föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Kommissionens återbetalningskrav som gäller finländska företag kommer att publiceras på arbets- och näringsministeriets webbplats.
4 § Tillhandahållande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Den centrala utgångspunkten för tillhandahållande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice är
att användningen av servicen ska grunda sig på den enskilda kundens, arbetsgivarens eller företagets servicebehov.
Användningen av servicen begränsas inte av faktorer såsom till vilken kundgrupp en person hör, till
vilken servicelinje han eller hon styrs eller hos vilken tjänstemannakategori han eller hon är kund.
Arbets- och näringsbyråerna ska inte dra upp sådana riktlinjer om tillhandahållande eller anlitande
av service som kategoriskt baserar sig på hur länge kunden varit arbetslös eller någon annan motsvarande omständighet. Kategoriska riktlinjer kan försämra kundens möjligheter att i rätt tid få service enligt sitt servicebehov.
Service i enlighet med den enskilda kundens servicebehov inkluderar idén med en s.k. tågordning.
Om kundens kompetens och yrkesskicklighet är aktuella, är arbetsförmedling den service som
kommer i första hand. Om det finns brister i kompetensen och yrkesskickligheten blir det aktuellt
med arbetskraftsutbildning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån eller alternativt lönesubvention för till exempel läroavtalsutbildning.
Kunderna har inte subjektiv rätt till någon service, med undantag av personer som omfattas av den
sysselsättningsskyldighet som avses i 11 kap. 1 § i LOAFS. Utöver kundens servicebehov begränsas tillhandahållandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice också av arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska prövning samt det anslag som står till förfogande.
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Kundens rätt att välja vid vilken arbets- och näringsbyrå han eller hon uträttar sina ärenden
Kunden har rätt att välja vid vilken arbets- och näringsbyrå han eller hon uträttar sina ärenden.
Oberoende av vid vilket verksamhetsställe inom nätverket för arbetskrafts- och näringsservice som
kunden uträttar sina ärenden är det arbets- och näringsbyråns uppgift att se till att kunden får den
service som hans eller hennes servicebehov förutsätter.
Specialsakkunskap i anslutning till skötseln av kundrelationer och tillhandahållandet av tjänster kan
koncentreras till något verksamhetsställe. I princip ska kunden även få service som förutsätter
specialsakkunskap via det verksamhetsställe som ansvarar för hans eller hennes kundrelation.
Detta kan genomföras på flera olika sätt, till exempel genom att man utnyttjar fjärranslutning med
bildöverföring. I områden där avstånden mellan verksamhetsställena är korta, kan kunden förutsättas röra sig mellan verksamhetsställena.
Hänvisande av kunden till service som ordnas av en annan myndighet eller serviceanordnare
Vissa kunders servicebehov kan kräva annan service än offentlig arbetskrafts- och företagsservice
eller service som också erbjuds som offentlig arbetskrafts- och företagsservice, men där ansvaret
för att ordna servicen enligt lag vilar på någon annan myndighet eller aktör. Exempelvis enligt ansvarsfördelningen i fråga om yrkesinriktad rehabilitering kan ansvaret för att en person utbildas för
ett nytt yrke vila på till exempel ett arbetspensionsbolag eller försäkringsbolag (ansvarsfördelningen, se bilaga 1). Om ansvaret för att ordna servicen ankommer på någon annan myndighet eller
aktör, ordnar inte arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
eller närings-, trafik- och miljöcentralen servicen för kunden i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
Syftet med 1 kap. 4 § 4 mom. i LOAFS är att säkerställa att kunden inte blir utan den service han
eller hon behöver i en situation där kundens servicebehov kräver annan service än offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller serviceansvaret vilar på en annan myndighet eller aktör. I
denna situation ska arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
eller närings-, trafik- och miljöcentralen informera kunden om annan service eller vid behov hänvisa kunden till annan service. Kunden ska hänvisas till servicen i samarbete med andra myndigheter eller serviceanordnare, så att ansvaret för kundens serviceprocess överförs stegvis. Det faktum att en enskild kund hänvisas till andra aktörers service innebär inte att han eller hon inte längre
kan vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
5 § Produktion och anskaffning av service
1 kap. 5 § i LOAFS syftar till att göra det möjligt att anskaffa offentliga arbetskrafts- och företagstjänster med de anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. Bestämmelsen begränsar inte
arbets- och näringsbyråernas möjlighet att erbjuda sina kunder offentliga arbetskrafts- och företagstjänster som en samarbetspart producerar avgiftsfritt.
Till exempel träningstjänster anskaffas i regel från utomstående serviceproducenter på basis av
konkurrensutsättning. Ur arbets- och näringsbyråernas perspektiv finns det dock inte något hinder
för att byrån till exempel på basis av samarbetsavtal som ingåtts med kommuner/verkstäder hänvisar unga personer till verkstäder för att delta i träning, om verkstäderna är beredda att utan avgift
tillhandahålla service till exempel i en situation där en verkstad inte kan erbjuda möjligheter till arbetsprövning. Arbets- och näringsbyrån kan inte köpa tjänster direkt från verkstäder, utan upphandlingen måste konkurrensutsättas på det sätt som lagen om offentlig upphandling förutsätter.
Om verkstaden har fått statsunderstöd eller annan statlig finansiering för att producera den service
som anskaffas, ska den andel som motsvarar statsunderstödet eller annan statlig finansiering enligt 1 kap. 5 § 3 mom. i LOAFS dras av från anskaffningspriset för servicen.
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2 kap. Arbetssökande
1 § Inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet
En persons jobbsökning inleds den dag då personen elektroniskt begär det via den för ändamålet
avsedda webbtjänsten eller personligen hos arbets- och näringsbyrån och han eller hon registreras
som arbetssökande i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. En person registreras
som arbetssökande då han eller hon så önskar. Inledande av jobbsökning kräver alltså inte att
personen är arbetslös.
Arbets- och näringsmyndigheten kan också godkänna en begäran att inleda jobbsökningen som
framförts på annan sätt, t.ex. per telefon. Det förutsätter att arbets- och näringsbyrån kan verifiera
kundens identitet. I situationer där arbets- och näringsbyråns service tillfälligt har överförts till arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter eller arbets- och näringsbyråns service i övrigt
inte är tillgänglig, kan kundservicecentret inleda jobbsökningen.

2 § Registrering av utlänningar som arbetssökande och jobbsökningens giltighet
I 2 kap. 2 § i LOAFS fastställs de förutsättningar under vilka en utlänning kan registreras som arbetssökande. I bestämmelsen hänvisas till 1 § ovan, så att ”registrering av utlänningar som arbetssökande” i lag avser detsamma som ”inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet”.
För en person som kommer från utlandet har den anteckning om hemkommun som avses i lagen
om hemkommun (201/1994) eller den registrering av unionsmedborgares uppehållsrätt som avses
i 159 § i utlänningslagen (301/2004) ingen betydelse med tanke på registreringen som arbetssökande.
Medborgare i EU-/EES-länder och deras familjemedlemmar
Enligt 2 kap. 2 § 1 mom. i LOAFS ska sådana medborgare i andra stater som på basis av internationella avtal om arbetskraftens fria rörlighet som är förpliktande för Finland har rätt att utan arbetsoch näringsbyråns arbetskraftspolitiska prövning komma till Finland för att söka arbete och förvärvsarbeta, registreras som arbetssökande enligt 1 §, om inte något annat följer av avtalen.
Avtal som gäller arbetskraftens fria rörlighet är avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (OJ No L1 3.1.1994) och fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS
102–103/94), avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (FördrS 37–38/2002) samt
överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad (FördrS 40/1983). Alla de nordiska länderna är antingen EU- eller EES-länder.
Medborgare i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utgörs av medborgarna i Europeiska unionens (EU) medborgarstater Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt medborgarna i Island, Lichtenstein och Norge, som
inte hör till EU.
Jobbsökningen för medborgarna i ovan nämnda stater inleds och är giltig på samma sätt som
jobbsökningen för andra enskilda kunder. På dessa tillämpas offentlig arbetskrafts- och företagsservice för arbetssökande och arbetslösa arbetssökande på samma villkor som för övriga arbetssökande. Detsamma gäller också familjemedlemmar till medborgare i EU- och EES-länder, även
om de inte är medborgare i ett EU- eller EES-land.
Enligt utlänningslagen betraktas som familjemedlemmar till en medborgare i ett EU- och EES-land
dennes make och sambo oberoende av kön, avkomlingar i rakt nedstigande led som är under 21
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år eller beroende av medborgaren för sin försörjning och motsvarande avkomlingar till maken samt
vissa andra personer som fastställs i 154 § i utlänningslagen. Om familjemedlemmen har för avsikt
att uppehålla sig i landet i mer än tre månader och han eller hon har beviljats ett uppehållskort,
framgår familjebandet av kortet. I övriga fall ska arbets- och näringsbyrån be personen om en annan utredning av familjebanden, som är en förutsättning för registrering som arbetssökande.
Andra än medborgare i ett EU- eller EES-land
Om inte något annat följer av internationella avtal som är förpliktande för Finland, registreras enligt
2 kap. 2 § 2 mom. i LOAFS andra än ovan avsedda utländska medborgare och statslösa personer
som arbetssökande på det sätt som bestäms i 1 § i LOAFS, om de har rätt att förvärvsarbeta med
stöd av ett uppehållstillstånd och tillståndet inte är förenat med några begränsningar som gäller arbetsgivaren.
Personer som är medborgare i länder utanför EU-/EES-området eller Schweiz ska inleda sin jobbsökning personligen på arbets- och näringsbyrån, eftersom information om uppehållstillstånd som
påverkar registreringen som arbetssökande än så länge inte kan identifieras i webbtjänsten.
Om uppehållstillståndet är kontinuerligt (A) eller tillfälligt (B) har ingen betydelse med tanke på registreringen som arbetssökande.
Av uppehållskortet som personen har beviljats framgår om han eller hon har rätt att förvärvsarbeta.
Med uttrycket ”rätt att förvärvsarbeta med stöd av ett uppehållstillstånd” i lagen hänvisas till vilket
uppehållstillstånd för utlänningar som helst, som inkluderar rätt att förvärvsarbeta. I 77 § i utlänningslagen finns bestämmelser om situationer där en utlänning har beviljats annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete och i 78 § finns bestämmelser om uppehållstillstånd som inbegriper rätt att
förvärvsarbeta. Utlänningen har rätt att förvärvsarbeta bland annat då uppehållstillståndet har beviljats utifrån






familjeband
examen som avlagts i Finland
humanitär invandring
arbete som företagsledare
yrkesmässig verksamhet som idrottare eller tränare.

Den aktuella listningen finns i utlänningslagen.
Begränsningar som gäller arbetsgivaren, vilka utgör hinder för registrering som arbetssökande, kan
endast ha att göra med arbetstagarens uppehållstillstånd, men inte med andra uppehållstillstånd.
En arbetsgivarspecifik begränsning är i allmänhet att uppehållstillståndet är i kraft för arbete för
endast en eller flera arbetsgivare. Då kan personen alltså inte registreras som arbetssökande. Oftast beviljas trots allt en arbetstagares uppehållstillstånd branschvis. En begränsning som gäller
branschen i arbetstagarens uppehållstillstånd är inget hinder för registrering som arbetssökande.
Med stöd av 77 och 78 § i utlänningslagen kan en utlänning också ha begränsad rätt att förvärvsarbeta. Begränsningarna kan gälla exempelvis



det maximala antalet arbetstimmar per vecka (studerande)
den maximala arbetstiden (arbete som ingår i ett leveransavtal, arbetspraktik).

Dessa begränsningar hindrar ändå inte att en person registreras som arbetssökande. Om uppehållstillståndet inkluderar rätten att förvärvsarbeta, registreras en utlänning som arbetssökande.
En utlänning kan i vissa fall ha rätt att vistas och arbeta i Finland också utan uppehållstillstånd. Bestämmelser om dessa situationer finns i 79 § i utlänningslagen. Då grundar sig utlänningens vis-
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telse i Finland på visum eller visumfrihet. Eftersom registrering som arbetssökande kräver uppehållstillstånd, kan dessa utlänningar alltså inte registreras som arbetssökande.
Överenskommelser har ingåtts och satts i kraft på lagnivå mellan finska staten och domstolarna
om omplacering av vittnen vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Specialdomstolen för
Sierra Leone. I överenskommelserna garanteras vittnena och deras närstående samma förmåner,
understöd och rättigheter som flyktingar, liksom också bland annat möjlighet att söka arbete på
samma grunder som finska medborgare. Enligt 113 § i utlänningslagen beviljas en flykting uppehållstillstånd som ger möjlighet att registreras som arbetssökande. Därför registreras personer som
avses i dessa överenskommelser som arbetssökande, oberoende av om de har beviljats uppehållstillstånd.
De utlänningar som nämns ovan erbjuds offentlig arbetskrafts- och företagsservice för arbetssökande och arbetslösa arbetssökande på samma villkor som övriga arbetssökande.
Registrering som arbetssökande av en utländsk arbetssökande och jobbsökningens giltighet och upphörande
I 2 kap. 1 § 2 och 3 mom. i LOAFS finns bestämmelser om när jobbsökningen upphör. Giltigheten
för en utländsk arbetssökandes jobbsökning upphör, om han eller hon inte längre uppfyller villkoren för registrering som arbetssökande (2 kap. 2 § 3 mom. i LOAFS). I praktiken upphör en utländsk arbetssökandes jobbsökning alltså då det uppehållstillstånd som han eller hon har beviljats
och som ger rätt att förvärvsarbeta inte längre är giltigt, eller om begränsningar som gäller arbetsgivaren hänför sig till uppehållstillståndet. När uppehållstillståndet har gått ut eller om begränsningar som gäller arbetsgivaren hänför sig till uppehållstillståndet, kan utlänningen inte registreras
som arbetssökande. Av uppehållskortet som har beviljats personen framgår uppehållstillståndets
giltighet och eventuella begränsningar som förhindrar att personen registreras som arbetssökande.
Ifall utlänningen under uppehållstillståndets giltighetstid har ansökt om fortsatt tillstånd förblir registreringen som arbetssökande och jobbsökningen i kraft, även om uppehållstillståndet inte längre
är giltigt. Om fortsatt tillstånd beviljas, framgår uppehållstillståndets giltighet av det nya uppehållskortet. Om fortsatt tillstånd inte beviljas och utlänningen inte överklagar beslutet, upphör registreringen som arbetssökande och jobbsökningen på uppehållstillståndets sista giltighetsdag. Om utlänningen överklagar ett avslagsbeslut på ansökan om fortsatt tillstånd förblir registreringen som
arbetssökande och jobbsökningen i kraft tills ett lagakraftvunnet avslagsbeslut meddelas i ärendet
eller det nya beviljade uppehållstillståndet går ut.
När uppehållstillståndet för en utlänning som är registrerad som arbetssökande går ut eller begränsas, upphör jobbsökningen omedelbart samma dag med stöd av lagen. Utlänningens jobbsökning ska avslutas i arbetsförvaltningens informationssystem retroaktivt till nämnda datum omedelbart när arbets- och näringsbyrån har fått information om saken. Utlänningen ska själv informera arbets- och näringsbyrån om ansökan om fortsatt tillstånd och överklaganden.
Utländska enskilda kunder som inte är arbetssökande
Andra utlänningar än de som avses ovan registreras inte som arbetssökande. De kan i alla fall använda den service för enskilda kunder som nämns i 4 och 5 kap. i LOAFS. Dessa är


information och rådgivning (LOAFS 4 kap. 1 §)

Enligt arbets- och näringsbyråns prövning och de förutsättningar som fastställs i LOAFS kan dessa
utlänningar dessutom erbjudas följande service som är avsedd för enskilda kunder:




sakkunnigbedömningar (LOAFS 4 kap 2 §)
vägledning för yrkesvalet och karriären (LOAFS 4 kap. 3 §)
träning (LOAFS 4 kap. 4 §)
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arbetsprövning (LOAFS 4 kap. 5 §)
arbetskraftsutbildning (LOAFS 5 kap. 1 §).

3 § Information till arbetssökande
Kunden informeras om förfaringssätt och skyldigheter med anknytning till kundrelationen och utkomstskyddet för arbetslösa då jobbsökningen inleds. När kunden inleder sin jobbsökning på webben, hänvisas kunden att på webbplatsen för arbets- och näringstjänsterna bekanta sig med hur
man anlitar arbets- och näringsservice, vilken betydelse jobbsökningens giltighet har, vilka rättigheter och skyldigheter arbetssökande har och hur man ansöker om arbetslöshetsförmån.
Arbets- och näringsbyrån ska i samband med den inledande kartläggningen eller intervjun med
den arbetssökande försäkra sig om att kunden får den information som han eller hon behöver. Arbets- och näringsbyrån ansvarar för att kunden har fått den information som behövs på det sätt
som är lämpligast för honom eller henne.
4 § Ordnande av intervju med arbetssökande
Arbets- och näringsbyrån ska ordna en första intervju med en arbetssökande inom två veckor från
jobbsökningens början, om det inte med beaktande av den arbetssökandes situation är uppenbart
onödigt. Intervjun ska ordnas även för andra arbetssökande än arbetslösa arbetssökande. När intervjun ordnas inom två veckor från jobbsökningens början, säkerställs att den service som den arbetssökande behöver startas snabbt.
Det kan betraktas som uppenbart onödigt att ordna intervju åtminstone i en situation där den som
anmäler sig som arbetssökande redan med säkerhet känner till ett nytt arbete som börjar inom de
närmaste tre månaderna, studier, värnplikt eller civiltjänstgöring, familjeledighet, pensionering eller
någon annan motsvarande förändring, eller när det är fråga om en tidsbegränsad permittering för
högst tre månader. Om arbets- och näringsbyrån bedömer att det är sannolikt att en tidsbegränsad
permittering för högst tre månader förlängs, kan det vara ändamålsenligt att ordna intervju och bedöma vilka andra sysselsättnings- och servicealternativ som finns att tillgå.
Utgångspunkten är att den arbetssökandes senare intervjuer ordnas i enlighet med dennes individuella servicebehov. En intervju med en arbetssökande ska dock alltid ordnas när arbetslösheten
oavbrutet fortgått i tre månader och därefter alltid när arbetssökanden varit arbetslös i tre månader
utan avbrott. När den arbetssökandes servicebehov förutsätter det ska han eller hon intervjuas eller kontaktas på annat sätt också mellan de tidpunkter som fastställts i lag. Det är viktigt att arbetsoch näringsbyrån alltid meddelar den arbetssökande tidpunkten för nästa besök/kontakt och vem
som ska ta kontakt.
När det gäller servicen för ungdomar är det absolut nödvändigt att hålla tät kontakt för att säkerställa att servicen ger resultat. (Arbets- och näringsministeriets riktlinjer för hur ungdomsgarantin
verkställs inom arbets- och näringsförvaltningen).
6 § Utarbetande och revidering av sysselsättningsplan
Sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen utarbetas i samband med
intervjun med den arbetssökande.
Om en sysselsättningsplan har utarbetats för en arbetssökande som har arbete men vars anställning är hotad, ska planen revideras när anställningsförhållandet upphör eller permitteringen börjar.
Man ska också revidera planen och bedöma om den är aktuell om jobbsökningen avbryts, men
personen på nytt blir arbetssökande eller om personens jobbsökning fortsätter efter sysselsätt-
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ningsfrämjande service. Dessutom ska sysselsättningsplanen alltid revideras på den arbetssökandes begäran.
Bestämmelser om invandrarens rätt till en integrationsplan och arbets- och näringsbyråns deltagande i utarbetandet och översynen av integrationsplanen finns i lagen om främjande av integration.
3 kap. Arbetsförmedling
2 § Arbetsförmedlingsservice
Arbetsförmedling är för arbetsgivaren rekryteringsservice och för den arbetssökande främjande av
sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.
Rekryteringsservicen baserar sig på uppdrag av arbetsgivaren. Arbetsförmedlingens rekryteringstjänster är bl.a. att publicera lediga jobb, förmedla information om ledigförklarade jobb, söka upp
och presentera arbetssökande kandidater samt ordna rekryteringsevenemang. Den sakkunniga
ska tillsammans med arbetsgivaren bedöma det mest ändamålsenliga sättet att genomföra uppdraget.
I arbetsförmedlingens rekryteringsservice ingår också omfattande identifiering av företags- och arbetsgivarkunders servicebehov. Vid behov ska kunder hänvisas till tjänster som partner tillhandahåller.
Med arbetsgivaren ska bedömas kravprofilen för det jobb som ska tillsättas i förhållande till efterfrågan och utbud på arbetskraft på arbetsmarknaden. Beroende på uppdraget ska lämpliga arbetssökande kandidater sökas i så vid utsträckning som möjligt. Om man inte hittar en lämplig arbetstagare i Finland, erbjuds arbetsgivaren tjänster inom internationell arbetsförmedling och andra
tjänster med anknytning till personalrekrytering. I fråga om sådana uppdrag ska man säkerställa att
personal först rekryteras från en avtalsslutande stat. En platsannons ska alltid publiceras på arbets- och näringsservicens webbplats.
För arbetssökande personer söks i omfattande mån arbetsuppgifter som är lämpliga för personen.
Arbetets lämplighet bedöms i förhållande till både den arbetssökandes yrkeskompetens, arbetshistoria, utbildning och arbetsförmåga och de krav beträffande arbetsuppgifterna som arbetsgivaren
framställt. Utöver de arbetserbjudanden som skickas till den arbetssökande ska lämpliga jobb presenteras för arbetssökanden också i olika servicesituationer. Varje gång service anlitas kontrollerar
arbets- och näringsbyrån om det finns lämpliga jobb för den arbetssökande och erbjuder dessa åt
honom eller henne.
Arbetserbjudande för den arbetssökande
Ett arbetserbjudande är individuell arbetsförmedlingsservice som grundar sig på en sakkunnig persons prövning. Det är fråga om en sakkunnig persons bedömning av att yrkesskickligheten och
kompetensen hos den arbetssökande som får arbetserbjudandet motsvarar kraven för den arbetsuppgift som erbjuds. Arbetssökande har skyldighet att ta emot heltidsarbete för att de ska få arbetslöshetsförmån.
För att arbetserbjudandet ska vara lyckat krävs ett kundinriktat servicegrepp, arbetsmarknadsexpertis, aktuella uppgifter i URA-systemet samt tätt samarbete mellan de tjänstemän som har hand
om servicen för arbetssökande och de tjänstemän som har hand om arbetsgivarservicen.
Arbetserbjudanden ska göras för alla kunder – personer i deltids- eller heltidsarbete, även personer i lönesubventionerat arbete och personer i arbetskraftsservice. Arbetserbjudanden görs genast
i början av den arbetssökandes arbetslöshetsperiod och när arbetslösheten förlängs regelbundet
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för alla arbetslösa med tillräckliga arbetsmarknadsfärdigheter. Arbetserbjudandena ska motsvara
de mål som antecknats i kundens sysselsättningsplan.
Förutom arbetserbjudanden om anställningar som gäller tills vidare och heltidsarbete ska arbetserbjudanden även göras i fråga om andra typer av uppgifter – visstidsarbete och deltidsarbete samt
bemanningsarbete och arbete med provisionslön och jobb med ansökningstid.
Arbets- och näringsbyrån och den arbetssökande kommer överens om den region inom vilken den
arbetssökande söker arbete och inom vilken han eller hon erbjuds arbete. Jobbsökningsregionen
ska vara så stor som möjligt. Utgångspunkten för servicen är jobbsökningsregionen, som överenskommits tillsammans med den arbetssökande. Arbets- och näringsbyrån ska lämna arbetserbjudanden som lämpar sig för den arbetssökande, fast arbetsplatsen inte skulle vara belägen i jobbsökningsregionen eller den i lagen om utkomstskydd för arbetslösa definierade pendlingsregionen.
Arbetserbjudanden görs om arbete som lämpar sig för den arbetssökande, oberoende av om den
sökande har skyldighet att ta emot arbete med hot om att förlora arbetslöshetsförmånen. Exempelvis det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställda tre månaders skyddet för yrkesskicklighet utgör inte ett hinder för att erbjuda arbete även utanför den arbetssökandes kärnkompetens.
Arbets- och näringsbyrån ska följa upp hur träffsäkra arbetserbjudandena är. Arbets- och näringsbyrån får i första hand genom den arbetssökande veta om arbetserbjudandet lett till resultat. Om
arbetserbjudandet inte lett till ett anställningsförhållande, ska arbets- och näringsbyrån bedöma orsakerna till det. Vid behov kan arbets- och näringsbyrån också fråga arbetsgivaren hurdan situationen var, antingen genom att man kontaktar arbetsgivaren separat eller i samband med annan
arbetsgivarservice.
I samband med uppföljningen får arbets- och näringsbyrån också information om tillsättande av
jobb. Denna information kan utnyttjas när man ställer upp kandidater och erbjuder tjänster.
Arbets- och näringsbyråns skyldighet att informera: Arbets- och näringsbyrån ska genast i början
av jobbsökningen säkerställa att den arbetssökande vet hur han eller hon ska gå till väga efter att
ha fått ett arbetserbjudande, och att den arbetssökande känner till de eventuella påföljderna av
försummelser. Den arbetssökande informeras om tillvägagångssätten och skyldigheterna med anknytning till kundrelationen och utkomstskyddet för arbetslösa (bl.a. arbetserbjudandenas betydelse och påföljderna av vägran att ta emot arbete) på arbets- och näringsservicens webbplats.
Dessa frågor ska säkerställas i samband med den inledande kartläggningen eller intervjun.
Vad den arbetssökande ska göra när han eller hon fått ett arbetserbjudande
Den arbetssökande får arbetserbjudandet som första klass-försändelse per iPost (tidigare eBrev),
och han eller hon ska kontakta arbetsgivaren. Enligt Försäkringsdomstolens beslutspraxis tillämpas på arbetserbjudanden inte delgivningstiden på sju dagar i överensstämmelse med 59 § i förvaltningslagen (434/2003).
I arbetserbjudandet förpliktas den arbetssökande att inom utsatt tid underrätta arbets- och näringsbyrån om att han eller hon kontaktat arbetsgivaren. Om arbetssökandens meddelande inte lämnats
till arbets- och näringsbyrån inom utsatt tid, skickas till kunden en begäran om redogörelse och den
som betalar ut förmånen underrättas genom meddelande 0F1 om att saken utreds.
Om den arbetssökande vägrar ta emot ett erbjudet arbete, låter bli att kontakta arbetsgivaren eller
på något annat sätt genom eget förvållande till exempel på en anställningsintervju är orsak till att
det inte uppstår något anställningsförhållande, begärs av den arbetssökande en redogörelse för
detta och arbets- och näringsbyrån avgör om det för den arbetssökande ska föreläggas en påföljd
som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Information om påföljderna med anknytning till utkomstskyddet för arbetslösa finns i anvisningen om arbetskraftspolitiska förutsättningar
för utkomstskydd för arbetslösa.
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Internationell arbetsförmedling
Den internationella arbetsförmedlingen är en del av arbets- och näringsbyråns arbetskrafts- och företagsservice. Den internationella arbetsförmedlingen förmedlar arbete mellan Finland och de avtalsslutande staterna samt mellan Finland och andra länder än de avtalsslutande staterna. De avtalsslutande staterna har definierats i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I samband med den internationella arbetsförmedlingsservicen erbjuds också rådgivning med anknytning till de tillstånd som behövs för att arbeta i Finland (rådgivning om arbetstillstånd).
Den internationella arbetsförmedlingens service för enskilda kunder
Den internationella arbetsförmedlingens service för enskilda kunder erbjuds vid alla arbets- och näringsbyråer.
Den internationella servicen för enskilda kunder beror på om kunden är medborgare i en avtalsslutande stat eller i något annat land. Bestämmelser om arbetsförmedling från Finland till utlandet och
från utlandet till finns i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
Enskilda kunder från Finland som söker arbete i en annan avtalsslutande stat eller enskilda kunder
från en annan avtalsslutande stat som söker arbete i Finland erbjuds information om lediga platser,
utbildning och arbetsmarknaden, i första hand via webbtjänsten Eures. Vid behov kan kunder
också få personlig rådgivning till stöd för jobbsökningen.
Om en kund som kommit från en avtalsslutande stat för att söka arbete har registrerats som arbetssökande, tas han eller hon i beaktande när arbetserbjudanden görs och kandidater presenteras för arbetsgivaren.
Kunder från Finland som söker arbete i ett land som inte hör till de avtalsslutande staterna hänvisas till att söka information om bl.a. lediga platser, arbetsmarknaden och utbildning i olika myndigheters webbtjänst. Vid behov kan kunderna få handledning i jobbsökning.
Kunder som kommer till Finland för att söka arbete från ett land som inte hör till de avtalsslutande
staterna hänvisas till att använda arbets- och näringsservicens webbplats.
Den internationella arbetsförmedlingens service för arbetsgivare
Syftet med den internationella arbetsförmedlingens service för arbetsgivare är att trygga tillgången
till kompetent arbetskraft i Finland. Alla arbets- och näringsbyråer erbjuder arbetsgivare basservice
med anknytning till den internationella arbetsförmedlingen. En del av arbets- och näringsbyråerna
har dessutom specialiserat sig på att erbjuda särskild service med anknytning till internationell arbetsförmedling.
Alla arbets- och näringsbyråer erbjuder grundläggande information om frågor med anknytning till
arbetstagarens uppehållstillstånd samt Eures-service för finska arbetsgivare som vill rekrytera arbetskraft från andra avtalsslutande stater. Servicen erbjuder arbetsgivaren stöd genom de olika
skedena i rekryteringsprocessen, såsom att planera rekryteringen, göra platsanmälan, fastställa
lämpliga målländer, knyta kontakter och intervjua kandidater. Arbetsgivarna kan också delta i de
rekryteringsevenemang som Eures-nätverket ordnar i andra avtalsslutande stater.
Arbetsgivare i andra avtalsslutande stater erbjuds Eures-service i form av information om tillgången till arbetskraft, arbetssökande, platsannonsering och rekryteringspraxis i Finland. Vid behov kan också rekryteringevenemang ordnas. En förutsättning för att rekryteringsservice ska erbjudas är att den avtalsslutande statens Eures-service bekräftar att rekryteringen får startas.
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Vid alla arbets- och näringsbyråer antecknas uppgifterna om företagens rekryteringsbehov i URAsystemet (arbetsgivarens basuppgifter/kontakter).
De arbets- och näringsbyråer som specialiserat sig på internationell arbetsförmedling erbjuder service för arbetsgivare som vill rekrytera arbetskraft från länder som inte hör till de avtalsslutande
staterna. Arbets- och näringsbyråerna som specialiserat sig på internationell arbetsförmedling ger
arbetsgivarna handledning i hur man startar rekryteringsprocessen och ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagaren samt ordnar regionala informationsmöten och utbildning. De kartlägger,
samlar in och förutser också arbetsgivarnas rekryteringsbehov samt samordnar projekt med anknytning till internationell arbetsförmedling inom sin egen region. På detta sätt kan man samordna
rekryteringssamarbetet mellan regionerna samt planera rekryteringar proaktivt, särskilt för
branscher där det råder brist på arbetskraft. Man sammanställer uppgifterna om riksomfattande rekryteringsbehov och -projekt.
Arbets- och näringsbyråerna som specialiserat sig på internationell arbetsförmedling deltar under
ledning av arbets- och näringsministeriet i ordnandet av evenemang med anknytning till arbetsmarknaden och arbetslivet i Finland i fastställda ursprungsländer. Arbetsgivare i länder som inte
hör till de avtalsslutande staterna erbjuds webbtjänster.
4 kap. Information och rådgivning, sakkunnigbedömningar, vägledning för yrkesval och
karriär samt träning och prövning
1 § Information och rådgivning
Arbets- och näringstjänsterna har till uppgift att stödja medborgare i att bearbeta och uppnå
sina yrkesmässiga mål. En viktig del av detta är att erbjuda opartisk och tillförlitlig information.
De informations- och rådgivningstjänster som arbets- och näringsförvaltningen tillhandahåller
är öppet och avgiftsfritt tillgängliga för alla – också utan registrering som kund hos arbets- och
näringsbyrån. Utgångspunkten är service som fördjupas gradvis, där information som medborgare behöver i första hand tillhandahålls via riksomfattande webbtjänster och vid behov
som rådgivningstjänster som stöder webbtjänsterna, till den del dessa anknyter till de uppgiftsområden som nämns i 1 kap. 2 § i LOAFS. Arbets- och näringsbyråerna ska tillförsäkra likabehandling av kunder när det gäller tillgång till tjänster, så att även andra än arbetssökande
kunder har möjlighet att få den information och rådgivning de behöver, när de anlitar service
hos arbets- och näringsbyrån.
Beredskapen att skaffa information på egen hand beror på kundens kunskaper, färdigheter och attityder. En kund med tillräckliga färdigheter kan finna en lösning genom självständig informationssökning eller med hjälp av högst rådgivning i hur tjänster används. Om färdigheterna är något bristfälliga, räcker det med snabb och kortvarig personlig rådgivning och vägledning för kunden. Om
färdigheterna är klart bristfälliga, behöver kunden långvarigare personlig vägledning och arbete för
att sänka hindren. Kundens färdigheter kan variera från livssituation till livssituation och således
varierar också servicebehovet.

2 § Sakkunnigbedömningar
Kartläggning av kompetensen och yrkesskickligheten
Arbets- och näringsbyrån kan för enskilda kunder skaffa separata kartläggningar av kompetensen
och yrkesskickligheten. Kartläggningar kan skaffas i situationer där en enskild kunds kompetens,
specialkompetens eller brister i kompetensen behöver utredas grundligare än vad som kan göras
av arbets- och näringsbyrån. Kartläggningar av kompetensen och yrkesskickligheten kan också
användas i situationer där det finns efterfrågan på arbetstagare inom en viss bransch och man vill
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utreda nivån av kompetensen och yrkesskickligheten hos arbetssökande inom branschen vid arbets- och näringsbyrån.
I utvärderingen av resultaten av kartläggningarna av kompetensen och yrkesskickligheten utnyttjas
de dokument som utarbetats under processen. Utifrån dokumenten bedöms vilka fortsatta åtgärder
som behövs. Kartläggningen av kompetensen och yrkesskickligheten kan kombineras med andra
produkter, såsom träningar och prövningar. Kartläggningar kan också inkluderas i yrkesinriktad
arbetskraftsutbildning eller integrationsutbildning, när det är ändamålsenligt av olika skäl. Fortsatta
åtgärder kan vara vägledning till utbildning eller rehabilitering.
Kartläggningarna genomförs i första hand som köpta tjänster för enskilda kunder eller grupper. Det
är bra att begära antingen ett utlåtande om eller ett tydligt ställningstagande till frågeställningen i
kartläggningen, om detta anses vara ändamålsenligt. Detta bör beaktas redan när anskaffningsavtalet ingås.
Bedömning av arbetsförmågan
Arbets- och näringsbyrån kan som köpt tjänst från en hälsovårdsenhet, en rehabiliteringsinrättning,
en enskild sakkunnig eller t.ex. en arbetsklinik anskaffa en bedömning av arbetsförmågan för en
kund med en diagnostiserad skada eller sjukdom, som bedöms inverka på möjligheterna att få arbete. En bedömning av arbetsförmågan anskaffas i situationer där kundens arbets- och funktionsförmåga bör utredas noggrannare eller i detalj i relation till
1) sökyrket eller
2) planerad utbildning eller ett nytt yrke.
Informationen som bedömningen av arbetsförmågan ger kompletterar den information som finns
att tillgå och utgör på så sätt ett stöd vid planeringen av servicen. Servicen kan användas t.ex. i följande situationer:
- lämplighetsbedömning som en del av karriärplaneringen,
- planering av sysselsättningsfrämjande service,
- bedömning av arbetsförmågan i form av en enskild bedömning, om behov uppkommer i samband med sysselsättningsprocessen och den sysselsättningsfrämjande servicen,
- användning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen och planering av anpassningsåtgärder.
I begäran om undersökning antecknar arbets- och näringsbyrån de individuella frågor som man vill
ha svar på samt av sakkunniga inom vilken sektor man i första hand vill få svaren. Vid behov kan
man be om svar av flera sakkunniga. Servicen som anskaffas kan inkludera t.ex. medicinska, psykologiska och/eller sociala undersökningar och bedömningar; prov i att utföra arbetsuppgifter under
handledning; konsultationer med sakkunniga (t.ex. företagsläkare, elevhandledare, arbetsgivare).
Exempel. En kund är utbildad väktare som har lidit av upprepade perioder av depression. Vad är företagsläkarens bedömning av kundens resurser med tanke på att
arbeta i skift?
Exempel. En kund har fått diagnosen Aspergers syndrom, som enligt ett utlåtande av
kunden förknippas med särskilda inlärningssvårigheter. Av utlåtandet framgår inte
vilka dessa svårigheter är. Kunden har tidigare avbrutit studier som leder till grundexamen inom byggnadsbranschen. Nu planerar kunden att delta i utbildning som leder
till grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik. Man begär en neuropsykologs bedömning av de särskilda inlärningssvårigheterna, hur realistisk den
planerade utbildningen är och det eventuella behovet av särskilt stöd.
Exempel. En kund är 48 år gammal, utbildad bokförare med 23 års erfarenhet av
branschen. Kunden har varit arbetslös i 6 månader. Enligt ett utlåtande har kunden
sedan 30 års ålder lidit av ankyloserande spondylit (M45), som tidvis har orsakat pe-
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rioder av smärta. Kunden deltar nu i arbetsprövning i uppgifter som motsvarar kundens utbildning och har möjlighet att få sysselsättning på arbetsplatsen i fråga. Arbetsuppgifterna har skötts bra, men kunden har varit tvungen att hålla flera pauser än
normalt på grund av problemen med ryggen. Man begär en fysiaters bedömning av
kundens arbetsförmåga och prognos i arbetet i fråga samt en fysioterapeuts bedömning av behovet att anpassa kundens enskilda arbetsplats.
Bedömningen av arbetsförmågan får inte användas för att diagnostisera en sjukdom eller för att
ordna vård eller medicinsk rehabilitering. Bedömningen får inte heller inkludera laboratorie- eller
röntgenologiska undersökningar i nämnda syfte. I detta syfte ska kunden hänvisas till den offentliga hälsovården, t.ex. till en hälsoundersökning för arbetslösa.
Bedömning av färdigheter som företagare och förutsättningar för företagsverksamhet
Enligt 4 kap. 1 § 5 punkten i LOAFS ger arbets- och näringsmyndigheten information och råd om
inledandet av företagsverksamhet och möjligheter att utveckla företagsverksamheten. Enligt 4 kap.
2 § 3 punkten i lagen kan arbets- och näringsmyndigheten skaffa bedömningar av företagarfärdigheter och förutsättningar för företagsverksamhet. Vid behov kan sakkunnigservice utanför arbetsoch näringsförvaltningen användas, om arbets- och näringsbyrån anser att det är nödvändigt. Sakkunnigservice utanför arbets- och näringsförvaltningen kan efter övervägande från fall till fall omfatta handledning för kunder som ansöker om startpeng, rådgivning och expertutlåtanden.
Enligt 1 kap. 5 § i LOAFS kan arbets- och näringsmyndigheten skaffa ovan nämnda service delvis
eller helt av serviceproducenter med de anslag som i statsbudgeten anvisats för anskaffning av
service. Sakkunnigservicen kan också anskaffas avgiftsfritt i form av myndighetssamarbete.
Upphandlingen av avgiftsbelagd service ska konkurrensutsättas enligt gällande upphandlingsbestämmelser enligt närings-, trafik- och miljöcentralens region för en tillräckligt lång tidsperiod (t.ex.
3 år) i samarbete mellan närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringsbyrån och Finnvera
Oyj. Ett eventuellt överlåtande av utlåtandet till Finnvera Oyj ska tas i beaktande redan i anbudsförfrågningarna och ska senare ingå i anskaffningsavtalet.
I synnerhet följande faktorer ska tas i beaktande i upphandlingsprocessen för sakkunnigservice utanför arbets- och näringsförvaltningen:
-

Arbets- och näringsförvaltningen skaffar utlåtandet som stöd för myndighetsberedningen
(startpeng och beredningen av Finnvera Oyj:s finansieringsbeslut) och för utlåtandena ska
användas arbets- och näringsministeriets mall för utlåtanden. Arbets- och näringsförvaltningen har rätt att vid behov begära kompletteringar av serviceproducenten, om utlåtandet
anses vara bristfälligt.

-

Utlåtandena är avgiftsfria för företagarkandidaten/företagaren. En producent av sakkunnigservice utanför arbets- och näringsförvaltningen ska alltid personligen träffa personen som
planerar att grunda ett företag. Serviceproducenten ska observera att kunden som ansöker
om startpeng har rätt att också själv få utlåtandet med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den sakkunniga ska vara oberoende och ojävig i förhållande till den sökande. Den sakkunniga utanför arbets- och näringsförvaltningen ska förbinda sig att hemlighålla all sekretessbelagd information samt hantera den i enlighet med
sekretessbestämmelserna.

Eftersom man inte på förhand kan veta vilken mängd sakkunnigservice utanför arbets- och näringsförvaltningen man behöver köpa årligen, kan man som upphandlingsförfarande använda
också ett ramavtal.
Inledande kartläggning för invandrare enligt 9 § i lagen om främjande av integration
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Bestämmelser om inledande kartläggning för invandrare och ordnande av kartläggning finns i lagen om främjande av integration (1386/2010, integrationslagen) och i statsrådets förordning
(570/2011) som utfärdats med stöd av lagen.
Enligt 4 kap. 2 § 4 punkten i LOAFS kan arbets- och näringsmyndigheten skaffa inledande kartläggningar enligt 9 § i integrationslagen.
Med inledande kartläggning enligt integrationslagen avses en helhet av åtgärder med hjälp av vilken invandrarens färdigheter för sysselsättning och studier och andra integrationsfärdigheter samt
behovet av språkutbildning och andra integrationsfrämjande tjänster och åtgärder bedöms preliminärt.
I den inledande kartläggningen utreds invandrarens tidigare utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper och vid behov andra omständigheter som påverkar sysselsättningen och integrationen. Den
inledande kartläggningen syftar till att flexibelt och behovsorienterat styra invandraren till sådana
tjänster som främjar att han eller hon blir en medlem i det finländska samhället.
Enligt integrationslagen inleder arbets- och näringsbyrån den inledande kartläggningen för invandrare som enligt LOAFS är arbetslösa arbetssökande. Även andra invandrare som inlett jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån kan be att det görs en inledande kartläggning.
Den inledande kartläggningen för invandrare kan vid arbets- och näringsbyrån genomföras på olika
sätt och i varierande omfattning. Den inledande kartläggningen kan göras som arbets- och näringsbyråns egen service, delvis som köpt tjänst. De preciserande åtgärderna i den inledande kartläggningen (t.ex. utredning av språkkunskaper eller läs- och skrivkunnighet) är sådana delområden
i den inledande kartläggningen som arbets- och näringsbyråerna oftast skaffar som köpta tjänster.
De olika delområdena i den inledande kartläggningen betonas på olika sätt beroende på invandrarens situation.
Även när den inledande kartläggningen för invandrare huvudsakligen genomförs som köpt tjänst,
görs den inledande intervjun i samband med den inledande kartläggningen som arbets- och näringsbyråns eget sakkunnigarbete. Den inledande intervjun i samband med den inledande kartläggningen görs av en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån som specialiserat sig på service för
invandrare. På detta sätt säkerställs att serviceprocessen vid arbets- och näringsbyrån inleds utifrån kundens servicebehov samt arbets- och näringsbyråns helhetsansvar för servicen till invandraren genast från början.
I den inledande kartläggningen ingår en inledande intervju och vid behov preciserande åtgärder.
I den inledande intervjun utreds följande allmänna integrationsfärdigheter hos invandraren:








läs- och skrivkunnighet
kunskaper i finska och svenska
kunskaper och färdigheter för studier
tidigare utbildning och arbetserfarenhet
kompetens som hänför sig till särskilda kunskaper och andra starka sidor
önskemål om sysselsättning och utbildning
livssituation och därmed sammanhängande servicebehov.

I den inledande kartläggningen kan utifrån den information som fåtts vid den inledande intervjun
inkluderas bland annat följande preciserande åtgärder:




kartläggning och identifiering av kompetensen
utredande av läs- och skrivkunnigheten
utredande av de muntliga och skriftliga kunskaperna i finska och/eller svenska
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utredande av studiefärdigheterna
karriärplanering
kartläggning av servicebehoven.

Den inledande kartläggningen för invandrare är ofta en process som innehåller olika faser, vars innehåll och längd är beroende av invandrarens situation. Längden på den inledande kartläggningen har inte fastställts närmare. Den inledande kartläggningen ska emellertid alltid vara tillräckligt
grundlig för att man utgående från den kan bedöma invandrarens servicebehov ur perspektivet för
integration och sysselsättning samt hänvisa invandraren till tjänster som motsvarar servicebehovet.
Den inledande kartläggningen är en viktig utgångspunkt för uppgörandet av integrationsplanen.
Andra sakkunnigbedömningar
Enligt 4 kap. 2 § 4 punkten i LOAFS kan arbets- och näringsmyndigheten skaffa andra sakkunnigbedömningar för att utreda en enskild kunds kompetens, yrkesskicklighet, lämplighet och alternativ
i fråga om arbete, företagsverksamhet och utbildning. Anskaffningen ska enbart anknyta till ovan
nämnda mål som utgår från kundens individuella servicebehov och får till exempel inte avhjälpa
brist på tjänster som kommunen ska ordna. Andra sakkunnigbedömningar används till exempel när
det behövs en sakkunnigs synpunkt i en situation där kunden har berättat att han eller hon har eller
kunden misstänks ha begränsningar som inte definierats närmare och arbets- och näringsbyrån
inte kan göra en helhetsbetonad bedömning av hur kunden klarar sig i det planerade arbetet eller
den planerade utbildningen.
Skiljelinjen mellan bedömningar av arbetsförmågan och andra sakkunnigbedömningar utgörs inte
utifrån vilken slags sakkunnig som gör bedömningen, utan för vilket ändamål eller för vem man vill
ha bedömningen. Fokus i sakkunnigbedömningen riktar sig enbart till genomförandet av arbetsoch näringstjänster och främjandet av serviceprocessen för kunden, inte definiering av kundens
hälsotillstånd eller skaffande av en diagnos som fattas. Andra sakkunnigbedömningar är således
inte ett sätt att skaffa bedömningar av arbetsförmågan för sådana kunder vars sjukdom eller skada
inte har diagnostiserats eller en tjänst för vars anordnande någon annan ansvarar, till exempel
kommunens hälsovårdstjänster (hälsoundersökning för arbetslösa, se också tillämpningsanvisningen, kapitel 1, 4 §).
3 § Vägledning för yrkesvalet och karriären
Syftet med vägledningen för yrkesvalet och karriären är att stödja kunden i de frågor som nämns i
3 § för att hjälpa kunden att göra upp en karriärplan som är lämplig för kundens situation, tar i beaktande möjligheterna på arbetsmarknaden och leder till en hållbar lösning. Detta kräver vägledning som är utformad som en process, ofta med många faser, i vilken man utgår från kundens förutsättningar och en konfidentiell kundrelation. Med kundens samtycke kan man inkludera också
andra, eventuellt utomstående, sakkunniga i vägledningen för yrkesvalet och karriären, antingen
direkt eller genom konsultation. Även i detta fall är det klart och tydligt den ansvariga tjänstemannen som ser till att processen framskrider.
Vägledningen för yrkesvalet och karriären grundar sig på handledda samtal. Efter kundens behov
kan man som stöd använda olika bedömningsverktyg, prov, undersökningar eller konsultationer
samt utnyttja nätverket av sakkunniga eller köpta tjänster. En viktig del av serviceprocessen är de
reflektions- och informationsanskaffningsövningar som kunden får i uppgift att göra mellan överläggningarna. Med dessa övningar försöker man förbättra kundens självkännedom, avlägsna psykiska hinder som stör beslutsfattandet och förverkligandet av planer, hjälpa kunden att hitta motiv
med anknytning till arbetet och förbättra kunskapen om arbetslivet.
4 § Träning
Jobbsökarträning
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Jobbsökarträning har i 4 kap. 4 § i LOAFS definierats som träning i jobbsökning för enskilda kunder. Jobbsökarträning förbättrar kundens jobbsökarfärdigheter så att kunden ska kunna söka arbete på eget initiativ. Under jobbsökarträningen sätter sig kunden in i jobbsökningsprocessen och
lär sig använda kanalerna för jobbsökning och i vid omfattning bedöma olika jobbalternativ ur perspektivet för sin jobbsökning och sin kompetens. I jobbsökarträningen kan ingå handledning i
webbtjänster för jobbsökning. De som deltar i jobbsökarträningen får kamratstöd och drar nytta av
gruppdynamiken.
Jobbsökarträning är sysselsättningsfrämjande service. Allmän vägledning för kunden i hur service
anlitas hos arbets- och näringstjänsterna och generellt i hur elektroniska arbets- och näringstjänster används utgör inte i sig jobbsökarträning enligt LOAFS, men kan ingå i träningen.
Karriärträning
Karriärträning skaffas för enskilda kunder, om arbets- och näringsbyråns tjänsteman bedömer att
kunden behöver mer funktionellt, intensivt och långvarigt stöd i sin karriärplanering utöver den vägledning för karriären som arbets- och näringsbyrån tillhandhåller. Karriärträning är i huvudsak
gruppverksamhet som äger rum ansikte mot ansikte, medan delar av träningen kan genomföras på
webben, om det betraktas som ändamålsenligt. Karriärträningen knyts tätt med andra arbets- och
näringstjänster, såsom bedömningar, prövningar, arbetskraftsutbildning eller lönesubvention.
Karriärträning erbjuds enskilda kunder som helt saknar yrkesutbildning, överväger att byta
bransch, återvänder till arbetslivet eller överväger att bli företagare.
Med hjälp av karriärträning får den enskilda kunden stöd och vägledning för klarläggande av alternativ för yrkesvalet och karriären, sökande till utbildning och utveckling av arbetslivsfärdigheter.
Karriärträningen kan också inriktas på en viss bransch. Metoderna i karriärträningen skräddarsys
efter målen och kundgruppen (unga utan yrkesskicklighet, invandrare, högutbildade, personer med
funktionsnedsättning eller långtidssjuka, personer med inlärningssvårigheter, personer som länge
varit borta från arbetsmarknaden eller representanter för vissa yrken och branscher). I karriärträningen kan ingå sysselsättningsfrämjande utbildning för att få tillstånd eller kort samt kortvariga tillfällen att bekanta sig med arbetslivet på en eller flera arbetsplatser.
Arbetsträning
Arbetsträningen som anskaffas som offentlig arbetskraftsservice är avsedd för enskilda kunder
som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden och stanna där. Arbets- och näringsbyrån
kan erbjuda arbetsträning, när en enskild kund behöver personligt stöd för att söka arbete, ingå arbetsavtal och/eller etablera ett anställningsförhållande. Det ovan nämnda innebär att arbetsträning
kan användas både innan ett anställningsförhållande har inletts och under anställningen. För arbetsgivaren innebär arbetsträningen information om den arbetssökandes kompetens och vid behov
arbets- och näringsbyråns sysselsättningsfrämjande stödformer (t.ex. lönesubvention, stöd för
specialarrangemang på arbetsplatsen). En jobbcoach kan fungera som arbetsgivarens ombud t.ex.
i frågor med anknytning till lönesubventionen. Arbetsträning kan också användas i både Toppisutbildning och lönesubventionerad läroavtalsutbildning till stöd för personen som deltar i utbildningen och arbetsgivaren.
Ofta är det ändamålsenligt att kombinera arbetsträning med annan arbetskraftsservice. Exempelvis
lönesubventionerat arbete på övergångsarbetsmarknaden kan kombineras med arbetsträning som
siktar på den öppna marknaden. För vissa kundgrupper kan arbetsträning vara en ändmålsenlig
fortsättning på jobbsökarträningen. Arbetsträningens längd och innehåll skräddarsys i enlighet med
den enskilda kundens servicebehov. Servicen pågår maximalt 50 timmar under tolv månader.
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5 § Prövning
Arbetsprövning
Arbetsprövning är en sysselsättningsfrämjande service för enskilda kunder som ordnas utan anställningsförhållande på en arbetsplats. Syftet med arbetsprövningen är att utreda den enskilda
kundens yrkesvals- och karriäralternativ eller stödja återgången till arbetsmarknaden. År 2017 och
2018 finns det dessutom möjlighet att använda arbetsprövning som en så kallad rekryteringsprövning för att bedöma lämpligheten innan ett anställningsförhållande ingås.
Arbetsprövning för klarläggande av alternativ för yrkesvalet och karriären
Arbetsprövning kan användas för att hitta ett lämpligt arbets- och utbildningsalternativ, om en enskild kund saknar yrkesutbildning eller om kunden vill byta bransch eller yrke. I ovan nämnda situationer utreder man genom arbetsprövning om branschen eller yrket intresserar personen eller om
personen är lämpad för uppgifter eller ett yrke inom branschen i fråga.
Byte av bransch eller yrke kan t.ex. höra ihop med en strukturförändring, där det inte längre finns
arbete som motsvarar det tidigare yrket, eller en invandringssituation, om det i Finland inte finns
arbete som motsvarar en persons yrke/utbildning. Byte av bransch eller yrke kan också höra ihop
med hälsoskäl, då det tidigare arbetet eller yrket inte längre är möjligt på grund av en sjukdom eller
skada.
Det är inte meningen att arbetsprövning ska utnyttjas för att skaffa arbetserfarenhet. Möjligheterna
för personer som just blivit klara med sin utbildning liksom övriga som genomgått yrkesutbildning
att få arbete ska i första hand stödjas genom personlig arbetsförmedling, jobbsökarträning och lönesubvention som beviljas som rekryteringsstöd. Därtill kan man använda arbetsträning, om det
behövs. När det gäller sådana nyutexaminerade personer vars studier inte direkt utbildar till ett
visst yrke eller arbete, kan användning av arbetsprövning vara motiverat för att klarlägga karriäralternativ. Eftersom lönearbete är det primära alternativet för nyutexaminerade, förutsätter användningen av arbetsprövning att arbets- och näringsbyrån tillsammans med personen först har utrett
möjligheterna att få lönearbete antingen direkt eller med hjälp av lönesubvention. Arbetsmöjligheterna ska bedömas i omfattande mån innan arbetsprövning används.
Om personen redan har en bransch eller ett yrke som han eller hon vill arbeta i, bör man i första
hand försöka ordna arbetsprövningen i uppgifter inom branschen eller yrket i fråga. Om man inte
hittar en plats för arbetsprövning som kan erbjuda arbetsuppgifter i branschen eller yrket i fråga,
kan arbetsprövningen också ordnas i andra uppgifter, där det krävs liknande egenskaper som i det
yrke eller den bransch med tanke på vilken man vill utreda intresset eller lämpligheten genom en
arbetsprövning. Då är det viktigt att arbets- och näringsbyrån, den enskilda kunden och den som
ordnar arbetsprövningen på förhand diskuterar och kommer överens om vad som eftersträvas med
arbetsprövningen (till exempel att personens lämplighet för kundserviceuppgifter klarläggs).
Ordnande av arbetsprövning förutsätter inte att personen vet sitt blivande yrke eller inom vilken
bransch han eller hon vill arbeta, utan dessa frågor kan klarläggas med hjälp av arbetsprövningen.
I detta syfte kan till exempel verkstäder erbjuda unga personer en möjlighet att pröva olika typer av
arbetsuppgifter och därigenom bidra till att man hittar en bransch eller ett yrke som intresserar den
unga personen.
Arbetsprövning kan också användas för att reda ut om företagande kunde vara ett lämpligt karriäralternativ för en enskild kund. I detta syfte kan arbetsprövningen ordnas exempelvis då en person
har tillräcklig kompetens inom en bransch och är intresserad av att bli företagare, men är osäker
på vad det i praktiken innebär och om han eller hon har de egenskaper som krävs. Arbetsprövningen kan då föregås av en bedömning av färdigheterna som företagare och/eller karriärträning.
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Arbetsprövningen kan följas av företagarutbildning och/eller kunden kan starta ett företag med
hjälp av startpeng.
Arbetsprövning för att stödja möjligheterna att på nytt komma in på arbetsmarknaden
Förutom för att utreda yrkesvals- och karriäralternativ kan arbetsprövning också användas för att
stödja återgång till arbetsmarknaden i en situation där en person har varit borta från arbetsmarknaden antingen på grund av arbetslöshet eller av andra orsaker (till exempel familjeledighet). Med
hjälp av arbetsprövningen kan arbetsgivaren och arbets- och näringsbyrån bedöma om personens
kompetens och allmänna arbetslivsfärdigheter är à jour eller om det behövs till exempel lönesubvention, utbildning eller stöd från en jobbcoach för att personen ska placera sig på arbetsmarknaden. Arbetsprövningen kan också utnyttjas för att stödja möjligheterna att på nytt komma in på
arbetsmarknaden i en situation där en person tidigare har arbetat i ett annat land och man måste
bedöma om personens kompetens, språkfärdigheter och andra arbetslivsfärdigheter är sådana att
personen har förutsättningar att sysselsättas på den finländska arbetsmarknaden. Utifrån arbetsprövningen kan arbets- och näringsbyrån bedöma vilka tjänster som stödjer integrationen och
sysselsättningen en invandrare behöver för att placera sig på arbetsmarknaden.
Det krävs inte en viss tid som arbetslös eller arbetssökande för att arbetsprövning ska kunna användas för att stödja möjligheterna att på nytt komma in på arbetsmarknaden. Personens yrkesutbildning eller utbildningsnivå inverkar inte på ordnandet av arbetsprövning för att stödja återgång
till arbetsmarknaden. Det väsentliga är att en person håller på att återgå till arbetsmarknaden och
att en arbetsprövning är nödvändig för att bedöma om personens kompetens och arbetslivsfärdigheter är på den nivå som arbetsmarknaden kräver och vilka tjänster kunden behöver för att placera
sig på arbetsmarknaden.
Arbetsprövning som rekryteringsprövning
Rekryteringsprövning är avsedd som stöd för jobbsökningen i synnerhet för sådana arbetssökande
som har yrkeskompetensen och de allmänna arbetslivsfärdigheterna under kontroll. Med hjälp av
rekryteringsprövning kan en potentiell arbetsgivare bedöma hur lämplig den person som söker arbetet är för den arbetsuppgift och arbetsgemenskap som erbjuds innan ett arbetsavtal ingås. Eftersom syftet med rekryteringsprövningen till skillnad från annan arbetsprövning är sysselsättning
hos den som ordnar prövningen, är det avsett att användas i sådana situationer där den som ordnar försöket verkligen har ett arbete att erbjuda. Det kan vara fråga om såväl ett öppet jobb som ett
så kallat dolt jobb, som inte har utannonserats som ledigt, men för vilket arbetsgivaren skulle
kunna anställa någon om en lämplig person hittas. Eftersom rekryteringsprövningen syftar till att ett
anställningsförhållande ska uppstå, ska den som ordnar rekryteringsprövningen i ett avtal gällande
rekryteringsprövningen försäkra att det inte finns något hinder för att anställa en ny arbetstagare på
grund av att arbetet först måste erbjudas en arbetstagare som arbetar för arbetsgivaren eller som
sagts upp från sin tjänst i enlighet med arbetsavtalslagen.
Arbetslösa arbetssökande deltar i rekryteringsprövningen frivilligt. För att en rekryteringsprövning
ska ordnas förutsätts att en kund ber om att en rekryteringsprövning ska ordnas tillsammans med
en potentiell arbetsgivare. Därmed hänvisar arbets- och näringsbyrån inte någon till en rekryteringsprövning på eget initiativ, men den bör informera kunder om möjligheten att utnyttja rekryteringsprövningen som stöd för jobbsökningen. Arbets- och näringsbyrån överväger inte den arbetskraftspolitiska ändamålsenligheten med den rekryteringsprövning som föreslås, det vill säga arbets- och näringsbyrån godkänner den rekryteringsprövning som föreslås, såvida att de villkor för
att ordna en rekryteringsprövning som fastställs i lagen uppfylls.
På rekryteringsprövningen tillämpas till tillämpliga delar bestämmelserna om arbetsprövning, såvida inget annat föreskrivs i 4 kap. 12 § i LOAFS. En arbetslös arbetssökande har under rekryteringsprövningen rätt till samma arbetslöshetsförmån som personen får som arbetslös. Rekryteringsprövningen räknas inte som en sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i lagen om
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utkomstskydd för arbetslösa, så under den tid prövningen pågår kan personen inte få förhöjd arbetslöshetsförmån på basis av deltagande i service. Personen har heller inte rätt till kostnadsersättning under rekryteringsprövningen.
Den som ordnar arbetsprövningen
Arbetsprövning kan ordnas av företag, enskilda näringsidkare, kommuner, samkommuner, andra
sammanslutningar, stiftelser eller statliga ämbetsverk eller inrättningar. En verkstad kan vara anordnare av arbetsprövning, om verkstaden kan erbjuda en arbetsprövningsplats i en äkta arbetsmiljö. Även föreningar eller andra sammanslutningar, som verkar på frivillig basis utan avlönade
arbetstagare, kan ordna arbetsprövning. En förutsättning är att uppgifterna under tiden för arbetsprövningen är sådana som normalt utförs i ett anställningsförhållande och att handledningen och
tillsynen under arbetsprövningen är tillräcklig. En privatperson kan inte ordna arbetsprövning. Förutsättningen för att en rekryteringsprövning ska ordnas är att den som ordnar prövningen har för
avsikt att anställa personen för ifrågavarande arbete, såvida att personen är lämplig för det.
Arbets- och näringsbyrån och kunden kommer i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter
denna (till exempel en integrationsplan) överens om i vilken bransch eller uppgift en lämplig plats
för arbetsprövning ska sökas. I planen kommer man också överens om ifall kunden själv ska söka
en arbetsprövningsplats och hur arbets- och näringsbyrån ska delta i sökandet. Arbetsprövning
kan ordnas även om man inte har avtalat om en sådan i planen, men en person som deltar i en
sådan arbetsprövning kan inte få förhöjd arbetslöshetsförmån på basis av deltagandet i servicen.
Man kan inte få förhöjd arbetslöshetsförmån under en rekryteringsprövning, även om man avtalat
om prövningen i planen.
Utbildningsprövning
Utbildningsprövning har som mål att klarlägga en enskild kunds alternativ för yrkesvalet och karriären. Under utbildningsprövningen prövar kunden ett visst utbildningsområde vid en läroanstalt i
syfte att kartlägga kundens lämplighet och motivation för branschen samt förutsättningarna för att
studera vid läroanstalten.
Under prövningen sätter kunden sig in i utbildningens innehåll och yrkeskraven, följer med på lektioner, diskuterar med lärare och elevhandledare. Också kundens arbets- och funktionsförmåga
bedöms i förhållande till valet av utbildningsområde och förutsättningarna att vara verksam i yrket.
Under prövningen kan man vid behov också utreda om läroanstaltens lokaler m.m. är ändamålsenliga för kundens situation, t.ex. med tanke på lokalernas tillgänglighet.
Arbets- och näringsbyrån och läroanstalten kommer överens om att ordna utbildningsprövning.
6 § Maximitid för prövning och träning
Arbetsprövningens längd
Arbets- och näringsbyrån avtalar med den enskilda kunden om vad man vill uppnå med arbetsprövningen och hur länge man beräknar att det tar att uppnå målen. Den tid som behövs för att
uppnå målen kan variera beroende på arbetsprövningens användningsändamål och kunden. Ett
avtal för arbetsprövningen ingås för den tid som man beräknar att det tar att uppnå prövningens
mål.
Ett avtal om arbetsprövning eller flera avtals sammanlagda längd får uppgå till högst sex månader
hos samma anordnare (med undantag för rekryteringsprövning, om vars maximala längd stadgas i
4 kap. 12 § i LOAFS). Om arbetsprövningen ordnas av en kommun är maximitiden för arbetsprövningen sex månader i samma uppgifter. Detta gör det möjligt att kombinera exempelvis en period i
verkstad och annan arbetsprövning inom kommunen.

25 (145)

En samkommun och tillhörande kommun är skilda anordnare. Statens olika ämbetsverk är skilda
anordnare.
Ett avtal om arbetsprövning eller flera avtals sammanlagda längd uppgår till högst tolv månader.
Om avtalet har gjorts upp så att en del av arbetsprövningen genomförs under ofullständiga kalendermånader, anses 30 kalenderdagar motsvara en månad.
Förnyad beräkning av maximitiden
Maximitiden för arbetsprövningen börjar räknas på nytt när en person har varit arbetslös utan avbrott i minst tolv månader. För att maximitiden för arbetsprövning ska börja räknas på nytt krävs
inte att personen innan han eller hon varit arbetslös i tolv månader utan avbrott har varit i arbetsprövning maximitiden på tolv månader. Detta gäller alla personer oberoende av ålder. När maximitiden på tolv månader har gått ut kan dessutom alla personer under 25 år få arbetsprövning på nytt
efter tre månaders arbetslöshet. Den förnyade beräkningen av maximitiden för arbetsprövningen
gäller också maximitid hos samma anordnare av arbetsprövning.
När de ovan nämnda perioderna av arbetslöshet på tre eller tolv månader beräknas, räcker det att
en person har varit arbetslös. Med arbetslös avses en person som inte står i anställningsförhållande eller är sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete på det sätt som avses i 2 kap. i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och som inte är studerande på heltid enligt 2 kap. i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa. Den som står i anställningsförhållande betraktas som arbetslös
om han eller hon är permitterad på heltid eller hans eller hennes ordinarie arbetstid per vecka är
under fyra timmar. Arbetslösheten avbryts om personen arbetar regelbundet minst fyra timmar i
veckan eller är sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete, eller är
studerande på heltid. Exempelvis ett avbrott i jobbsökningen eller sjukledighet avbryter inte arbetslösheten.
Arbets- och näringsbyrån ska alltid bedöma om det är ändamålsenligt att på nytt hänvisa en kund
till arbetsprövning med tanke på möjligheterna att främja sysselsättningen av kunden.
Utbildningsprövningens längd
Maximitiden för utbildningsprövning är högst 10 dagar åt gången.
Träningens längd
Maximitiden för jobbsökarträning är 20 dagar och för karriärträning 40 dagar under tolv månader.
Maximitiden för arbetsträning är 50 timmar under tolv månader/person. När träningens längd planeras ska man alltid vara beredd på att service kan erbjudas kunden och vid behov arbetsgivaren
även i början av anställningsförhållandet.
Tidsperioden på tolv månader räknas från och med början av träningen.
7 § Begränsningar i fråga om arbetsprövning
Beaktande av aspekter som snedvrider konkurrensen
Ett avtal om arbetsprövning utgår alltid från den arbetssökandes behov, inte från arbetsgivarens
behov av arbetskraft. Personen som deltar i arbetsprövning får inte ersätta arbetstagare som står i
anställningsförhållande på arbetsplatsen. Om den som ordnar arbetsprövningen försöker sköta arbetsuppgifter med personer som deltar i arbetsprövning i stället för med avlönade anställda, kan
det leda till att anordnaren får fördelar av arbetsprövningen som snedvrider konkurrensen.
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Bedömningen av de snedvridande konsekvenserna görs alltid från fall till fall. När man bedömer
om den som ordnar arbetsprövningen har möjlighet till konkurrensfördelar, ska man bland annat
fästa uppmärksamhet vid hur stor del av personalen som utgörs av personer som deltar i arbetsprövning. Arbets- och näringsbyrån ska noggrant överväga att ingå avtal om arbetsprövning med
en anordnare som inte anställer arbetstagare, men som upprepade gånger tar deltagare i arbetsprövning för att utföra samma eller liknande uppgifter. Exempelvis inom arbetsintensiva servicebranscher kan upprepade arbetsprövningar på små arbetsplatser snedvrida konkurrensen.
Deltagare i arbetsprövning får inte ersätta t.ex. behovet av säsongsbetonad arbetskraft (t.ex. semestervikarier). Arbets- och näringsbyrån kan ta bland annat regionens övriga myndigheter, arbetsgivar- och företagarorganisationer samt arbetstagarorganisationer till hjälp vid bedömningen
av snedvridande konsekvenser.
Om syftet med hela verksamheten hos den som ordnar arbetsprövningen är att utveckla arbetsmarknadsfärdigheterna och kompetensen hos arbetslösa samt integrera arbetslösa på arbetsmarknaden (t.ex. arbetsverkstäder, stiftelser för sysselsättning), finns inget hinder för att ingå upprepade avtal om arbetsprövning. Upprepade avtal om arbetsprövning snedvrider inte konkurrensen
i en situation där det inom en region inte finns andra företag som erbjuder tillfälle till arbetsprövning
inom samma bransch.
Intyg över narkotikatest
Bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) om uppvisande av intyg över
narkotikatest tillämpas vid arbetsprövning i s.k. anställningssituationer, innan avtalet om arbetsprövning ingås. Den som ordnar arbetsprövning ska innan avtalet ingås meddela att det av den
som deltar i åtgärden krävs uppvisande av intyg över narkotikatest. Den som ordnar arbetsprövningen står för kostnaderna för att skaffa intyget.
Uppgifterna i ett intyg över narkotikatest är känsliga uppgifter om en persons hälsotillstånd. Om
personen inte vill visa upp intyget, ingås inte avtal om arbetsprövning. Om personen inte visar upp
intyget blir följden inte förlust av arbetslöshetsförmånen.
Kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) ska
arbetsgivaren kontrollera den brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med barn. Lagen
tillämpas också på arbetsprövning, om det till uppgifterna hör att varaktigt och i väsentlig grad utan
vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga. Lagen tillämpas på arbetsprövning som pågår i
mer än tre månader i nämnda uppgifter.
Den arbets- och näringsbyrå som ingår avtal om arbetsprövning i uppgifter som omfattas av lagens
tillämpningsområde ska be den enskilda kunden uppvisa ett straffregisterutdrag innan avtalet om
arbetsprövning ingås.
Kunden behöver inte uppvisa ett straffregisterutdrag om arbetsprövningen pågår i högst tre månader under ett år. Om avtal om arbetsprövning har ingåtts i flera korta perioder, ombes kunden uppvisa ett straffregisterutdrag i det skede då arbetsprövningsperiodernas sammanlagda längd under
ett år överskrider tre månader. Om den sammanlagda längden uppgår till tre månader under en
pågående arbetsprövningsperiod ska straffregisterutdraget uppvisas redan innan arbetsprövningen
börjar.
Om det i straffregisterutdraget som personen uppvisar finns en anteckning om brott som riktar sig
mot barn eller sexual-, vålds- eller narkotikabrott, ska arbets- och näringsbyrån överväga om personens brottsliga bakgrund utgör ett hinder för deltagande i arbetsprövning. En anteckning om
brott i straffregisterutdraget är inte ett ovillkorligt hinder för att arbetsprövning ska ordnas. Exem-
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pelvis i en situation där personens livssituation har ändrats väsentligt sedan domen fälldes, kan det
vara motiverat att ordna arbetsprövningen.
Om personen inte vill visa upp straffregisterutdraget, ingås inte avtal om arbetsprövning. Om personen inte visar upp straffregisterutdraget blir följden inte förlust av arbetslöshetsförmånen.
Tryggande av det årliga arbetstidsskyddet
Arbetsprövningen är i regel en kortvarig, högst några månader lång service. Om arbetsprövningen
har pågått utan avbrott i sex månader, kan arbets- och näringsbyrån på nytt hänvisa den enskilda
kunden till arbetsprövning, som börjar tidigast två veckor efter att den föregående arbetsprövningen avslutats. Med vilotiden på två veckor efter en arbetsprövning som pågått i sex månader utan
avbrott tryggas det årliga arbetstidsskyddet för enskilda kunder som deltar i arbetsprövning. På en
enskild kunds begäran kan arbetsprövning dock ordnas även utan vilotiden på två veckor, om ordnandet av arbetsprövningen i övrigt betraktas som ändamålsenligt.
Det är också fråga om arbetsprövning utan avbrott när man med en enskild kund har ingått flera
avtal om arbetsprövning efter varandra, vilka sammanlagt har varat sex månader. Arbetsprövningarna har också kunnat ordnas på en eller flera anordnares arbetsplatser.

8 § Rättslig ställning samt ansvar för arbetarskyddet och dataskyddet
Om den som ordnar arbetsprövningen betalar deltagaren i prövningen sådana naturaförmåner
(t.ex. dagtraktamente eller kilometerersättningar) eller andra motsvarande ersättningar (t.ex. kalkylmässiga naturaförmåner) som normalt betalas vid anställningsförhållanden, kan skattemyndigheten anse att det är fråga om ett anställningsförhållande. Det kan medföra att den som ordnar arbetsprövningen också blir ansvarig för andra arbetsgivarförpliktelser, såsom skyldighet att betala
lön. Arbets- och näringsbyrån ska informera den som ordnar arbetsprövningen om vilka konsekvenser utbetalning av naturaförmåner eller andra ersättningar kan få.
Vid arbetsprövningen tillämpas bestämmelserna om dagliga vilotider i 28 § och bestämmelserna
om arbetsskiftsförteckning i 35 § i arbetstidslagen (605/1996). För personer som deltar i arbetsprövning ordnas pauser på samma sätt som för de anställda och den som ordnar arbetsprövningen
ska meddela och ställa in arbetsskiften för den som deltar i arbetsprövning på samma sätt som för
arbetstagare som står i anställningsförhållande.
Vid arbetsprövning tillämpas lagen om integritetsskydd i arbetslivet på behandling av uppgifter om
hälsotillstånd, behandling av uppgifter om användning av narkotika när ett avtal om arbetsprövning
ingås (s.k. anställningssituation), genomförande av kameraövervakning, sökande och öppnande av
e-postmeddelanden som tillhör arbetsgivaren, teknisk övervakning som hänför sig till arbetsgivarens skyldighet att meddela samt på straffbestämmelser. I praktiken innebär det att personer som
deltar i arbetsprövning är berättigade till skydd och förfaringssätt på samma nivå som de personer
på arbetsplatsen som står i anställningsförhållande.
Arbetsgivaren ska för sina anställda ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård, som omfattar även personer som deltar i arbetsprövning. Eftersom deltagare i arbetsprövning inte står i
anställningsförhållande, är de under tiden för arbetsprövningen inte berättigade till de sjukvårdstjänster eller andra tjänster som arbetsgivaren frivilligt ordnar för sina anställda.
Arbets- och näringsbyrån ska för den som ordnar arbetsprövningen reda ut den rättsliga ställningen för den som deltar i arbetsprövningen och anordnarens skyldigheter under arbetsprövningen.
Arbets- och näringsbyrån har inte i uppgift att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor
och män (609/1986), lagen om likabehandling (21/2004), arbetarskyddslagen (738/2002), lagen
om unga arbetstagare (998/1993), arbetstidslagen eller lagen om integritetsskydd i arbetslivet iakttas under arbetsprövningen. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att lagen om likabehandling,
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arbetarskyddslagen, lagen om unga arbetstagare och arbetstidslagen iakttas. Utöver arbetarskyddsmyndigheterna övervakar också dataombudsmannen att lagen om integritetsskydd i arbetslivet iakttas. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män iakttas. Vid behov ger arbets- och näringsbyrån den som deltar i arbetsprövningen handledning för att utreda ett ärende med anknytning till arbetsprövningen hos nämnda myndigheter.
Om arbets- och näringsbyrån får veta att den som ordnar arbetsprövning har brutit mot sina skyldigheter enligt ovan nämnda lagar kan arbets- och näringsbyrån häva avtalet om arbetsprövning
(se 10 § Avbrytande av träning och prövning).
9 § Avtal om arbetsprövning
Ordnandet av arbetsprövning grundar sig alltid på den enskilda kundens behov och målen för
prövningen antecknas i avtalet om arbetsprövning. Arbets- och näringsbyrån ska se till att den som
ordnar arbetsprövning förstår målen för prövningen och sin egen roll med tanke på hur målen kan
uppnås. I avtalet om arbetsprövning kommer man överens om vilka uppgifter den som deltar i arbetsprövningen ska utföra under prövningen. Arbets- och näringsbyrån ska tillsammans med den
som ordnar arbetsprövningen se till att uppgifternas innehåll och kravnivå är ändamålsenliga med
tanke på målen för arbetsprövningen.
I avtalet kommer man också överens om arbetsprövningens prestationstid, längd per dag och
vecka samt tidsförläggning. Arbetsprövningens längd per dag och vecka kan variera beroende på
kundens situation. På grund av kundens handikapp, sjukdom eller arbets- och funktionsförmåga
kan det vara ändamålsenligt att göra arbetsprövningens längd per dag och/eller vecka kort. Det är
nödvändigt att avtala om arbetsprövningens tidsförläggning per dag och per vecka särskilt om arbetsprövningen förläggs till onormala arbetstider, kvälls- och nattarbete eller om det beträffande
längden per vecka är fråga om eventuellt veckoslutsarbete. Det kan vara ändamålsenligt att avtala
om arbetsprövningens tidsförläggning separat också ifall personen som deltar i arbetsprövningen
på grund av en skada eller sjukdom behöver anpassad arbetstid.
Om en arbetssökande som deltar i arbetsprövning ansöker om arbetslöshetsförmån under tiden för
prövningen, nämns i avtalet utbetalaren av arbetslöshetsförmån. Den som ordnar prövningen ska
underrätta utbetalaren om deltagarens frånvaro.
Platsen för arbetsprövningen
I avtalet om arbetsprövning kommer man överens om platsen för arbetsprövningen. Personen som
deltar i arbetsprövning utför sina uppgifter under arbetsprövningen i anordnarens lokaler eller i de
lokaler där uppgifterna normalt utförs. Ett standardvillkor i avtalet om arbetsprövning är att arbetsoch näringsbyrån har rätt att vid behov bekanta sig med förhållandena på platsen för arbetsprövningen.
Den som ordnar arbetsprövningen ska dessutom i avtalet om arbetsprövning försäkra att man på
anordnarens arbetsplats i enlighet med lagen om företagshälsovård (1383/2001) har gjort upp en
verksamhetsplan för företagshälsovården och en arbetsplatsutredning, och att dessa är uppdaterade. På detta sätt säkerställs att arbetsplatsen är lämplig som plats för arbetsprövning. Oberoende av arbetsplatsens storlek har alla arbetsgivare som har personal i anställningsförhållande
skyldighet att ordna företagshälsovård. Om arbetsprövningen ordnas av en enskild yrkesutövare,
som inte har anställd personal och därmed inte heller skyldighet att ordna företagshälsovård och
utarbeta en verksamhetsplan för företagshälsovården och en arbetsplatsutredning, kan arbetsmiljöns lämplighet också grunda sig på yrkesutövarens egen bedömning av arbetsplatsens riskfaktorer och förhållanden.
Arbetsprövning kan genomföras helt eller delvis som distansarbete, om uppgifterna som genomförs under arbetsprövningen är sådana att de kan genomföras som distansarbete. Arbetsprövning-
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en kan ordnas i form av distansarbete också ifall detta är ändamålsenligt av orsaker som beror på
personen som deltar i arbetsprövningen, även om arbetsuppgifterna i övrigt huvudsakligen skulle
utföras på anordnarens arbetsplats. Om arbetsprövningen ordnas i form av distansarbete ska man
fästa särskild uppmärksamhet vid handledning och tillsyn.
Om uppgifterna som utförs under arbetsprövningen är sådana att de omfattar resor i hemlandet eller utomlands, kan den som deltar i arbetsprövningen göra kortare resor ensam. Längre resor, under vilka personen arbetar självständigt, ska inte ingå i arbetsprövningen. En person som deltar i
arbetsprövning kan i alla fall göra längre resor tillsammans med en person som ansvarar för handledning och tillsyn.
Arbetsprövningen kan också ordnas helt och hållet utomlands. Om man har för avsikt att ordna arbetsprövning utomlands ska arbets- och näringsbyrån fästa särskild uppmärksamhet vid handledning och tillsyn.
Arbets- och näringsbyrån kan i avtalet om arbetsprövning ställa upp sådana villkor för den som
ordnar arbetsprövningen som behövs för genomförande av arbetsprövningen eller med tanke på
den som deltar i arbetsprövningen. Om arbetsprövningen ordnas utomlands, kan man i avtalet inkludera villkoret att den som ordnar och/eller den som deltar i arbetsprövningen ska lämna skriftliga rapporter till arbets- och näringsbyrån om hur arbetsprövningen framskrider.
Handledning och tillsyn under arbetsprövningen
Den som ordnar arbetsprövningen förbinder sig att ansvara för handledningen av och tillsynen över
den som deltar i arbetsprövningen under hela den tid arbetsprövningen pågår. I avtalet antecknas
namnet på den person som ansvarar för handledningen och tillsynen. Betydelsen av handledning
och tillsyn betonas särskilt i början av arbetsprövningen. I slutet av arbetsprövningen kan den som
deltar i prövningen utföra uppgifterna mer självständigt, om han eller hon har fått tillräcklig vägledning i hur uppgifterna ska utföras.
Eftersom personer som deltar i arbetsprövning inte får ersätta arbetstagare som står i anställningsförhållande, kan avtal om arbetsprövning inte ingås om arbetsuppgiften är sådan att personen i regel arbetar självständigt utan handledning och tillsyn (t.ex. framförande av fordon). Arbets- och näringsbyrån ska fästa särskild uppmärksamhet vid handledning och tillsyn om arbetsprövningen
ordnas helt eller delvis som distansarbete, om arbetsprövningen omfattar resor på egen hand eller
om arbetsprövningen genomförs utomlands.
Bedömning av arbetsprövningen
Den som ordnar arbetsprövningen ska i avtalet om arbetsprövning förbinda sig att ge arbets- och
näringsbyrån en bedömning med anknytning till arbetsprövningens mål. Om arbetsprövningen har
ordnats för att klarlägga en enskild kunds yrkesvals- och karriäralternativ, ska den som ordnar arbetsprövningen på basis av prövningen ge en bedömning av den enskilda kundens lämplighet för
arbetet, yrket eller branschen. Om arbetsprövningen har ordnats som stöd för återgång till arbetsmarknaden, ska den som ordnar arbetsprövningen bedöma om den enskilda kundens arbetslivsfärdigheter, yrkesskicklighet och kompetens räcker till eller om kompetensutveckling krävs för att
kunden ska kunna placeras på arbetsmarknaden. Bedömningen ska ges efter att arbetsprövningen
avslutats. I avtalet om arbetsprövning kan man komma överens även om mellantidsbedömning
medan arbetsprövningen varar, om det anses ändamålsenligt. Om rekryteringsprövningen inte leder till ett anställningsförhållande hos den som ordnat prövningen, ska den som ordnat prövningen
ge arbets- och näringsbyrån respons om varför inget anställningsförhållande uppstått.
Överföring av skyldigheterna enligt avtalet om arbetsprövning på någon annan
Den som ordnar arbetsprövningen och som är avtalspart kan inte överföra skyldigheterna enligt avtalet på någon annan. Eftersom den som ordnar arbetsprövningen ansvarar för handledningen av
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och tillsynen över den som deltar i prövningen, får den som deltar i prövningen inte flyttas till en
annan arbetsgivares arbetsplats under dennes handledning och tillsyn. Om exempelvis en verkstad ordnar tillfälle till arbetsprövning vid företaget för en ung person, ska företaget ingå avtal om
arbetsprövningen med arbets- och näringsbyrån, som då utreder förutsättningarna för att ingå avtal. En situation där en finsk förening som är part i ett avtal om arbetsprövning skickar en person
som deltar i arbetsprövningen till utlandet till en utländsk förenings eller arbetsgivares arbetsplats
är ett exempel på förbjuden överföring av skyldigheterna enligt avtalet om arbetsprövning.
10 § Avbrytande av träning och prövning
Om en enskild kund utan tillstånd har varit frånvarande fem tränings- eller prövningsdagar utan avbrott eller om han eller hon annars har varit frånvarande så mycket att målen för träningen eller
prövningen inte nås, fattar arbets- och näringsbyrån utifrån frånvaron beslut om avbrytande av träningen eller utbildningsprövningen eller om hävande av avtalet om arbetsprövning. Ovan nämnda
tillämpas inte på rekryteringsprövning.
Frånvarodagar är sådana dagar då servicen ordnas eller då den enskilda kunden borde ha varit
närvarande eller deltagit i servicen på något annat sätt. Förutom frånvaro utan tillstånd under fem
tränings- eller prövningsdagar utan avbrott är också frånvaro av någon i sig godtagbar orsak (t.ex.
lång sjukledighet eller föräldraledighet), som på grund av sin längd förhindrar att målen med träningen eller prövningen nås, en grund för att avbryta träningen eller utbildningsprövningen eller
anse avtalet om arbetsprövning hävt.
Dagen då servicen avbryts beror på i vilken situation beslutet om avbrytande fattas. Om beslutet
om avbrytande har fattats i en situation då personen utan avbrott har varit borta från servicen i
minst fem tränings- eller prövningsdagar, är dagen då servicen avbryts den 6:e frånvarodagen.
Dagen då servicen avbryts anses personen inte längre delta i servicen.
Om beslutet om avbrytande fattas därför att målen för träningen eller prövningen inte nås på grund
av personens frånvaro/frånvaroperioder (annan frånvaro än minst fem dagar i sträck), är dagen då
servicen avbryts
-

startdagen för den sista frånvaron, om personen inte längre kommer tillbaka till servicen
och är borta vid den planerade avslutningstidpunkten. Det har inte betydelse om arbetsoch näringsbyrån fattar beslutet om avbrytande före eller efter den planerade avslutningstidpunkten

-

dagen då beslutet om avbrytande fattades, om personen efter den senaste frånvaroperioden har kommit tillbaka till servicen och servicen fortsätter när beslutet om avbrytande
fattas.

Arbets- och näringsbyrån kan fatta ett beslut om avbrytande av träningen eller utbildningsprövningen på grund av frånvaron samt av andra vägande skäl. En sådan situation kan bli aktuell till
exempel om en person som deltar i servicen uppför sig våldsamt eller på annat sätt hotfullt och det
är nödvändigt att avbryta servicen för att skydda övriga personer som deltar i servicen samt serviceproducentens anställda. Ett vägande skäl till avbrytandet kan också vara ett annat osakligt beteende som stör genomförandet av undervisningen eller träningen.
Den som ordnar arbetsprövningen och arbets- och näringsbyrån ska ha rätt att häva avtalet om arbetsprövning även av annat skäl än frånvaro genom att meddela detta skriftligt till de övriga parterna. Det ska dock finnas sakliga grunder till att häva avtalet. Lagen om likabehandling och lagen om
jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas på den som deltar i arbetsprövning. Avtalet om arbetsprövning får inte hävas på diskrimineringsgrunder som förbjuds i de nämnda lagarna eller på
grund av någon annan osaklig grund.
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Arbets- och näringsbyrån kan häva ett avtal om arbetsprövning till exempel i en situation där det är
uppenbart att målen för prövningen inte nås av orsaker som beror antingen på den som ordnar eller den som deltar i prövningen. Arbets- och näringsbyrån kan häva avtalet också om den som
ordnar arbetsprövningen har försummat sina skyldigheter enligt avtalet om arbetsprövning.
Den arbetssökande kan avbryta arbetsprövningen när som helst. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms hur avbrytande av arbetsprövningen påverkar personens rätt till arbetslöshetsförmån.
12 § Undantag i fråga om rekryteringsprövning
Till skillnad från längden för arbetsprövning som ordnas för att utreda yrkesvals- och karriäralternativ och stödja återgången till arbetsmarknaden får rekryteringsprövning pågå högst en månad hos
samma anordnare av rekryteringsprövning. Rekryteringsprövningen räknas emellertid in i maximitiden på tolv månader för arbetsprövning. Om en kund till exempel tidigare har gjort arbetsprövning
i fyra månader för att utreda karriäralternativ och han eller hon därefter inte har varit arbetslös i
minst tolv månader utan avbrott, finns det ännu sammanlagt åtta månader till förfogande för rekryteringsprövning och annan arbetsprövning.
Om rekryteringsprövningen ingås ett avtal så som föreskrivs i 4 kap. 9 § i LOAFS. På rekryteringsprövning tillämpas inte arbetsprövningens minimitid per dag. Rekryteringsprövningens tid per dag
kan därmed vara under fyra timmar, om den som ordnar och den som deltar i prövningen anser att
det är ändamålsenligt. Den maximala tiden per dag är högst åtta timmar och antalet dagar per
vecka högst fem dagar.
Eftersom ingen arbetslöshetsförmån på basis av sysselsättningsfrämjande service utbetalas under
den tid rekryteringsprövningen pågår, är anordnaren av rekryteringsprövningen inte skyldig att anmäla frånvaron till den som betalar arbetslöshetsförmånen. Frånvaron behöver heller inte anmälas
till arbets- och näringsbyrån eftersom arbets- och näringsbyrån inte är skyldig att avbryta rekryteringsprövningen på grund av frånvaron. Om en person som deltar i en rekryteringsprövning är
borta från rekryteringsprövningen, bedömer den som ordnar prövningen vilken betydelse saken har
med tanke på rekryteringsprövningens fortsättning och uppkomsten av ett anställningsförhållande.
Den som ordnar rekryteringsprövning och arbets- och näringsbyrån har rätt att häva ett avtal om
rekryteringsprövning genom att meddela detta skriftligt till de andra parterna. Hävande av avtal får
dock inte basera sig på en diskrimineringsgrund som förbjuds i lag eller på grund av någon annan
osaklig grund. Arbets- och näringsbyrån kan häva ett avtal till exempel om det under prövningen
uppdagas att prövningen inte skulle ha kunnat ordnas eller anordnaren av prövningen försummar
de förpliktelser som ingår i avtalet om rekryteringsprövningen.
En person som deltar i en rekryteringsprövning kan när som helst avbryta rekryteringsprövningen.
Avbrytandet av ett rekryteringsförsök medför inga påföljder i fråga om utkomstskydd för arbetslösa.
5 kap. Arbetskraftsutbildning
1 § Arbetskraftsutbildningens mål
Som arbetskraftsutbildning erbjuds utbildning som ger yrkesfärdigheter samt integrationsutbildning.
Arbetskraftsutbildning som främjar yrkesfärdigheterna består i första hand av påbyggnadsutbildning och kompletterande utbildning, där det centrala målet är att utveckla och komplettera arbetssökandenas yrkesfärdigheter och förbättra personernas förutsättningar att få arbete. Företagarutbildning ordnas för arbetssökande med intresse och färdigheter att grunda ett eget företag.
Genom arbetskraftsutbildning som främjar yrkesfärdigheterna strävar man efter att tillgodose företags och andra arbetsgivares behov av kompetent arbetskraft samt att stödja arbetsgivarna vid
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förnyelser och andra situationer av förändring. Ett annat mål är att främja uppkomsten av ny företagsverksamhet .
Integrationsutbildning
Som arbetskraftsutbildning erbjuds också integrationsutbildning enligt 20 § i lagen om främjande
av integration (1386/2010). Syftet med integrationsutbildningen är att ge vuxna invandrare språkliga, samhälleliga och kulturella färdigheter samt livskompetens, med hjälp av vilka de har möjlighet att klara sig i vardagliga situationer i sin nya omgivning, vara verksamma i arbetslivet, ansöka
till fortsatta studier och fungera som aktiva, myndiga och likvärdiga medborgare i det finländska
samhället, samt kunna planera och göra val som gäller deras och deras familjers liv. Ett mål med
utbildningen är dessutom att invandrare ska känna till perspektiv som förknippas med finländsk
kultur, lagstiftning och till exempel jämställdhet mellan könen.
Figur 1. Arbetskraftsutbildningens struktur och mål
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2 § Ordnande av arbetskraftsutbildning
Studier som leder till en yrkesexamen på andra stadiet eller högskoleexamen
Arbetskraftsutbildning som leder till en yrkesexamen eller examensdel på andra stadiet genomförs
med undervisnings- och kulturministeriets (UKM) statsandelsfinansiering. Dessutom kan utbildning
som fördjupar eller kompletterar yrkesfärdigheterna ordnas i form av arbetskraftsutbildning. Ar-
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betskraftsutbildning kan dock inte genomföras i form av läroavtalsutbildning. Utbildning ordnas av
utbildningsanordnare som i sitt tillstånd att ordna utbildning fått i uppgift att ordna UKM:s statsandelsfinansierade arbetskraftsutbildning. Varje år fattas beslut om finansieringen till varje utbildningsanordnare och om antalet studieår. UKM hör ANM innan besluten fattas. Närings-, trafik- och
miljöcentralerna för i sin tur en regelbunden dialog med utbildningsanordnarna gällande allokeringen av tillgängliga utbildningsresurser till olika behov på såväl regional som nationell nivå.
Utbildning som leder till en högskoleexamen ordnas över huvudtaget inte som arbetskraftsutbildning. Däremot kan enskilda kunder inom arbetskraftsservicen avlägga sådana studier i form av frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån såsom föreskrivs i 6 kap. i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice.
Andra än examensinriktade högskolestudier och högskoleutbildning för invandrare
Inom ramen för ANM:s upphandlingssystem kan man som arbetskraftsutbildning också skaffa påbyggnadsutbildning och kompletterande utbildning på högskolenivå som inte leder till examen såväl för studerandegrupper som i form av enskilda studieplatser, om målet är att komplettera arbetssökandens befintliga kompetens och redan avlagda högskoleexamen med sådana högskolestudier eller andra kompletterande studier, som hjälper arbetssökande att hitta arbete. Detta gäller också invandrare som har avlagt en högskoleexamen i utrese- eller hemlandet. Forskarutbildning som leder till licentiatexamen eller doktorsexamen kan inte upphandlas som kompletterande
utbildning.
En person ska själv ansöka om akademiskt erkännande av sin examen i Finland hos Utbildningsstyrelsen. Om det är fråga om att en persons tidigare studier ska räknas till godo som en del av en
examen som avläggs i Finland, fattas beslut om detta av högskolan eller läroanstalten i fråga.
3 § Antagning av studerande
Allmänna förutsättningar för antagning av studerande
Som studerande till arbetskraftsutbildning kan antas en person som är lämpad för utbildningen och
för det yrke eller den uppgift som utbildningen syftar till. Personen som antas ska dessutom vara i
behov av utbildning.
Arbetskraftsutbildningen är i huvudsak avsedd för vuxna. Utgångspunkten är att unga i första hand
skaffar yrkesutbildning genom frivilliga studier via det allmänna utbildningssystemet. En person
under 20 år som har fullgjort sin läroplikt kan antas till arbetskraftsutbildning som ger yrkesfärdigheter om det inte är möjligt eller annars ändamålsenligt att genomföra utbildningen som frivilliga
studier, till exempel för att personens studieframgång i grundskolan har varit så svag, av hälsoskäl
eller sociala orsaker.
På antagningen av studerande till arbetskraftsutbildning tillämpas undervisningsförvaltningens bestämmelser om utbildningen i fråga som gäller grunderna och förutsättningarna för antagning som
studerande, behörigheten för studier, tillgängligheten samt informationen om antagningen som
studerande. En person som antas ska också uppfylla eventuella särskilda krav för enskilda utbildningsprogram, som framgår av annonsen där utbildningen utlyses.
Processen för antagning av studerande och dess mål
Antagningen av studerande inom arbetskraftsutbildningen ska ses som en process som består av
tre huvudskeden: planeringen av utbildningen, informationsskedet och rekryteringen av studerande
samt den egentliga antagningen av studerande.
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När utbildningen planeras ska man överväga med eftertanke till vem utbildningen ska riktas och
vilka mål som ska ställas upp. Utbildningsprogrammet kan byggas upp så att det lämpar sig för en
större heterogen målgrupp eller planeras i detalj för en på förhand noggrant begränsad grupp, till
exempel långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra, unga personer, personer som blivit arbetslösa på
grund av omstrukturering eller personer som saknar tidigare yrkesutbildning eller arbetserfarenhet.
De som planerar utbildningen vid närings-, trafik- och miljöcentralen och/eller arbets- och näringsbyrån måste ha en vision med avseende på de viktigaste läroinnehållen, vilka som är potentiella
sökande samt arbetskrafts- och utbildningsbehoven på arbetsmarknaden inom branschen i fråga.
Detta förutsätter en noggrann prognostisering av arbetskrafts- och utbildningsbehoven på arbetsmarknaden och en analys av kundernas och arbetsgivarnas kartlagda utbildningsbehov.
Visionen som uppkommit måste även beskrivas i anbudsförfrågan, så att anbudsgivarna är medvetna om vilka förväntningarna är i fråga om innehåll, nivå och längd för utbildningen samt för vilket
slags målgrupp utbildningen har planerats. Av anbudsförfrågan ska även framgå vilka stödtjänster
som studerande möjligtvis kan behöva under utbildningstiden (t.ex. utveckling av inlärnings- eller
jobbsökarfärdigheter, behov av stödundervisning och förbättring av språkkunskaperna.
På motsvarande sätt ska i dialogen med anordnare av statsandelsfinansierad arbetskraftsutbildning beaktas samma aspekter vid utarbetande av planer över allokeringen av tillgängliga utbildningsresurser till olika behov.
All informationsspridning, vägledning och antagning av kunder till utbildningen ska ha det klara syftet att hitta de rätta personerna för rätt utbildning vid rätt tidpunkt. Informationen och vägledningen
ska riktas till just den målgrupp för vilken utbildningen ursprungligen är planerad. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid utbildningsbeskrivningarna i URA och broschyrernas innehåll, för att
säkerställa att de ger rätt bild av utbildningen och vem den i första hand är lämpad för. Om utbildningen riktar sig till en bestämd målgrupp, ska detta tydligt meddelas såväl i URA-systemets information om utbildningen som i broschyrerna och annonserna. När man informerar om utbildningen ska man också redogöra för ansökningsprocessens skeden och vilka förfaringssätt som används i antagningen, såsom intervjuer, test eller en eventuell kartläggningsperiod.
I antagningen av studerande ska man utöver korrekta förfaranden fästa vikt vid en individuell övervägning som beaktar ovan nämnda utgångspunkter och mål. Antagningen av studerande får aldrig
syfta enbart till att fylla utbildningens studieplatser. Målet ska alltid vara att hitta de personer som
är mest motiverade och lämpar sig bäst för utbildningen som planeras.
Utredning av utbildningsbehovet i serviceprocessen
Kundens utbildningsbehov bedöms som en del av utvärderingen av kundens servicebehov, uppgörandet av planen och serviceprocessen. När man utreder kundens utbildningsbehov analyserar
man alla behov av yrkesinriktad och annan utbildning i relation till den befintliga kompetens som
har införskaffats genom tidigare studier och arbetserfarenhet eller erfarenhet av annat slag. Det är
viktigt att bilda sig en uppfattning om kundens livssituation och möjliga styrkor, och i synnerhet om
vilka faktorer som begränsar kundens möjligheter och målsättningar. Vid behov ska arbets- och
näringsbyråns övriga service utnyttjas i omfattande utsträckning. Kunden ska vägledas till att utnyttja källor för information om yrken och utbildning på nätet, vägledning för yrkesvalet och karriären, tjänster för utbildningsrådgivning, arbets- och utbildningsprövningar samt träningstjänster. Utvärderingen fortsätter under hela jobbsökningsprocessen och ska beakta alla ändringar som sker i
kundens och arbetsmarknadens situation.
Behovet av utbildning ska bedömas med iakttagande av följande:
1. Behovet av arbetskraftsutbildning i syfte att hitta arbete:
 vilka möjligheter kunden har att hitta arbete med befintlig utbildning och/eller arbets erfarenhet
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utbildningens effekt i form av direkt anställning av den sökande, eller förbättrade
möjligheter att hitta arbete på lång sikt
om utbildningen hjälper personen att stanna kvar i arbetet
om personens kunskapsbrister förlänger arbetslösheten eller gör det svårare att
återvända till arbetsmarknaden
övriga utbildningsalternativ som kommer i fråga
övriga tjänster och åtgärder som sysselsättningsplanen och den plan som ersätter
sysselsättningsplanen omfattar.

2. Den sökandes förutsättningar för att slutföra utbildningen och vara verksam i målyrket. Som
en del av lämpligheten bedöms till exempel motivation, vilja att delta i utbildningen, inlärningsfärdigheter, språkkunskaper och behov av stöd under studierna.
I syfte att göra det lättare att hitta en utbildning och informera kunden om denna ska informationen
om kundens utbildningsbehov i planen matas in i utbildningens sökprofil i URA-systemet, där den
ska hållas uppdaterad. Uppgifter som gäller målyrke, målexamen, utbildningstyp och sökområden
matas in med respektive koder i systemet. Detta gör det lättare att söka utbildningar som lämpar
sig för kunden och att hitta personer som lämpar sig för utlysta utbildningar samt att kartlägga utbildningsbehovet när man planerar nya utbildningar. Noggrant inmatad information främjar dessutom en god framförhållning.
Ansökan till utbildning
Ansökan till arbetskraftsutbildning görs i första hand på webben genom att fylla i den elektroniska
blankett som finns på arbets- och näringsservicens webbplats. Alternativt kan ansökan lämnas på
en blankett som hämtas från arbets- och näringsbyrån (TM 6.01 ansökan till arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning eller TM 6.14 gruppansökan till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning).
Ansökan på webben förutsätter att utbildningens annonsnummer i URA-systemet anges i all den
marknadsföring och informationsspridning som hänför sig till utbildningen. I anslutning till informationen om utbildningen går det inte att dela ut bilageblanketter för ifyllande. De får användas först
då man intervjuar sökande. Informationen ska beakta eventuella specialkrav som kommit fram genom returnerade/begärda blanketter.
Då ansökan lämnas på en pappersblankett ska den undertecknade blanketten lämnas till den arbets- och näringsbyrå där personen eller arbetsgivaren är registrerad som kund. Om det inte finns
ett kundförhållande ska ansökan föras till den arbets- och näringsbyrå där det är naturligast för
kunden att uträtta ärenden. Arbets- och näringsbyrån skickar ansökningshandlingarna till den arbets- och näringsbyrå som ansvarar för antagningen av studerande. Ansökningshandlingar för utbildning som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (NORD) skickas till Lapplands arbetsoch näringsbyrå.
Gruppansökan får endast användas för att söka till intern utbildning som ordnas av företag. Gruppansökan kan ersättas av ett annat dokument med motsvarande innehåll.
Om kunden ber arbets- och näringsbyrån om ett utlåtande i syfte att bifoga det till ansökan kan ett
sådant utlåtande ges och skickas antingen som bilaga till pappersansökan eller separat till den arbets- och näringsbyrå som ansvarar för antagning av studerande. Utlåtanden som sänds separat
ska ange vem de berör samt vilken utbildning som personen ansöker till. Utlåtanden kan också ges
elektroniskt i URA-systemet, i textfältet i fönstret för kursutlåtande.
Om en fånge ansöker till en utbildning utanför straffanstalten i syfte att delta i utbildningen från
fängelset måste straffanstalten ge ett utlåtande om huruvida fången kan delta i denna typ av utbildning, och utlåtandet måste bifogas ansökan.
Verkställighetsaspekter för antagningen
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Den arbets- och näringsbyrå som utsetts i anskaffningsavtalet eller på annat sätt beslutar alltid
vilka studerande som väljs till en arbetskraftsutbildning, oberoende av huruvida det är fråga om arbetskraftsutbildning som arbets- och näringsförvaltningen själv konkurrensutsatt och skaffat eller
statsandelsfinansierad arbetskraftsutbildning.
Antagningen av studerande görs av en antagningsgrupp. I en grupp blir olika åsikter hos parter
som är relevanta för utbildningen representerade på ett mångsidigare sätt. Man undviker dessutom
eventuella problem med anledning av jäv och misstankar om partiskhet eller subjektivitet. Utöver
arbets- och näringsbyrån är också utbildningsproducenten representerad i antagningsgruppen, och
när det är fråga om gemensamt anskaffad utbildning även arbetsgivaren/arbetsgivarna eller annan
organisation. Utöver detta är det vid behov möjligt att använda andra lämpliga sakkunniga, t.ex. läkare, socialmyndigheter eller sakkunniga inom ett visst yrkesområde eller en bransch. Antagningsgruppens sammansättning ska också spegla den mångsidiga sakkunskap som finns bland arbetsoch näringsbyråns personal. Det är viktigt att inkludera sakkunniga från såväl arbetsförmedling,
vägledning för yrkesval och karriär som information och rådgivning i antagningsgrupperna, beroende på vad som vid respektive tillfälle är ändamålsenligt med tanke på utbildningen i fråga.
Antagningsmetoderna ska utöver ett förhandsurval på grundval av ansökningar omfatta individuella
eller gruppintervjuer som genomförs tillsammans med sakkunniga, och vid behov olika metoder för
lämplighetsbedömning. Som ett alternativ vid utbildningar som arbets- och näringsförvaltningen
skaffat kan man också genomföra kartläggningar (av yrkeskunskap) innan den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen inleds. För dessa väljer man på grundval av ansökningarna t.ex. två gånger
så många studerande som antalet tillgängliga utbildningsplatser. Ett annat alternativ är att rikta en
skräddarsydd utbildning till en grupp som valts på förhand bland alla arbetssökande. Studerande
som anmälts av en arbetsgivare genom en gruppansökan behöver inte intervjuas eller genomgå
några test. Själva antagningstillfället till arbetskraftsutbildningen och lämplighetsproven i anslutning
till antagningsprocessen är avgiftsfria för de sökande.
Vid sidan av utbildningsbehovet och de allmänna antagningskraven ska man vid antagningen av
studerande också beakta samtliga av de antagningskriterier som har angetts då utbildningen har
utlysts för ansökning. Antagningsgruppen kan dessutom komma överens om kompletterande antagningskriterier. De antagningskriterier som fastställts och meddelats får inte vara diskriminerande. Antagningskriterierna måste beakta jämställdheten mellan könen, funktionshindrade personers rättigheter samt synpunkter som har med etnisk jämställdhet att göra. Alla sökande måste
behandlas likvärdigt i samband med antagningen, oberoende av hur de har skickat sin ansökan
(elektronisk ansökan, pappersansökan eller gruppansökan). Till utbildningen antas endast personer som uppfyller de angivna och överenskomna antagningskraven. Om ett utbildningsprogram riktar sig till en bestämd målgrupp har de personer som ingår i den annonserade målgruppen alltid företräde vid antagning av studerande. Andra sökande än de personer som ingår i målgruppen kan
antas till utbildningen endast om det inte finns tillräckligt många lämpade sökande som ingår i målgruppen.
För att underlätta valet kan en förfrågningsblankett eller annan dylik begäran om kompletterande
information bifogas till kallelsen till intervjun med begäran att den fylls i och tas med. Alternativt kan
man i samband med intervjun dela ut bilageblanketter och be de sökande fylla i och återlämna
dem innan de avlägsnar sig. Man kan också be de sökande uppvisa läkarintyg, arbetsintyg, utbildningsbetyg, tillståndsbrev o.d. som antagningsprocessen kräver, om sådana inte har uppvisats tidigare.
Försenade ansökningar tas inte i beaktande i antagningen. En ansökan har lämnats in i tid när den
är arbets- och näringsbyrån till handa innan ansökningstiden går ut. För att säkerställa att också
alla pappersansökningar som lämnats in på olika arbets- och näringsbyråer säkert hinner fram i tid
är det bra att reservera gott om tid för postförsändelser mellan ansökningstidens slut och antagningsbeslutet.
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I motsats till ansökningar som görs utan identifiering behöver personer som lämnar en ansökan
med hjälp av stark identifiering inte besöka arbets- och näringsbyrån under ansökningstiden för att
ansökan ska träda i kraft. Därför kan det hända att en person som vill bli antagen till en utbildning
avser att fylla i sin ansökan till utbildningen på webben först på ansökningstidens sista dag, men
inte lyckas med detta eftersom det vid denna tidpunkt inte är möjligt att lämna ansökan på webben
exempelvis på grund av underhållsarbeten på datasystemet. Inte ens i situationer av det här slaget
anses ansökan till utbildningen ha lämnats i tid, om ansökningen exempelvis lämnas först följande
dag.
Undantaget är situationer där antalet ansökningar som uppfyller antagningskriterierna och som
kommer fram inom utsatt tid inte fyller antalet lediga studieplatser. I dessa fall kan man även beakta ansökningar som kommit fram efter att ansökningstiden gått ut i syfte att fylla tomma platser
som blivit kvar efter att de ansökningar som kommit i tid har handlagts. Om man fortfarande inte
lyckas få tillräckligt många studerande som uppfyller antagningskriterierna måste man överväga att
förlänga ansökningstiden och skjuta upp utbildningen så att den börjar senare, genomföra utbildningen med färre deltagare eller ställa in den. Om man kommer fram till någon av dessa lösningar
ska den upphandlande enheten, utbildaren och de sökande som dessförinnan har lämnat in sin
ansökan alltid informeras om det. Vid gemensamt anskaffad utbildning gäller detta även arbetsgivaren. Dessutom bör vederbörliga ändringar skriftligt införas i anskaffningsavtalet.
Beslut om antagning
Den arbets- och näringsbyrå som anges i anskaffningsavtalet fattar beslut om antagningen av studerande till en utbildning. Om man upphandlar utbildning som leder till YH- eller universitetsexamen från en högskola avgörs antagningen av studerande av utbildningsproducenten. Också i
dessa fall fattas det slutliga antagningsbeslutet av arbets- och näringsbyrån, med iakttagande av
högskolans beslut om antagning av studerande.
Av antagningsbeslutet ska framgå vilka som har ansökt till utbildningen, antagningskriterier och förfaringssätt, vilka som har antagits, vilka som har antagits på reservplatser och vilka som har avvisats samt på vilka grunder dessa har avvisats. Om man har lämnat ansökan till utbildningen som
en gruppansökan, bekräftar arbets- och näringsbyrån valet genom att godkänna ansökan.
Om en s.k. kartläggningsperiod används i början av utbildningen, varefter alla eller endast en del
av de studerande som ursprungligen antagits fortsätter med utbildningen, fattar arbets- och näringsbyrån efter kartläggningsperioden beslut om den slutliga antagningen av studerande och motiverar beslutet.
Delgivning av beslutet
De sökande ska informeras skriftligt om antagning, antagning på reservplats eller avslag jämte motiveringar, antingen som elektroniskt iPost-brev genom URA-systemet eller per brev.
Till beslutet som skickas till personer som antagits på reservplats eller fått avslag ska bifogas anvisningar för omprövningsbegäran och besvär, om motiveringen till antagandet på reservplats eller
avslaget har varit någon annan än de motiveringar som avses i 14 kap. 1 § 3 mom. i LOAFS. En
sådan motivering kan vara exempelvis att personen är mindre lämplig för utbildningen eller målyrket i fråga än andra sökande. Man kan inte söka ändring i beslutet om antagande av studerande
för gemensamt anskaffad utbildning.
I samband med detta kan också annan information skickas till de antagna med avseende på utbildningen, utbildaren, företaget som deltar i en gemensamt anskaffad utbildning, utbildningsorten,
förmåner som utbetalas före och under utbildningen, osv. Arbetskraftsmyndigheten och utbildningsproducenten samt den deltagande arbetsgivaren om utbildningen anskaffas gemensamt bör i
så fall komma överens om en arbetsfördelning för sändningen av tilläggsinformation.
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Om en person inte väljs till en utbildning ska grunderna för avslaget alltid redogöras för på ett täckande och tydligt sätt i beslutet. Även avvisande beslut ska helst ha bifogad information om andra
utbildningar eller tjänster som tillhandahålls av arbets- och näringsbyrån samt kontaktinformation
till personer som ger närmare upplysningar. Denna information kan också skickas som iPost-brev
med hjälp av remiss-funktionen.
Till utbildning från reservplats
I samband med antagningen av studerande är det skäl att alltid anta några sökande på reservplats
för den händelse att antagna studerande återtar sin anmälan eller avbryter utbildningen strax efter
att den börjat. Närmare tidtabell och förfaringssätt bör avtalas med utbildningsproducenten (och
den deltagande arbetsgivaren i gemensamt anskaffad utbildning).
Antagningen av studerande från reservplats för att ersätta personer som avbrutit utbildningen ska
göras i den ordning som fastställs i antagningsbeslutet. Om det finns fler lämpliga sökande som
uppfyller antagningskraven än studieplatser och reservplatser och man redan har gått igenom alla
som antagits med reservplats kan man vid behov även välja en annan sökande som uppfyller kraven. I så fall måste antagningen av den nya studerande bestyrkas av antagningsgruppen och arbets- och näringsbyrån.
Om det finns färre eller exakt lika många lämpliga sökande som uppfyller antagningskraven som
det finns studieplatser, kan man beroende på omständigheterna antingen slå fast att utbildningen
då en studerande avbryter studierna fortsätter med ett mindre antal studerande eller bestämma att
studieplatser som blir lediga utlyses på nytt för fri ansökan, varefter antagningsgruppen fattar ett
nytt antagningsbeslut på vanligt sätt.
Antagning av studerande vid gemensam anskaffning
Antagningen av studerande till gemensamt anskaffad utbildning avviker från sedvanlig antagning
av studerande i och med att arbetsgivaren alltid intar en viktig roll i antagningsprocessen.
När deltagare väljs till RekryteringsUtbildning är det av väsentlig betydelse att arbetsgivaren intervjuar och vid behov testar de sökande som uppfyller utgångskraven och andra inträdeskrav. På
detta sätt kan arbetsgivaren förutom personernas kunskaper och färdigheter samt yrkeskompetens
också bedöma andra aspekter kring personens lämplighet. Dessa har betydelse när arbetsgivaren
beslutar om det finns förutsättningar för ingående av ett anställningsförhållande. Den allmänna
målsättningen för utbildningen är att de som har fullgjort utbildningen på godkänt sätt – antingen
alla eller en del vilket överenskommits på förhand i anskaffningsavtalet – blir sysselsatta hos en
arbetsgivare som deltar i den gemensamma anskaffningen eller t.ex. hos en arbetsgivare som hyr
ut arbetskraft. Alternativt kan deltagarna bli sysselsatta som företagare i ett uppdragsgivarförhållande med arbetsgivarparten.
Arbets- och näringsbyrån och arbetsgivaren utser deltagarna enhälligt genom gemensamma förhandlingar. Arbets- och näringsbyrån fastställer resultatet av antagningen genom sitt beslut.
När studerande väljs till PrecisionsUtbildning är det fråga om utbildning av personer som redan
är anställda hos arbetsgivaren eller personer som är företagare i ett uppdragsgivarförhållande. Då
gör arbetsgivaren en gruppanmälan till arbets- och näringsbyrån om de personer som ska delta i
den anskaffade utbildningen. Arbets- och näringsbyrån fastställer antagningen av studerande genom sitt beslut.
Vid OmställningsUtbildning kan utgångspunkten för antagning av studerande likna vilken som
helst av de situationer som beskrivits ovan och tillvägagångssätten utgår alltid från den aktuella situationen.
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Utgångspunkten är att antagningen av studerande är avgiftsfri för de parter som deltar i antagningen. Om arbetsgivaren i samband med antagningsprocessen vill genomföra separata lämplighetstest eller motsvarande åtgärder, står arbetsgivaren för kostnaderna. Om testen genomförs i samarbete med utbildningsanordnaren, avtalar arbetsgivaren och utbildningsanordnaren sinsemellan
om eventuella avgifter.
Antagningshandlingarnas offentlighet
Då man bemöter kunder som är intresserade av eller söker till arbetskraftsutbildning är det skäl att
påminna dem om att informationen i ansökan endast används i samband med antagningsprocessen och planeringen av utbildningen och behandlas med absolut konfidentialitet.
Utbildningsansökningar eller bilagor till dessa får inte i någon form överlåtas till en part utanför arbets- och näringsförvaltningen, såsom en utbildningsanstalt eller arbetsgivare. Sakkunniga som ingår i antagningsgruppen tillsammans med arbets- och näringsbyrån (t.ex. utbildningsproducentens
eller arbetsgivarens representant) får bekanta sig med ansökningarna vid den arbets- och näringsbyrå som fattar beslut om antagningen av studerande till utbildningen. Inte ens en representant för
arbets- och näringsbyrån har rätt att föra bort ansökningarna eller kopior av dem från arbets- och
näringsbyrån, om det inte är absolut nödvändigt med tanke på hur antagningen av studerande genomförs i praktiken. Man måste då iaktta största noggrannhet vid hanteringen av handlingarna.
Basuppgifter om antagna studerande kan överlåtas åt den högskola (universitet eller yrkeshögskola) som ordnar utbildningen och beslutar om antagning av studerande i syfte att hålla elevregistret uppdaterat.
4 § Studerandes rättigheter och skyldigheter
En studerande som deltar i arbetskraftsutbildning har rätt att få undervisning enligt utbildnings- eller undervisningsplanen och rätt att avlägga studier under den tid arbetskraftsutbildningen pågår.
Den studerande ska regelbundet delta i undervisningen och studierna ska framskrida i enlighet
med utbildnings- eller studieplanen. Arbetskraftsutbildningens längd bestäms i enlighet med vad
som överenskommits i anskaffningsavtalet för utbildningen. När arbetskraftsutbildningen avslutas
upphör också personens rätt att genomföra studierna i fråga som arbetskraftsutbildning. Personen
kan emellertid fortsätta samma studier som frivillig utbildning, om han eller hon så önskar.
På arbetskraftsutbildningen tillämpas bestämmelserna i lagen om yrkesutbildning vad gäller rätten
till en trygg studiemiljö, narkotikatest, disciplin och disciplin på internatboenden, avlägsnande av en
studerande som uppför sig störande eller äventyrar säkerheten, verkningarna av ett anhängigt åtal
eller ett domstolsavgörande på ett disciplinärt förfarande, förfarandet i disciplinärenden, tystnadsplikt för studerande samt sökande av ändring i ett beslut av en utbildningsanordnare.
5 § Avbrytande av utbildningen
Om en studerande inte gör framsteg i studierna på det sätt som avses i utbildnings- eller studieplanen eller, i fråga om högskolestudier, inte får studieprestationer som hör till hans eller hennes
studiehelhet i en omfattning av i genomsnitt fem studiepoäng per studiemånad, fattar arbets- och
näringsbyrån beslut om avbrytande av utbildningen. Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om att
avbryta arbetskraftsutbildningen också om den studerande utan tillstånd har varit frånvarande
minst fem utbildningsdagar utan avbrott. Som utbildningsdagar räknas också arbetsdagar under
perioder av arbetspraktik och inlärning i arbete.
Det är viktigt att observera att ovan beskrivna 5 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice tillämpas även i situationer där studierna inte framskrider till exempel på grund av att
personen är moderskaps-/föräldraledig eller sjukledig, såvida att frånvaron är så långvarig att det
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inte är möjligt att med framgång slutföra studierna. Även i dessa situationer ska den studerande
höras innan ett beslut om avbrytande fattas.
Beslutet om avbrytande av utbildningen i ovan nämnda situationer fattas alltid av den arbets- och
näringsbyrå som har beslutat om antagningen av studerande. Information om den rätta parten ska
ingå också i anskaffningsavtalet för utbildningen samt vid överenskommelse om genomförande av
statsandelsfinansierad arbetskraftsutbildning med utbildningsanordnaren. Utbildningsproducenten
eller anordnaren av arbetskraftsutbildning. Utbildningsproducenten eller anordnaren av arbetskraftsutbildning är skyldig att informera arbets- och näringsbyrån om villkoren för avbrytande av utbildningen uppfylls. Innan beslutet om avbrytande fattas ska den studerande ges tillfälle att bli hörd
i ärendet. Den studerande ska utan dröjsmål underrättas om beslutet.
Processen för avbrytande av utbildningen beskrivs i figur 2 och omprövningsbegäran i kapitel 14.
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Figur 2
AVBRYTANDE AV ARBETSKRAFTSUTBILDNING
-

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 5 kap. 5 § samt 14 kap. 1 §
Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
Förvaltningslagen (434/2003)

HÖRANDE AV STUDERANDE
-

Den studerande ges en skriftlig kallelse för att höras eller ombes avge en skriftlig förklaring.
Om kallelsen/begäran inte kan överräckas personligen ska den sändas per post till senaste kända adress. Vid behov används
mottagningsbevis.
Brevet ska exempelvis framlägga följande:
"Med stöd av 36 § i förvaltningslagen ger XXXX arbets- och näringsbyrå er möjlighet att avge en skriftlig förklaring med avseende på avbrottet i er utbildning. Förklaringen ska vara XXXXX tillhanda inom 14 dagar från datumet på detta brev. Underlåtande att avge förklaring hindrar inte att ärendet avgörs. ”

BESLUTSPROCESSEN
-

Beslutet om avbrytande fattas alltid av den i anskaffningsavtalet fastställda eller på annat sätt överenskomna arbets- och näringsbyrå som ansvarat för antagningen av studerande.
Beslutet om avbrytande av utbildningen ska fattas skriftligt.
Beslutet delges den studerande per ordinarie brev med en besvärsanvisning som bilaga.
Om brevet returneras ska det sändas med mottagningsbevis eller genom stämningsdelgivning.
Situationer av studieavbrott kräver alltid ett beslut om avbrytande av utbildning, även om det är fråga om en kort utbildning med
fast pris där beslutet inte har någon betydelse t.ex. för reservplatser eller för att sänka utbildningens upphandlingspris. Anledningen till detta är att om respektive beslut saknas är det heller inte möjligt att besluta om eventuella påföljder med avseende
på arbetslöshetsförmåner.

Datum då utbildningen anses vara avbruten:
Om den studerande är frånvarande i fem dagar utan avbrott anses utbildningen vara avbruten på den sjätte dagen. Dagen då
servicen avbryts anses personen inte längre delta i servicen.
Om den studerande är "permanent förhindrad" anses utbildningen vara avbruten den dag då sjukledigheten, institutionsvården
eller andra dylika perioder börjar
Vid väsentlig försummelse av studier, brist på förutsättningar för framgång eller olovlig frånvaro i över fem dagar följd av varefter den studerande återvänt => utbildningen anses avbruten samma dag som beslutet fattas.
Om den studerande begär omprövning:
Arbets- och näringsbyrån behandlar omprövningsbegäran.
Om beslutet är positivt för den studerande, upphävs beslutet om avbrytande och studierna fortsätter som normalt.
Om beslutet är negativt fattas ett nytt beslut där man konstaterar avbrytandet av utbildningen och till beslutet fogas en besvärsanvisning till förvaltningsdomstolen.
BESLUTETS VERKSTÄLLIGHET
-

Beslutet ska delges per ordinarie brev och det anses ha kommit till kännedom när det har gått sju dagar sedan det sändes. Om
brevet returneras ska mottagningsbevis eller stämningsdelgivning användas.
S.k. vanlig delgivning får inte användas.
Beslutet vinner laga kraft först när besvärstiden (30 dagar från delfåendet av beslutet) har gått eller förvaltningsdomstolen/högsta förvaltningsdomstolen har avgett ett beslut.
Om den studerande så önskar får han eller hon delta i utbildningen tills beslutet vinner laga kraft, om inte beslutet verkställs
omedelbart.
Beslutet kan dock verkställas innan det vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Avbrytandet verkställs alltid om beslutet till sin natur är sådant att ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av beslutet inte uppskjuts (förvaltningsprocesslagen 31 § 2 mom.). Beslut som kräver verkställighet är t.ex. beslut med anledning av ett beteende hos den
studerande som sätter andra studerande i fara eller stör dem.
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6 § Inlärning i arbetet och praktik i anslutning till utbildningen
Inlärningen i arbete eller arbetspraktiken inom ramen för arbetskraftsutbildningen ska genomföras
på arbetsplatser som stödjer utbildningens inlärningsmål. Utbildningsproducenten är skyldig att se
till att det ordnas handledning på platsen där inlärningen i arbete eller arbetspraktiken genomförs
och informera arbetsgivaren som erbjudit platsen om utbildningens mål. Utbildningsproducenten är
skyldig att ordna gruppansvarsförsäkring för de studerande under perioderna av inlärning i arbete
eller arbetspraktik.
Ett skriftligt avtal ingås på bestämd tid mellan utbildningsproducenten, arbetsgivaren och den studerande med avseende på inlärningen i arbete eller arbetspraktiken. Detta avtal ska fastställa följande:












tid och plats för genomförande
mängd per dag (minst fyra timmar och högst åtta timmar), vilka tider av dygnet som perioderna omfattar (t.ex. avvikande arbetstider, kvälls- och nattarbete) samt eventuella utjämningsperioder
mängd per vecka (högst 5 dagar) och vilka dagar det är fråga om (vardagar eller veckoslut)
uppgifter som den studerande ska utföra under varje period
kontaktperson på arbetsplatsen/arbetsplatshandledare
inlärningsmål
lärare som ansvarar för handledning/tutorverksamhet
genomförande av handledning/tutorverksamhet och omfattning/längd
eventuella monetära eller andra ersättningar eller förmåner som ska betalas för inlärning i
arbete till de olika parterna, utöver vanliga utbildningsförmåner
trepartsbedömning av inlärningen i arbetet/arbetspraktiken
eventuella andra villkor.

Utbildningsproducenten ska lämna en kopia av trepartsavtalet för inlärning i arbete eller arbetspraktik till den arbets- och näringsbyrå som anges i anskaffningsavtalet.
Inget avtal ingås om inlärningen i arbete eller arbetspraktiken sker inom ett anställningsförhållande.
Om en utjämningsperiod används under inlärningen i arbete/arbetspraktiken ska detta avtalas och
motiveras i anskaffningsavtalet. Arbetsdagens längd under inlärning i arbete eller arbetspraktik
inom ramen för arbetskraftsutbildning är högst åtta timmar. Arbetstidsarrangemangen inom vissa
yrkesområden (exempelvis transporter och hälsovård) kan göra det svårt att iaktta den tillåtna
maximitiden per dag. Av denna anledning kan den tillåtna maximitiden per dag jämnas ut till åtta
timmar under en särskild utjämningsperiod.
7 § Gemensam anskaffning av utbildning
Lagstiftningsgrund för och definition av gemensam anskaffning
Arbetskraftsutbildning kan genomföras tillsammans med en eller flera arbetsgivare, en uppdragsgivare till den som ämnar bli företagare eller ett företag som överlåter företagarrättigheterna så att
denna deltar i finansieringen av utbildningen tillsammans med arbets- och näringsmyndigheten.
Utbildning kan ordnas för en viss arbetsgivares blivande arbetstagare eller anställda eller hyrda arbetstagare. I utbildningarna kan också delta personer som ämnar bli företagare eller personer som
har för avsikt att bedriva företagsverksamhet genom att skaffa sig företagarrättigheter från ett annat företag. Även personer som är företagare kan delta i utbildningen. Då utgör den andel som arbets- och näringsförvaltningen betalar av upphandlingspriset för företagarens utbildning de minimis-stöd (De minimis-förfarandet beskrivs i 7 kap. 6 § i anvisningen). Ett företag eller en annan
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sammanslutning kan utöver sig själv representera andra arbetsgivare, om detta särskilt har överenskommits.
Syftet med att företag och andra sammanslutningar har fått möjlighet att delta i finansieringen av
arbetskraftsutbildning har varit att förbättra förutsättningarna att verkställa arbetsmarknadsorienterad och solidarisk utbildning, samtidigt som möjligheter att utvidga finansieringsunderlaget för utbildning har öppnats.
Som gemensam anskaffning räknas och statistikförs endast sådan anskaffning av utbildning i vars
anskaffningsavtal man kommer överens om ett företags eller en annan sammanslutnings finansieringsandel av anskaffningskostnaderna, och vars anskaffningsavtal företaget eller sammanslutningen undertecknar som avtalspart.
Ur det motsatta perspektivet innebär detta att gemensamt anskaffad utbildning inte är t.ex.
 utbildning i vars planering och även genomförande ett företag eller en annan sammanslutning medverkar, men som inte finansieras eller vars anskaffningsavtal inte undertecknas av företaget eller sammanslutningen
 utbildning där ett företag eller en annan sammanslutning betalar utbildningsanordnaren
ersättning till exempel för vägledning under perioder med inlärning i arbetet inom ramen
för arbetskraftsutbildningen på basis av ett avtal om inlärning i arbetet, men i vars anskaffningsavtal företaget eller sammanslutningen inte är avtalspart.
Upphandling utan anbudstävling kan genomföras enbart på de grunder som fastställs i upphandlingslagen och i anvisning om upphandlingen av arbetskraftsutbildning (TEM/1899/03.01.05/2017,
på finska). När den upphandlande enheten tidigare har konkurrensutsatt ett ramavtal eller en omfattande utbildningskapacitet, och det i anskaffningsavtalet har inkluderats en möjlighet att använda ramavtalet eller kapaciteten också för utbildning som anskaffas gemensamt, kan man gå till
väga på detta sätt.
När utbildning anskaffas gemensamt deltar företaget eller sammanslutningen i bedömningen av
anbud, och beslutet att godkänna ett anbud fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen och/eller
arbets- och näringsbyrån tillsammans med arbetsgivaren. Det egentliga upphandlingsbeslutet undertecknas emellertid av den upphandlande enheten inom arbets- och näringsförvaltningen.
Tre produkter inom gemensam anskaffning
Gemensam anskaffning av arbetskraftsutbildning har profilerats som tre separata produkter: RekryteringsUtbildning, PrecisionsUtbildning och OmställningsUtbildning. Utöver dessa produkter kan utbildning som anskaffas gemensamt också genomföras så att nämnda produkter kombineras i en servicehelhet som s.k. jobbrotation, där man samtidigt genomför både RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning.
RekryteringsUtbildning: beskrivning av tjänsteprodukten
Målgrupp:
Alla arbetsgivare.
Samhälleligt mål:
Förebygga flaskhalsar på arbetsmarknaden och direkt brist på yrkeskunnig arbetskraft, främja utvecklingen av företagens och offentliga arbetsgivares verksamhet samt erbjuda arbetssökande
vägar till sysselsättning genom utbildning.
Utbildningens syfte:
Utbildningen syftar till att deltagarna förvärvar sådan yrkesskicklighet som är lämplig på arbetsmarknaden och som arbetsgivaren har behov av, samt att de som har fullgjort utbildningen på
godkänt sätt blir anställda hos arbetsgivaren. I anskaffningsavtalet överenskoms om målnivån för
sysselsättningen.
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Användning:
När en arbetsgivare eller en grupp av flera arbetsgivare behöver nya yrkeskunniga arbetstagare,
och det inte finns arbetssökande med den nödvändiga kompetensen eller studerande som kommer
att utexamineras inom en nära framtid. Kan kombineras med ett större program för verksamhetsutveckling.
Hur gör man?
Utgående från arbetsgivarens framställning och en uppskattning av utbildningsbehovet som gjorts i
samarbete med arbets- och näringsförvaltningen utarbetas en utbildningsplan. I planeringen kan
också delta representanter för personalen. Upphandlingen av utbildningen konkurrensutsätts i enlighet med upphandlingslagen och -anvisningarna. Ett skriftligt avtal ingås med den vinnande anbudsgivaren. Efter antagningen av studerande verkställs utbildningen enligt den överenskomna
tidsplanen.
Antagning av studerande:
Arbetsgivaren samt arbets- och näringsbyrån väljer deltagarna tillsammans utgående från förhandsbestämda lämplighetskrav. Vid antagningen av studerande kan man använda lämplighetsbedömningar och test. Också andra sakkunniga kan anlitas för att utse deltagarna. Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om antagningen av studerande.
Utbildningens innehåll och uppföljning:
Utbildningen utgår från arbetsgivarens behov och är arbetslivsnära yrkesutbildning. Studierna individualiseras och ur deltagarens synvinkel kan målet med utbildningen vara att avlägga påbyggnadsutbildning eller kompletterande utbildning eller utbildning som syftar till byte av yrke. Det finns
också möjlighet att avlägga olika tillstånd, pass, certifikat och dylikt samt yrkesbehörigheter. Målet
kan emellertid inte vara att avlägga en med utbildningsförvaltningen förenlig examen eller en del av
en sådan. I utbildningen ingår både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet
och/eller arbetspraktik. Arbets- och näringsbyrån och arbetsgivaren följer tillsammans hur utbildningens genomförande fortskrider och hurdan kvalitet utbildningen har. Utbildningen kan ha en
styrgrupp. Vid behov kan utbildningsprogrammet och dess genomförande preciseras.
Finansiering av utbildningen:
Anskaffningen av utbildningen finansieras av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen
tillsammans. Arbetsgivarens finansieringsandel är 30 procent av totalpriset enligt anskaffningsavtalet (utan moms). Priset på utbildningen bestäms utgående från anbudsförfarandet.
Förutsättningar för RekryteringsUtbildning och utbildningens längd
 Den som säljer utbildningstjänsten är oberoende i förhållande till köparna.
 Utbildningen är yrkesutbildning.
 Arbetsgivaren förbinder sig att sysselsätta eller anställa i ett uppdragsgivarförhållande
minst huvuddelen av de studerande som avlagt utbildningen med godkänt resultat.
 Utbildningen omfattar heltidsstudier för minst 10 dagar (7 x 45 min/dag) och maximilängden
är cirka två år per studerande. Utbildningens längd varierar, men i regel varar utbildningsprogrammen i 3–9 månader. Utbildningen kan inkludera högst sex månader inlärning i arbetet, om inte grunderna för utbildningsområdets läroplan eller andra allmänna krav som
gäller genomförande av utbildningen talar för något annat. Utbildningen kan genomföras i
perioder och på deltid, t.ex. som kvälls- eller veckoslutsutbildning.
PrecisionsUtbildning: beskrivning av tjänsteprodukten
Målgrupp:
Den främsta målgruppen är företag, framför allt små och medelstora företag. Även den offentliga
sektorn (staten, kommuner, samkommuner och församlingar) kan använda sig av PrecisionsUtbildning.
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Samhälleligt mål:
Det samhälleliga målet för PrecisionsUtbildning är att sammanföra företagens behov av kompetensutveckling med mer omfattande mål som gäller tillgång till arbetskraft, kvarstannande i arbete
och produktivitet. För företagen innebär detta att kompetensutvecklingen sammankopplas till en
del av företagets normala affärsverksamhet.
Utbildningens syfte:
Utbildningen syftar till att de studerande ska förvärva sådan yrkesskicklighet som är lämplig på arbetsmarknaden och som arbetsgivaren har behov av, samt att de som har fullgjort utbildningen blir
anställda hos samma arbetsgivare. Bakgrunden till målen kan också vara undvikande av permitteringar eller uppsägningar, förlängning av yrkeskarriärerna för äldre anställda samt främjande av
mångkunnighet hos arbetstagare.
Användning:
I företaget sker sådana tekniska eller verksamhetsmässiga omställningar som kräver en förbättring
av företagarens och/eller de anställdas kunskaper och färdigheter. Yrkesskickligheten hos de anställda i företaget motsvarar inte de förändrade omständigheterna. Förfaringssättet bevarar arbetsplatser på ett förebyggande sätt och medför längre yrkeskarriärer. Kan också tillämpas i samband
med tidsbestämda permitteringar. Kan kombineras med ett större program för verksamhetsutveckling.
Hur gör man?
Utgående från företagets framställning och en uppskattning av utbildningsbehovet som gjorts i
samarbete med arbets- och näringsförvaltningen utarbetas en utbildningsplan. I planeringen kan
också delta representanter för personalen. Upphandlingen av utbildningen konkurrensutsätts i enlighet med upphandlingslagen och -anvisningarna. Ett skriftligt avtal ingås med den vinnande anbudsgivaren. Efter antagningen av studerande verkställs utbildningen enligt den överenskomna
tidsplanen.
Antagning av studerande:
Företaget gör en framställning för arbets- och näringsbyrån. I framställningen anvisar företaget deltagarna i PrecisionsUtbildningen samt ger en motivering till varför de utsetts. Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om antagningen av studerande.
Utbildningens innehåll och uppföljning:
Utbildningen utgår från arbetsgivarens behov och är arbetslivsnära yrkesutbildning. I utbildningen
ingår både teoretisk undervisning samt vid behov handledd inlärning i arbetet och/eller arbetspraktik. Målet med utbildningen kan vara att avlägga påbyggnadsutbildning eller kompletterande utbildning eller utbildning som syftar till byte av yrke. Det finns också möjlighet att avlägga olika tillstånd,
pass, certifikat och dylikt samt yrkesbehörigheter. Målet kan emellertid inte vara att avlägga en
med utbildningsförvaltningen förenlig examen eller en del av en sådan. Arbets- och näringsförvaltningen och arbetsgivaren följer tillsammans hur utbildningens genomförande fortskrider och hurdan kvalitet utbildningen har. Utbildningen kan ha en styrgrupp. Vid behov kan utbildningsprogrammet och dess genomförande preciseras.
Finansiering av utbildningen:
Anskaffningen av utbildningen finansieras av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen
tillsammans. Arbetsgivarens finansieringsandel är 30–50 procent av totalpriset enligt anskaffningsavtalet (utan moms). Arbetsgivarens finansieringsandel är beroende av företagets storlek. Priset
på utbildningen bestäms utgående från anbudsförfarandet.
Förutsättningar för PrecisionsUtbildning och utbildningens längd
 Den som säljer utbildningstjänsten är oberoende i förhållande till köparna.
 Utbildningen är yrkesutbildning.
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Utbildningen omfattar heltidsstudier för minst 10 dagar (7 x 45 min/dag) och maximilängden
är cirka två år per studerande. Utbildningen kan genomföras i perioder och på deltid, t.ex.
som kvälls- eller veckoslutsutbildning.

OmställningsUtbildning: beskrivning av tjänsteprodukten
Målgrupp:
Alla arbetsgivare.
Samhälleligt mål:
Förebygga eller förkorta arbetslösheten för dem som sagts upp i situationer där omställningsskydd
tillämpas, främja snabb sysselsättning i arbetsuppgifter som liknar de gamla eller i nya uppgifter,
öka eller förnya de uppsagdas jobbsökarkompetens och arbetsmarknadsfärdigheter samt yrkesinriktade kunskaper och färdigheter samt förbättra deras beredskap för eventuell fortbildning.
Utbildningens syfte:
Utbildningen syftar till att de studerande ska förvärva sådan yrkesskicklighet som är lämplig på arbetsmarknaden och som arbetsgivare inom olika branscher har behov av, samt att de som har fullgjort utbildningen på godkänt sätt hittar ny anställning.
Användning:
När arbetsgivaren måste minska sin personal eller helt lägga ned verksamheten. Lämpar sig också
i situationer då anställda permitteras tills vidare.
Hur gör man?
Utgående från arbetsgivarens handlingsplan som förutsätts i samband med åtgärdsmodellen för
omställningsskydd eller andra redogörelser som gäller uppsägningssituationen samt en uppskattning av utbildningsbehovet som gjorts i samarbete med arbets- och näringsförvaltningen utarbetas
en utbildningsplan. Arbetsgivarens eventuella utbildningsskyldighet kan beaktas i planen. I planeringen kan också delta representanter för personalen. Upphandlingen av utbildningen konkurrensutsätts i enlighet med upphandlingslagen och -anvisningarna. Ett skriftligt avtal ingås med den
vinnande anbudsgivaren. Efter antagningen av studerande verkställs utbildningen enligt den överenskomna tidsplanen.
Antagning av studerande:
Arbetsgivaren samt arbets- och näringsbyrån väljer deltagarna tillsammans utgående från förhandsbestämda lämplighetskrav. Vid antagningen av studerande kan man använda lämplighetsbedömningar och test. Också andra sakkunniga kan anlitas för att utse deltagarna. Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om antagningen av studerande.
Utbildningens innehåll och uppföljning:
Utbildningen är arbetslivsnära allmän yrkesutbildning som individualiseras. I utbildningen kan ingå
orienteringsperioder och perioder för att förbättra jobbsökarfärdigheterna. Utbildningen kan bestå
av ett eller flera yrkesinriktade utbildningsprogram. Målet med utbildningen kan vara att avlägga
påbyggnadsutbildning eller kompletterande utbildning eller utbildning som syftar till byte av yrke.
Det finns också möjlighet att avlägga olika tillstånd, pass, certifikat och dylikt samt yrkesbehörigheter. Målet kan emellertid inte vara att avlägga en med utbildningsförvaltningen förenlig examen
eller en del av en sådan. I utbildningen ingår både teoretisk undervisning och handledd inlärning i
arbetet och/eller arbetspraktik. Arbets- och näringsbyrån och arbetsgivaren följer tillsammans hur
utbildningens genomförande fortskrider och hurdan kvalitet utbildningen har. Utbildningen kan ha
en styrgrupp. Vid behov kan utbildningsprogrammet och dess genomförande preciseras.
Finansiering av utbildningen:
Anskaffningen av utbildningen finansieras av arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen
tillsammans. Arbetsgivarens finansieringsandel är 20 procent av totalpriset enligt anskaffningsavtalet (utan moms). Priset på utbildningen bestäms utgående från anbudsförfarandet.
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Förutsättningar för OmställningsUtbildning och utbildningens längd
 Den som säljer utbildningstjänsten är oberoende i förhållande till köparna.
 Utbildningen är allmän yrkesutbildning.
 Utbildningen omfattar heltidsstudier för minst 10 dagar (7 x 45 min/dag) och maximilängden
är cirka två år per studerande. I regel varar utbildningsprogrammen i 3–9 månader. Utbildningen kan inkludera högst sex månader inlärning i arbetet, om inte grunderna för utbildningsområdets läroplan eller andra allmänna krav som gäller genomförande av utbildningen
talar för något annat. Utbildningen kan genomföras i perioder och på deltid, t.ex. som
kvälls- eller veckoslutsutbildning.
Jobbrotation som kombinerar RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning
Det ändamålsenligaste sättet är att ordna en del av rekryteringen så att befintlig personal utbildas
för nyckeluppdrag med hjälp av jobbrotation. Med jobbrotation avses en utbildningsmodell där en
eller flera arbetstagare från arbetsplatsen påbörjar fortsatt eller kompletterande utbildning och en
arbetslös arbetssökande utbildas för samma eller olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Tack vare
den interna rotationen är kraven i fråga om yrkeskunskap inte för höga för nya anställda, vilket ger
arbetslösa bättre förutsättningar för att hitta arbete. Syftet med att utbilda befintliga anställda är att
säkra att deras yrkeskunnighet utvecklas och möjligtvis även utvidgas, eller att lära dem nya, mer
krävande uppgifter. Syftet kan också vara att avlägga examina och/eller delexamina, förlänga yrkeskarriärerna samt att främja arbetsförmågan och orken i arbetet.
Jobbrotation är ett bra alternativ i synnerhet i projekt som syftar till att utveckla arbetskollektivet
och säkra möjligheterna för äldre arbetskraft att stanna kvar i arbetet. Genom utbildningen går det
också att medverka till att arbetsplatser bibehålls, vilket förebygger arbetslöshet. Ett av målen för
utbildning av äldre personer kan exempelvis vara att de ska kunna fungera som utbildare och arbetshandledare inom företagsorganisationen, exempelvis vid ny rekrytering eller inlärning i arbetet.
I situationer av jobbrotation kan ett separat sysselsättningsmål ställas upp för arbetslösa deltagande.
Finansieringsandelar
Arbetsgivarens och arbets- och näringsförvaltningens finansieringsandelar bestäms enligt olika kriterier inom var och en av de tre utbildningsprodukterna samt inom jobbrotation.
Vid RekryteringsUtbildning betalar arbetsgivaren/arbetsgivarna 30 procent och den upphandlande
enheten inom arbets- och näringsförvaltningen 70 procent av totalpriset enligt anbudet från den
som säljer utbildningstjänsten och anskaffningsavtalet (utan mervärdesskatt).
Vid PrecisionsUtbildning betalar arbetsgivaren/arbetsgivarna och den upphandlande enheten inom
arbets- och näringsförvaltningen en andel av totalpriset enligt anbudet från den som säljer utbildningstjänsten och anskaffningsavtalet (utan mervärdesskatt) på basis av följande modell, där andelen graderats enligt företagets storlek:
Arbetsgivarens andel
Små företag/arbetsgivare
30 %
(högst 49 anställda och årsomsättning eller balansomslutning högst 10 M€)
Medelstora företag/ arbetsgi- 40 %
vare
(50–249 anställda och årsom-

Arbetsoch
förvaltningens andel
70 %

60 %

närings-
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sättning högst 50 M€ eller balansomslutning högst 43 M€)
Stora företag/arbetsgivare
50 %
(minst 250 anställda - årsomsättningen över 50 M€ eller balansomslutningen över 43 M€)

50 %

Vid OmställningsUtbildning är arbetsgivarens finansieringsandel 20 procent av totalpriset enligt
anskaffningsavtalet (utan mervärdesskatt).
När RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning genomförs samtidigt som jobbrotation på basis av samma anskaffningsavtal, fastställs i avtalet de andelar som vardera parten ska betala separat för båda utbildningsprodukterna, enligt de principer som angetts ovan.
Gemensam anskaffning i situationer med permitteringar
I permitteringssituationer kan utbildning som anskaffas gemensamt användas enligt följande:
 PrecisionsUtbildning lämpar sig när det är fråga om tidsbestämda permitteringar, efter
vilka det gamla anställningsförhållandet fortsätter. Också nu är det fråga om yrkesinriktad
fortsatt eller kompletterande utbildning för personer som står i anställningsförhållande,
även om det inte betalas lön för utbildningstiden. Utbildningens längd och permitteringens
längd är inte bundna till varandra. Utbildningen kan alltså vara längre eller kortare än permitteringsperioden.
 OmställningsUtbildning för sin del lämpar sig för situationer med permitteringar när anställda permitteras tills vidare och det i början av eller under permitteringarna blir klart att
permitteringen kommer att leda till uppsägning för alla eller de flesta.
Förutsättningar för deltagande i gemensam anskaffning
Arbets- och näringsförvaltningen kan delta i finansieringen av utbildning som anskaffas gemensamt, om
o Det finns starka arbetskrafts- och näringspolitiska grunder för att ordna utbildningen, såsom
säkerställande av tillgången till arbetskraft, främjande av arbetsgivarens verksamhetsförutsättningar, främjande av att äldre arbetstagare stannar kvar i arbete, förlängning av yrkeskarriärer, bevarande av arbetsplatser, undvikande av permitteringar eller nyttiggörande av
dem för utbildning och förebyggande av arbetslöshet.
o Utbildningen är nödvändig, ändamålsenlig och bedöms ha positiva effekter. Utbildningen
ska planeras i samarbete med arbetsgivaren och företrädarna för företagets personal. Man
kan inte delta i kostnaderna för ordnande av utbildningen om arbetsgivaren samtidigt anställer nya personer för att sköta de arbetsuppgifter från vilka anställda har sagts upp eller
permitterats.
o Behovet av arbetskraft och/eller kompetens kan inte tillgodoses på annat sätt – dvs. man
har rett ut vilka arbetssökande som finns i arbets- och näringsbyråns kundregister, de möjligheter som arbetsförmedling erbjuder (t.ex. regional rörlighet) och möjligheterna med redan pågående arbetskraftsutbildning. Då man förhandlar om en utbildning ska också andra
utbildningsalternativ beaktas, såsom läroavtalsutbildning, inlärning i arbete med sysselsättningsstöd, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, statligt delfinansierad yrkesinriktad utbildning.
o Den planerade utbildningen är inte personalutbildning som arbetsgivaren ska bekosta. Då
strukturerna, produktionen och arbetsrutinerna på en arbetsplats förnyas utgör detta och
den utbildning som krävs en del av affärsverksamheten, och arbetsgivaren ska själv stå för
de orienteringskostnader och övriga dylika kostnader som orsakas därav om det inte är
fråga om ett större utvecklingsprojekt som är planerat tillsammans med närings-, trafik- och
miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån (arbetsavtalslagen 55/2001 7 kap. 4 §).

49 (145)

Som personalutbildning som arbetsgivaren ansvarar för betraktas utbildning som företagen
ordnar för att följa de förpliktande nationella utbildningsnormerna (Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, artikel 31.2; av den 17 juni 2014). Ett exempel på detta är lagstadgade kvalificerande/certifierande utbildningar som särskilt ordnas för personalen, som t.ex.
tilläggsutbildning enligt förardirektivet.
Dessutom kan som personalutbildning betraktas annan kortvarig (kortare än 10 dagar) utbildning eller inskolning som gäller normala grundläggande kunskaper och färdigheter som
behövs i arbetsuppgifterna. Exempel är bl.a.
 utvecklingsdagar eller motsvarande utbildningar som gäller välbefinnande i arbetet,
allmän utveckling av arbetsgemenskapen eller liknande
 utbildningar som gäller förnyelse av interna processer och anvisningar
 inskolning av anställda i samband med ändringar i lagstiftningen
 grundläggande och kompletterande utbildningar som gäller grundkunskaper i de
allmänna adb-systemen och programmen (Word, Excel, Powerpoint osv.)
 inskolning och handledning för anställda, till exempel för att de ska kunna använda
nya maskiner och tillämpa nya metoder
 utbildning som gäller upprätthållande av branschspecifika kunskaper och färdigheter, vilka kan förnyas kontinuerligt eller med jämna mellanrum, exempelvis utbildning
i att utföra service på nya eller förnyade bilmodeller
 utbildning för att få ett tillstånd, exempelvis svetsningsklass, kort för heta arbeten,
sjöfartstillstånd, hygienpass eller liknande
 traditionell språkutbildning
o

Den som säljer utbildningstjänsten är oberoende i förhållande till köparna. Sådan utbildning anskaffas inte gemensamt som genomförs endast av det företag som deltar i anskaffningen av utbildningen och i företagets lokaler med företagets utrustning och anställda. Följande situationer utgör undantag:
 Vid ett öppet anbudsförfarande lämnas inga anbud av aktörer som är oberoende av
köparna.
 På basis av en licens eller en motsvarande ensamrätt som gäller utbildningens innehåll eller genomförandesätt har ingen annan aktör rätt att producera den utbildningstjänst som behövs.
 Utbildning kan köpas från läroanstalter som företagen äger om den utgående från
ett öppet anbudsförfarande är den totalekonomiskt sett förmånligaste serviceproducenten.
Detta villkor utesluter dock inte sådant genomförande av utbildningen där en utbildningsproducent som är oberoende i förhållande till köparna genomför en del av utbildningen i en i
anskaffningen deltagande arbetsgivares lokaler, med dennes utrustning eller med stöd av
dess personal.
Arbetsgivaren kan i vissa situationer förutsätta att ersättning betalas för utbildningsperioder
som genomförs på arbetsplatsen, t.ex. för användning av lokaler, maskiner och utrustning,
råvaror/arbetsmaterial eller arbetsinsats av arbetsgivarens personal för genomförande av
utbildningen. Sådana kostnader kan beaktas så att man innan anbudsförfrågan offentliggörs
tillsammans med arbetsgivaren uppgör en skriftlig beskrivning av de tjänster och material
som anses medföra sådana kostnader för arbetsgivaren att de ska beaktas som underentreprenad i genomförandet av utbildningen och utbildningsanbuden. Denna beskrivning fogas till anbudsförfrågan och därigenom kan man säkerställa att alla anbudsgivare får likalydande information om den servicehelhet som arbetsgivaren erbjuder som underentreprenadstjänst. Varje anbudsgivare ska inkludera denna servicehelhet i totalpriset för sitt anbud.
Då beaktas kostnaderna enligt samma grunder i totalpriset i alla anbud.

Arbets- och näringsförvaltningen kan inte delta i gemensam anskaffning av PrecisionsUtbildning,
om det i utbildningen deltar ett företag som är föremål för oreglerade återbetalningskrav till följd av
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ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Anskaffning av utbildning kan inte heller göras med företag i svårigheter. (Kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014, artikel 1.4 a och 1.4 c; av den 17 juni 2014).
6 kap. Arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
1 § Syftet med stödjande av studier
En arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån har som mål att förbättra
vuxnas yrkesskicklighet och möjligheter att få arbete eller behålla sitt arbete samt främja tillgången
till yrkeskunnig arbetskraft. Tyngdpunkten ligger på kortvariga studier som främjar en snabb placering på arbetsmarknaden.
2 § Allmänna förutsättningar och förmåner
Absoluta villkor för stödjande av studier:
En arbetssökande kan ha rätt till arbetslöshetsförmån under frivilliga studier, om








personen är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
personen har fyllt 25 år när studierna inleds
personen har ett behov av utbildning som arbets- och näringsbyrån konstaterat
arbets- och näringsbyrån bedömer att stödjande av frivilliga studier är det arbetskraftspolitiskt mest ändamålsenliga sättet att förbättra den arbetssökandes yrkesfärdigheter och möjligheter att få arbete eller behålla sitt arbete
studierna på ett väsentligt sätt anses förbättra den arbetssökandes möjligheter till
sysselsättning på den öppna marknaden
stödjandet av studierna med arbetslöshetsförmån har överenskommits i personens
sysselsättningsplan eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen innan studierna inleds
de villkor för betalning av arbetslöshetsförmån som anges i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa uppfylls.

Den arbetssökande har inte subjektiv rätt till frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.
För att den arbetssökande ska få stöd för studierna måste alla ovan nämnda villkor uppfyllas. Den
arbetssökande ska söka till studierna på samma villkor som andra som söker till frivilliga studier.
Det är alltid läroanstalten eller utbildningsproducenten som fattar beslutet om antagning till utbildningen.
Tidpunkten för inledande av studierna tolkas på samma sätt som i övrigt i systemet med utkomstskydd för arbetslösa. De tjänstemän som fattar beslut om att stödja frivilliga studier ska vid behov
underrätta sig om exempelvis tolkningar av tidpunkten för inledande av studierna vid den egna arbets- och näringsbyråns enhet för utkomstskydd för arbetslösa. Avsikten är att tidpunkten för inledande av studierna ska tolkas på samma sätt när man avgör både från vilken tidpunkt den arbetssökande inte har rätt till arbetslöshetsförmån enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och från vilken tidpunkt den arbetssökandes studier eventuellt kan stödjas med arbetslöshetsförmån.
Vid bedömningen av utbildningsbehovet och godkännandet av studierna som en del av sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen ska man alltid beakta huruvida den
arbetssökande har möjlighet att behålla sitt arbete eller relativt snabbt placera sig på den öppna
arbetsmarknaden efter de planerade studierna och huruvida möjliggörandet av frivilliga studier
kommer att förbättra dessa möjligheter till sysselsättning i väsentlig utsträckning?
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Den arbetssökande ska enligt arbets- och näringsbyråns bedömning ha möjligheter att hitta jobb
eller bli antagen till en utbildning som ger yrkesfärdigheter efter att ha slutfört studierna som stöds
med arbetslöshetsförmån. Situationen ska bedömas med beaktande av såväl efterfrågan på arbetskraft som utbudet av utbildad arbetskraft i samma bransch. Om arbetslöshetsgraden är hög
och det inte är sannolikt att personen blir sysselsatt med befintlig yrkesskicklighet och utbildning,
kan det vara motiverat att stödja i synnerhet kortvarigare frivilliga studier.
Då man bedömer den arbetskraftspolitiska ändamålsenligheten med att stödja studierna ska man
beakta huruvida det är mer ändamålsenligt att den kompetens som behövs för att den arbetssökande ska bli sysselsatt skaffas på ett annat sätt, till exempel genom arbetskraftsutbildning eller
läroavtalsutbildning.
Behovsprövade villkor för stödjande av studier
I övervägandet kan man ta i beaktande om den arbetssökande vid behov är beredd att efter studierna flytta till en annan ort för att bli sysselsatt i uppgifter som motsvarar utbildningen, om det på
den arbetssökandes bostadsort inte finns arbete som motsvarar utbildningen. Dessutom kan man
beakta åtminstone följande aspekter:







Har den arbetssökande en yrkesexamen som fortfarande ger behörighet och kvalifikationer på arbetsmarknaden och har den arbetssökande ett motiverat behov av utbildning
eller byte av yrke, till exempel på grund av att det med den arbetssökandes tidigare utbildning eller examen i praktiken inte finns möjlighet till sysselsättning?
Är den arbetssökande lämpad för utbildningen och det yrke eller den uppgift som utbildningen syftar till?
Ifall den arbetssökande själv har sagt upp sig, har han eller hon sagt upp sig bara för
att kunna studera på heltid med arbetslöshetsförmån eller finns det ett annat skäl till att
den arbetssökande har sagt upp sig? Om den arbetssökande har sagts upp till exempel
av hälsoskäl eller på grund av övergång från en arbetskraftsservice till en annan (t.ex.
från en lönesubventionerad visstidsanställning till studier), är uppsägningen inget hinder
för att stödja studierna.
Löper arbetssökanden enligt profileringsverktyget åtminstone förhöjd risk för långtidsarbetslöshet?

Profileringsverktyget beräknar på basis av de uppgifter som införts i kundinformationssystemet
URA personens risk för långtidsarbetslöshet på en skala i tre steg. Den högsta riskkategorin i profileringsverktyget är röd och beskrivs med orden ’sannolik risk’ medan den näst högsta kategorin är
gul och står för ’förhöjd risk’. Om verktyget fastställer att en person hör till den hösta eller näst
högsta riskkategorin kan frivilliga studier stödjas med arbetslöshetsförmån, såvida att de övriga
villkoren för stöd uppfylls. Om verktyget fastställer kategorin grön, det vill säga ’ringa risk’, beviljas
inte stöd utan starka grunder. I fråga om ungdomar och invandrare kan profileringsverktyget underbedöma risken, så för dessa personers del kan en tjänsteman mer omfattande bedöma olika
faktorer utöver det resultat som profileringen ger. En hög risk för långtidsarbetslöshet är inte i sig
en grund för beviljande av stöd, utan beviljandet av stöd förutsätter alltid att arbets- och näringsbyrån konstaterat att personen har behov av utbildning och bedömer att stöd för frivilliga studier är
det arbetskraftspolitiskt sett mest ändamålsenliga sättet att förbättra den arbetssökandes yrkeskompetens och möjligheter att få eller behålla en arbetsplats och att studierna anses bidra märkbart till att förbättra den arbetssökandes möjligheter till sysselsättning på den öppna marknaden.
Om utbildningsbehovet grundar sig på hälsoskäl ska man utreda vem som ansvarar för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Den arbetssökande kan ha möjlighet att få finansiering för studierna och
förmåner som utbetalas under utbildningen genom FPA:s yrkesinriktade rehabilitering eller olycksfalls- eller trafikförsäkringen.
En arbetssökande som har fått sjukdagpenning för maximitiden och som har ett gällande anställningsförhållande kan få stöd för frivilliga studier om han eller hon uppfyller alla villkor för att få stöd.
I den här situationen är ett gällande anställningsförhållande på heltid alltså inget hinder för att få
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stöd för studierna. När man överväger att bevilja stöd ska man emellertid vid bedömningen av
ändamålsenligheten från fall till fall beakta, om arbetslöshetsförmånen är avsedd som en tillfällig
lösning för att trygga dessa personers försörjning medan de inväntar sitt pensionsbeslut. Den arbetssökande ska hänvisas till att kontrollera sin rätt till arbetslöshetsförmån även hos den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, om de arbetskraftspolitiska villkoren för stödjande av studierna
uppfylls.
Om den arbetssökande som söker till frivilliga studier har rätt till en integrationsplan, stöds de frivilliga studierna i första hand enligt integrationslagen.
3 § Förutsättningar för studierna
Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån ska alltid vara heltidsstudier. Heltidsfrågan
bedöms i enlighet med 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Som heltidsstudier betraktas studier som syftar till avläggande av lägre eller högre högskoleexamen samt
gymnasiestudier avsedda för ungdomar. Som heltidsstudier betraktas även studier vilkas omfattning är i genomsnitt minst fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad, eller 25 timmar i veckan, om studiernas omfattning inte mäts i studieveckor, studiepoäng
eller kompetenspoäng. Undervisningsmetoderna eller sättet att genomföra utbildningen påverkar
inte tolkningen.
Det att den arbetssökande kan visa att heltidsstudierna utgör en bisyssla på basis av 2 kap. 10 § 3
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa genom en tillräckligt lång tid i arbete eller tid då företagsverksamhet bedrivits under tiden för studierna, utgör inget hinder för att stödja studierna med
arbetslöshetsförmån.
Bestämmelser som berör studier som stöds med arbetslöshetsförmån tillämpas på studier om vilka
stadgas i lagar till vilka hänvisas i 6 kap. 3 § 1 mom. i LOAFS. Enligt 2 punkten i nämnda moment
tillämpas bestämmelserna dessutom på sådana studier som är annan yrkesinriktad utbildning som
anordnas i Finland eller som anordnas utomlands av en utbildningsproducent som är verksam i
Finland.
I ovan nämnda situation kan det till exempel vara fråga om studier som en enhet som verkar i Finland men är en del av en utländsk läroanstalt ordnar i Finland eller utomlands. Det villkor som föreskrivs i lagen uppfylls däremot inte i fråga om studier som ordnas utomlands av en enhet som verkar utomlands, även om läroanstalten också skulle ha verksamhet i Finland.
Stödjande av studier med arbetslöshetsförmån är förknippat med de skyldigheter som fastställts för
utbildningsproducenten, om vilka föreskrivs i 6 kp. 9 § i LOAFS. Eftersom den nationella lagstiftningen inte kan stadga om skyldigheter för utländska läroanstalter eller läroanstalter som endast är
verksamma utomlands, har stödjandet av studier begränsats till sådana studier och utbildningsproducenter på vilka den finländska lagstiftningen tillämpas.
Studier som leder till licentiatexamen eller doktorsexamen kan inte stödjas med arbetslöshetsförmån. I fråga om öppna högskolestudier måste det beaktas att studierna i allmänhet inte är heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och då kan studierna
inte stödjas med arbetslöshetsförmån.
Ledstudier (väyläopinnot) som leder till universitetsexamen och linjestudier (polkuopinnot) som leder till yrkeshögskoleexamen bedöms till den del de avläggs vid öppna universitetet eller öppna yrkeshögskolan utifrån omfattningen enligt deras studieplan. Om studierna är heltidsstudier bedöms
utifrån examensinriktningen först från och med den tidpunkt då personen har rätt att avlägga examen. Om led- eller linjestudierna på nämnda grunder kan betraktas som heltidsstudier, kan studierna stödjas med arbetslöshetsförmån från början av studierna, om de övriga villkoren uppfylls. Då
bildar led- eller linjestudierna och den faktiska utbildningen som leder till examen en studiehelhet
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oberoende av när studierna har inletts. Studierna kan stödjas med arbetslöshetsförmån i sammanlagt högst 24 månader.
Det är inte meningen att arbetslöshetsförmånen blir ett system som ersätter studiestödet eller
andra stödformer under studierna. På grund av detta kan sådana studier som den arbetssökande
har bedrivit tidigare stödjas med arbetslöshetsförmån endast om det enligt utdraget ur studieprestationsregistret eller någon annan redogörelse för avbrottet som utbildningsproducenten gett har
förflutit minst ett år sedan studierna avbröts. Begränsningen gäller ändå inte studier som inletts
under ett anställningsförhållande (inkl. läroavtal) eller under den tid som den ekonomiska förmån
som betalas av arbetsgivaren periodiseras eller om samma studier bedrivits som arbetskraftsutbildning. Studierna har inte varit avbrutna på det sätt som krävs, om personen till exempel har deltagit i undervisningen eller under handledning skrivit sitt examensarbete. Däremot saknar det betydelse vid bedömningen av avbrottstiden om personen är inskriven som närvarande studerande.
Avbrottet på ett år krävs inte för studier som bedrivits tidigare i form av arbetskraftsutbildning, särskilt i situationer där till exempel en del av en yrkesexamen har ordnats som arbetskraftsutbildning
och den arbetssökande senare vill avlägga hela examen så att studierna stöds med arbetslöshetsförmån.
Om den arbetssökande ändrar sin studieplan så att studier som tidigare utgjorde bisyssla blir heltidsstudier, kan arbets- och näringsbyrån på den sökandes begäran undersöka om de villkor som
föreskrivits för stödjande av studier uppfylls. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid om studierna
har varit avbrutna i minst ett år eller om studierna har inletts under ett anställningsförhållande eller
under den tid en ekonomisk förmån som betalats av en arbetsgivare periodiseras.
Om studierna som ska stödjas tidigare har betraktats som heltidsstudier och arbets- och näringsbyrån har gett ett arbetskraftspolitiskt utlåtande i ärendet till den som betalar förmånen, utgör detta
inte något hinder för att stödja samma studier senare, om alla villkor för stödjandet uppfylls. Om en
person har betraktats som heltidsstuderande med tanke på andra studier än de som ska stödjas,
har han eller hon inte rätt till arbetslöshetsförmån.
4 § Överenskommelse om studier i en sysselsättningsplan
Innan studier för vilka det ges stöd inleds ska en överenskommelse om studierna tas in i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. Den arbetssökande behöver
inte vara arbetslös för att man med honom eller henne ska kunna avtala om frivilliga studier som
stöds med arbetslöshetsförmån. Studierna kan således inledas till exempel under uppsägningstiden. Då har den arbetssökande dock inte nödvändigtvis rätt att få arbetslöshetsförmån innan anställningsförhållandet upphör.
Om det i planen avtalas om frivilliga studier med arbetslöshetsförmån, ska det i planen anges av
vilka studier studiehelheten bildas och var studierna ska avläggas samt studiernas uppskattade
längd. Man kan avtala villkorligt om studierna, om all nödvändig information i ärendet inte finns tillgänglig när frågan diskuteras för första gången. Om man undantagsvis stödjer studier som pågår i
mer än 24 månader, ska arbets- och näringsbyrån fästa särskild uppmärksamhet vid att den arbetssökande förstår att han eller hon inte har rätt till arbetslöshetsförmån efter att maximitiden har
gått ut.
När beslut om stödjande av studier fattas, är det väsentligt att den arbetssökande informeras om beslutet i ett så tidigt skede som möjligt. Beslutet bör fattas redan innan studieplatsen
skaffas, om detta är möjligt i enskilda fall och om tillräcklig information är tillgänglig. Då kan frågan
antecknas i sysselsättningsplanen, så att studierna kan stödjas om den arbetssökande får en studieplats och situationen inte förändras på något sätt.
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Man kan avtala om stödjandet av studierna i den plan som görs upp vid arbets- och näringsbyrån
efter att studierna har inletts, om studierna har inletts under ett anställningsförhållande eller under
den tid en ekonomisk förmån som betalats av en arbetsgivare periodiseras eller som arbetskraftsutbildning. Med tanke på anställningsförhållandet är det enda väsentliga i detta sammanhang om
den arbetssökande stått i ett anställningsförhållande den dag då studierna inleddes. Arbetstiden,
anställningsförhållandets längd eller exempelvis det att arbete inte har utförts under sjukledighet,
vårdledighet, studieledighet eller liknande skäl, har ingen betydelse.
Av vägande skäl kan man också avtala om stödjande av studierna efter att studierna inletts. Ett
vägande skäl kan till exempel vara att den arbetssökande har varit på reservplats och får en annullerad studieplats eller att arbets- och näringsbyrån inte hinner utarbeta en sysselsättningsplan eller
den plan som ersätter sysselsättningsplanen innan studierna inleds.
Exempel: En person inledde studier under sin moderskapsledighet. Då hade hon
inget gällande anställningsförhållande. Därefter studerar hon och har under flera år
en heltidsanställning innan hon blir arbetslös. När hon anmält sig som arbetssökande
och frågat om möjligheten att studera och få arbetslöshetsförmån som stöd, kan arbets- och näringsbyrån inte anse att studierna har inletts under ett anställningsförhållande.
Om den arbetssökande flyttar från en ort till en annan (av annan orsak än på grund av studier), ansvarar den arbetssökandes eventuella nya arbets- och näringsbyrå för uppföljningen av studierna
enligt vad som har överenskommits. Beslutet om stödjande förblir oförändrat. Stödjande av studier
med arbetslöshetsförmån som avtalats i planen kan inte avbrytas av ändamålsenlighetsskäl.
5 § Stödtid
I lagen ställs inte något krav på minimitid för den arbetssökandes frivilliga studier. Studiernas längd
fastställs utifrån utbildningsbehovet i enlighet med den individuella studieplanen som varje arbetssökande och utbildningsproducent utarbetar samt sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen som arbets- och näringsbyrån och den arbetssökande utarbetar tillsammans.
Maximitiden för studierna har inte heller begränsats. Den arbetssökande kan dock få arbetslöshetsförmån under frivilliga studier för högst 24 månader per varje studiehelhet som överenskoms i
sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. Stödtiden förflyter oberoende av om arbetslöshetsförmån betalas till den arbetssökande exempelvis på grund av s.k. periodindelning av stödpaketet. Om målet med studierna är att fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs, kan för studiehelheten ges stöd för högst 48 månader.
Med en studiehelhet avses en sådan helhet av studier som den arbetssökande söker och blir antagen till och som överenskommits som en helhet i planen. I praktiken är en studiehelhet i typiska
fall till exempel en viss examen, en del av en examen, en studieperiod som ger en viss yrkesbehörighet, eller en kombination av flera sådana. En studiehelhet kan bestå av perioder.
Studierna räknas också in i den maximala utbetalningstiden för arbetslöshetsdagpenning. Ferieperioder under studierna anses vara studietid och de ingår också i den nämnda maximitiden på 24
(eller 48) månader. Om maximitiden för arbetslöshetsdagpenning går ut, men det i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen ännu kvarstår överenskommen studietid, får den studerande arbetsmarknadsstöd för resten av tiden.
Efter att studierna inletts kan studiernas längd ändras av grundad anledning, till exempel på grund
av individualisering, och detta utgör inte något hinder för utbetalning av arbetslöshetsförmån, om
studierna efter ändringen fortfarande är heltidsstudier och den studerande kan göra framsteg i studierna i den takt som förutsätts i författningarna. Om ändringen av studieplanen leder till att studi-
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ernas totala längd överskrider 24 (eller 48) månader, kan studierna inte stödjas med arbetslöshetsförmån till den del som maximitiden för stödjande överskrids.
Om den arbetssökande fortsätter sina studier längre tid än 24 (eller 48) månader, anses den arbetssökande efter att maximitiden gått ut vara heltidsstuderande i enlighet med 2 kap. 10 § 2 mom.
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och har inte rätt till arbetslöshetsförmåner. Oavslutade studier kan inte heller fortsättas genom att man skaffar en enskild studieplats inom arbetskraftsutbildning.
Om den arbetssökande under sin jobbsökning genomför flera separata studiehelheter, och utgångspunkten var att dessa inte överenskoms samtidigt när planen utarbetades, prövas för varje
helhet särskilt om studierna kan anses vara studier som stöds med arbetslöshetsförmån. För varje
studiehelhet vid olika tidpunkter gäller en maximitid på 24 (eller 48) månader, under vilken den arbetssökande kan få arbetslöshetsförmån.
I lagstiftningen finns inga begränsningar som gäller hur snart efter den föregående frivilliga utbildningen som stötts med arbetslöshetsförmån som den arbetssökande kan inleda studier inom en ny
studiehelhet, men för att studierna ska godkännas som en del av sysselsättningsplanen eller den
plan som ersätter sysselsättningsplanen krävs alltid en prövning av utbildningsbehovet.
Om de studier som överenskoms i den arbetssökandes sysselsättningsplan eller plan som ersätter
sysselsättningsplanen är indelade i två eller flera tidsmässigt avlägsna delar, kan man med den
arbetssökande avtala om periodindelning av studierna, när grunden för indelningen hänför sig till
tidtabellen för studiernas genomförande och utgörs av något annat än utbildningsproducentens ferietid. Utbildningen ska inte på ett konstgjort sätt delas upp i delar eller splittras i separata helheter
för att hindra att maximitiden går åt eller för att få en ny maximitid.
Om det har avtalats om periodindelning av studierna, räknas den arbetssökandes frivilliga studier
in i maximitiden (24 eller 48 mån) endast under studieperioderna. Jobbsökningstiden mellan perioderna räknas alltså inte in i maximitiden för utbildningen. Under denna tid gäller för den arbetssökande samma rättigheter och skyldigheter som för vilken annan arbetslös arbetssökande som
helst.
Tiden mellan perioderna är inte studietid, och det betalas inte förmåner på basis av studier för den
tiden. Om en person är arbetslös arbetssökande mellan perioderna, kan han eller hon – när de villkor som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa uppfylls – få arbetslöshetsförmån på basis
av arbetslöshet. I 2 kap. 10 § 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms att studier
som ordnats i perioder inte utgör något hinder för att arbetslöshetsförmån betalas mellan perioderna.
Maximitiden för stödjande av den arbetssökandes frivilliga studier kan inte förlängas, men stödet
kan avbrytas tillfälligt. Avbrottet räknas inte in i maximitiden för stöd. Ett tillfälligt avbrott förutsätter
dock att den arbetssökande utan dröjsmål informerar arbets- och näringsbyrån om avbrottet i stödet. Ett tillfälligt avbrott i stödjandet av studierna utgör inget hinder för personen att avlägga studier
i önskad omfattning under avbrottet.
För att tiden för avbrottet inte ska räknas in i maximitiden för stöd för utbildning ska det finnas en
giltig orsak till avbrottet. Arbets- och näringsbyrån bedömer huruvida den orsak som den arbetssökande framför är giltig. Som giltiga orsaker räknas till exempel om den arbetssökande drabbas av
sjukdom, är familjeledig eller börjar arbeta. Ett tillfälligt avbrott i stödjandet av studierna är avsett
att användas vid andra än mycket kortvariga avbrott.
Avbrott kan inte göras på basis av läroanstaltens ferietid, utan den studerande ska i samarbete
med läroanstalten försöka ordna självstudier eller inlärning i arbete för ferietiden, eller exempelvis
förbereda sig inför kommande tentamina. I allmänhet ska den arbetssökande betraktas som heltidsstuderande även under ett tillfälligt avbrott i stödjandet av studierna och har därför inte rätt till
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arbetslöshetsförmån som betalas på basis av arbetslöshet. Om den arbetssökande arbetar under
läroanstaltens ferietid, kan det vara en giltig orsak till avbrott i stödjandet av studierna. I detta fall
anses avbrottet bero på arbete och inte på läroanstaltens ferietid.
Utbildningsproducenten har rätt att på vissa villkor dra in en studerandes studierätt exempelvis i situationer där studierna eller utövandet av yrket är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet, patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken. Utbildningsproducenten
kan återställa studierätten på ansökan, om de orsaker som gjort att studierätten dragits in inte
längre föreligger. Den arbetssökandes studier anses med stöd av lagen ha varit avbrutna under
den tid den arbetssökande inte har haft studierätt på grund av att studierätten dragits in. Om de
andra villkoren är uppfyllda kan den arbetssökande betalas arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet för denna tid.
6 § Den arbetssökandes skyldigheter
Den studerandes jobbsökning ska vara i kraft under studierna, men i övrigt tillämpas inte bestämmelserna i 2 och 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa under tiden för studierna. Den
arbetssökande har rätt att vägra ta emot ett erbjudet arbete eller delta i en service som arbets- och
näringsbyrån erbjuder under tiden för studier som stöds med arbetslöshetsförmån, utan att vägran
leder till förlust av arbetslöshetsförmånen. Den arbetssökande kan dock till exempel få arbetserbjudanden, om det anses vara ändamålsenligt. Det är bra att diskutera saken med den arbetssökande till exempel när man kommer överens om stödjande av studierna i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen.
Ett villkor för stödet är att den arbetssökande gör framsteg i högskolestudierna, även i andra studier än de som leder till examen, i genomsnitt fem studiepoäng per studiemånad. I andra än högskolestudier ska den studerande göra framsteg enligt utbildnings- eller studieplanen. För verifiering
av hur studierna framskrider räcker det med den studerandes eget meddelande till arbets- och näringsbyrån eller via Mina e-tjänster inom arbets- och näringstjänsterna.
7 § Uppföljning av studierna och indragning av stöd
Om den arbetssökande inte lämnar in något intyg eller någon redogörelse, eller om det av dokumentet framgår att det inte gjorts tillräckliga framsteg i studierna, ska man av den arbetssökande
begära en utredning i ärendet och vid behov ges ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar förmånen.
Vid uppföljningen av framsteg i studierna beaktas endast studier som avlagts under stödtiden, inte
exempelvis studier som räknats till godo utifrån tidigare studier eller arbetshistoria.
Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om följande orsaker till varför den arbetssökandes frivilliga
studier inte längre kan stödjas med arbetslöshetsförmån:


Om den arbetssökande inte lämnar en redogörelse för hur studierna framskrider,
ger arbets- och näringsbyrån det arbetskraftspolitiska utlåtandet att studierna inte
längre kan stödjas från och med den uppföljningstidpunkt som anges i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. Om den arbetssökande emellertid lämnar in en redogörelse senare, kan studierna retroaktivt anses vara studier som kontinuerligt stöds med arbetslöshetsförmån.



Om studierna inte framskridit tillräckligt enligt den inlämnade redogörelsen, anser
arbets- och näringsbyrån att studierna inte kan betraktas som studier som stöds
med arbetslöshetsförmån. Rätten till förmånen kan förvägras retroaktivt från den
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tidpunkt då den arbetssökande har börjat försumma de studieprestationer som
fastställts i utbildnings- eller studieplanen.


Lagstiftningen möjliggör också att förmånen dras in från också med den avtalade
uppföljningstidpunkten.



Om den arbetssökande utan lov och utan godtagbar orsak har varit borta från utbildningen i enlighet med utbildnings- eller studieplanen, så att det är uppenbart
att den arbetssökande inte kan slutföra de planenliga studierna på ett godtagbart
sätt, eller om den arbetssökande annars på ett väsentligt sätt försummat studierna, upphör rätten till arbetslöshetsförmån på basis av stödjande av studier från
och med den tidpunkt för frånvarons eller försummelsens början som utbildningsproducenten uppgett. Ärenden som gäller framsteg i studierna, olovlig frånvaro
samt försummelse av studierna bedöms av utbildningsproducenten på basis av
egna regler. Om det är fråga om sådan utbildning där de studerandes deltagande
i undervisningen normalt inte följs upp, såsom universitetsstudier, sker uppföljningen av studierna på basis av första och andra punkterna.

Eftersom rätten till arbetslöshetsförmån i vissa fall dras in retroaktivt, ska man i samband med utarbetandet av sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen klart och
tydligt informera den arbetssökande om att arbets- och näringsbyrån bör kontaktas genast om studierna försenas, för att stödjandet av studierna ska kunna ombedömas. På detta sätt undviks sådant återkrav som en retroaktiv indragning av rätten medför.
Om en persons rätt till förmån under tiden för studier avbryts och han eller hon trots det fortsätter
studierna, betraktas personen som heltidsstuderande och har därför inte längre rätt till arbetslöshetsförmåner. Om personen avslutar studierna helt, kan han eller hon få arbetslöshetsförmån på
basis av arbetslöshet. Avslutande av studierna medför inte någon tidsperiod utan ersättning eller
någon annan påföljd.
9 § Utbildningsproducentens skyldighet att informera
Syftet med bestämmelsen är inte att skapa nya uppgifter för utbildningsproducenter. På grund av
detta underrättar de utbildningsproducenter som normalt till exempel inte följer den studerandes
deltagande i undervisningen inte om sådana omständigheter. Deltagandet i undervisningen följs
inte upp exempelvis vid universiteten.
7 kap. Lönesubvention
1 § Lönesubvention
Lönesubvention är ett stöd som beviljas arbetsgivare för lönekostnader i syfte att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande. Syftet med lönesubventionerat arbete är att förbättra yrkeskompetensen hos dem som anställs med lönesubvention och främja deras sysselsättning på
den öppna arbetsmarknaden.
Även om lönesubventionen beviljas och betalas till arbetsgivaren, ska beviljandet alltid utgå från
behovet av service hos den arbetslösa arbetssökande och subventionen är ett stöd enligt prövning
som är bundet till den som anställts med subventionen. Det avtalas om användning av lönesubvention i sysselsättningsplanen som utarbetas med den arbetslösa arbetssökande. I sysselsättningsplanen ska avtalas 1) inom vilken bransch eller i vilka uppgifter subventionerat arbete söks
samt 2) om kunden själv söker arbetet och arbets- och näringsbyråns roll i skaffandet av arbete.
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Med arbetslösa arbetssökande vars sysselsättning kan främjas genom att lönesubvention beviljas,
avses personer som uppfyller definitionerna i 1 kap. 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten i LOAFS.
I bestämmelserna i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ställs inte något hinder för
beviljande av lönesubvention för att anställa en familjemedlem eller släkting. I den nämnda situationen ska man bedöma samma förutsättningar för beviljande av subvention som även annars. Lönesubvention kan dock inte beviljas privata näringsidkare (firma) för anställning av make, eftersom
en affärsidkare eller yrkesutövare enligt bestämmelserna om beskattning inte kan betala lön till sin
make och det således inte finns lönekostnader som kan täckas med lönesubvention (om maken
arbetar med företagsverksamhet hos en privat näringsidkare, kan företagsinkomsten delas mellan
makarna). Om en arbetslös person som bor i samma hushåll anställs med lönesubvention i en familjemedlems företag, kan den arbetslösa personen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
bli delägare i företaget, vilket för sin del kan inverka på personens rätt att få arbetslöshetsförmån.
Förutsättningarna för beviljande av lönesubvention undersöks i samband med beviljandet av subventionen. Om den som anställts med subvention börjar studera på heltid eller bedriva företagsverksamhet på heltid (i annat företag än det företag där personen är anställd med lönesubvention)
vid sidan av det subventionerade arbetet, eller utför annat arbete utöver det subventionerade arbetet, inverkar det inte på utbetalningen av lönesubvention.
Lönesubvention kan beviljas både för anställningsförhållanden som gäller tills vidare och för visstidsanställningar. Lönesubvention kan också beviljas för läroavtalsutbildning, som är ett arbetsavtal
för viss tid. Arbetsavtalslagen (55/2001) definierar om personen kan anställas i anställningsförhållande för viss tid. Den arbetsgivare som ansöker om lönesubvention ansvarar för att arbetsavtalet
följer arbetsavtalslagens bestämmelser.
Med Toppis-modellen avses en servicehelhet där lönesubventionerat arbete och arbetskraftsutbildning kombineras. Arbetskraftsutbildningen och det lönesubventionerade arbetet kan kombineras antingen så att arbetskraftsutbildningen åtföljs av subventionerat arbete eller så att en period
med arbetskraftsutbildning ingår i den subventionerade arbetsperioden. Eftersom en person som
är studerande på heltid på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i LOAFS inte betraktas som arbetslös, kan tidpunkten för beviljande av lönesubvention ha betydelse för lönesubventionens storlek och maximitid i Toppismodellen. Om Toppis-perioden börjar med arbetskraftsutbildning som utgör studier på heltid och
beslutet om lönesubvention fattas när arbetskraftsutbildningen avslutas, betraktas tiden i arbetskraftsutbildningen inte som arbetslöshetstid. Detta ska beaktas vid planeringen av en Toppisperiod med arbetskraftsutbildning och lönesubventionerat arbete. Eftersom lönesubventionens
storlek och maximitid bestäms enligt tidpunkten för beviljandet av lönesubventionen, kan vid planeringen av en Toppis-period för dem som varit arbetslösa länge den enda möjligheten att hitta en
arbetsgivare som anställer med subvention vara att beslutet om lönesubvention fattas innan arbetskraftsutbildningen börjar. Då bestäms lönesubventionens storlek och varaktighet utifrån hur
länge arbetslösheten före arbetskraftsutbildningen varade.
2 § Allmänna förutsättningar för beviljande av lönesubvention
Lönesubvention kan användas för att främja sysselsättningen av sådana arbetslösa arbetssökande
vars arbetslöshet av arbets- och näringsbyrån bedöms bero på brister i yrkeskompetensen. Dessutom ska lönesubventionerat arbete enligt arbets- och näringsbyrån förbättra personens yrkeskompetens och möjligheter till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden Lönesubvention kan
dock beviljas, fast det inte finns brister i yrkeskompetensen hos den som ska anställas med subventionen, om han eller hon har fyllt 60 år och varit arbetslös utan avbrott i minst 12 månader
omedelbart före beviljandet av lönesubventionen. Lönesubvention kan också användas för att
främja sysselsättningen av sådana arbetslösa arbetssökande som har en skada eller sjukdom som
väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i de arbetsuppgifter som erbjuds.
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Huruvida en persons arbetslöshet beror på brister i yrkeskompetensen och hur den arbetsuppgift
som erbjuds skulle förbättra personens yrkeskompetens bedöms individuellt för varje person. Utgångspunkten är att en avlagd yrkesexamen är ett bevis på kompetens, men om arbetslösheten
pågår länge bör man bedöma huruvida den beror på brister i yrkeskompetensen. Arbets- och näringsbyrån bör också bedöma huruvida den arbetsuppgift som erbjuds skulle främja personens
sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Med den öppna arbetsmarknaden avses arbeten
där arbetsgivaren inte får något direkt offentligt stöd för lönekostnaderna.
Om den som anställs med subventionen har varit arbetslös mindre än tolv månader utan avbrott direkt före lönesubventionen beviljas, förutsätter beviljandet av lönesubventionen att arbets- och näringsbyrån bedömer att personen utan beviljande av lönesubventionen sannolikt skulle vara arbetslös över tolv månader. Det krävs emellertid ingen bedömning om grunden för beviljandet av
subventionen är en skada eller långtidssjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i de erbjudna arbetsuppgifterna.
Arbets- och näringsbyrån ska i bedömningen tillämpa ett profileringsverktyg som förutspår risken
för långtidsarbetslöshet som förutspår hur länge personen kommer att vara arbetslös med hjälp av
registeruppgifter om den arbetssökande som införts i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem URA. Utöver profileringsverktyget kan och ska arbets- och näringsbyrån i vissa fall använda även annan information om resultaten av den arbetslösas egen jobbsökning och information
som tjänstemannen tillhandahåller för att bedöma risken för långtidsarbetslöshet.
Profileringsverktyget beräknar på basis av de uppgifter som införts i kundinformationssystemet
URA personens risk för långtidsarbetslöshet på en skala i tre steg. Den högsta riskkategorin i profileringsverktyget är röd och beskrivs med orden ’sannolik risk’ medan den näst högsta kategorin är
gul och står för ’förhöjd risk’. Om verktyget fastställer att en person hör till den högsta eller näst
högsta riskkategorin kan lönesubvention beviljas för att anställa personen trots att arbetslösheten
fortgått i mindre än ett år, såvida att de övriga villkoren för beviljande av lönesubvention uppfylls.
Om verktyget fastställer kategorin grön, det vill säga ’ringa risk’, beviljas inte lönesubvention utan
starka grunder. I fråga om ungdomar och invandrare kan profileringsverktyget underbedöma risken, så för dessa personers del kan en tjänsteman mer omfattande bedöma olika faktorer utöver
det resultat som profileringen ger. Man bör beakta att en hög risk för långtidsarbetslöshet inte i sig
är en grund för beviljande av lönesubvention, utan beviljandet av subvention förutsätter alltid att
det förekommer brister i personens yrkeskompetens som det arbete som erbjuds skulle förbättra
och att det lönesubventionerade arbetet skulle förbättra personens möjligheter att sysselsätta sig
på den öppna arbetsmarknaden.
Arbets- och näringsbyrån överväger alltid om lönesubventionerat arbete är det mest ändamålsenliga sättet ett främja sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. I den arbetslösa arbetssökandens yrkeskompetens kan det också finnas sådana brister att ett mer ändamålsenligt sätt att förbättra yrkeskompetensen och på så sätt främja sysselsättningen till exempel är arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier. Arbetslösa arbetssökande kan ha brister i yrkeskompetensen oberoende
av hur länge arbetslösheten pågått. Exempelvis kan yrkesskickligheten hos en nyutexaminerad
vara otillräcklig för den erbjudna uppgiften på grund av att personen saknar eller bara har lite arbetserfarenhet. Då kan personens yrkeskompetens och sysselsättning främjas med lönesubvention.
Arbets- och näringsbyrån ska bedöma om den uppgift för vilken lönesubvention söks till arbetsuppgifterna är sådan att den förbättrar yrkeskompetensen hos den som anställs med subventionen. Det har inte ställts något minikrav på lönesubventionerat arbete, när det gäller arbetets varaktighet eller arbetstiden. Oftast är det inte ändamålsenligt att bevilja lönesubvention för mycket kortvariga anställningsförhållanden. Det subventionerade arbetet kan i fråga om arbetstiden vara på
heltid eller på deltid. Med deltidsarbete avses arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie
maximiarbetstiden enligt det kollektivavtal som tillämpas i branschen, eller, om det inte finns något
kollektivavtal inom branschen, kortare än den ordinarie maximiarbetstiden enligt arbetstidslagen.
Den ordinarie maximiarbetstiden enligt arbetstidslagen är 40 timmar per vecka. Det är inte ända-
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målsenligt att bevilja lönesubvention för ett sådant anställningsförhållande för vilket det inte har avtalats om minimiarbetstid, eftersom detta räknas in i subventionstiden för den arbetslösa arbetssökanden, fast arbetsgivaren inte har några arbetstimmar alls att erbjuda personen. Arbets- och näringsbyrån kan inte heller bedöma om arbetstiden är tillräcklig med tanke på att yrkeskompetensen
hos den som anställts med subventionen ska förbättras. Lönesubvention ska således inte beviljas
för anställningsförhållanden där arbetstiden har fastställts t.ex. som ”arbetar vid behov” eller det är
fråga om ett s.k. nollarbetsavtal (t.ex. 0–40 timmar i veckan).
När det gäller personer med skada och långtidssjuka, kan lönesubvention beviljas trots att det inte
finns några brister i yrkeskompetensen, om arbets- och näringsbyrån anser att lönesubvention behövs för att kompensera den minskade produktivitet som beror på skadan eller sjukdomen. Beviljande av lönesubvention på basis av en skada eller sjukdom förutsätter att en person som på
grund av skada eller sjukdom anställs med subvention enligt arbets- och näringsbyråns bedömning
har en permanent eller varaktigt nedsatt förmåga att klara av arbetet. Med varaktigt avses långvarigt. Det är fråga om väsentligt nedsatt produktivitet i situationer där den som ska anställas med
subventionen klarar av de erbjudna arbetsuppgifterna klart sämre än andra arbetstagare som utför
motsvarande arbete. Det ovannämnda betyder att skadan eller sjukdomen ska vara sådan att arbetets produktivitet hos den som anställs med subventionen inte kan höjas till normal nivå med
hjälp av vård eller medicinsk rehabilitering. Om arbetsprestationen eller förmågan att klara av arbetsuppgifterna hos en person med skada eller en långtidssjuk fås på normal nivå genom avvikande arbetsarrangemang, anpassningsåtgärder på arbetsplatsen eller med hjälp av en annan arbetstagare, finns det inga grunder för att bevilja lönesubvention på basis av en skada eller sjukdom.
Skadan eller sjukdomen konstateras i ett aktuellt läkarutlåtande som den som anställs med subventionen visar upp. Ett läkarutlåtande krävs alltid när man överväger beviljande av subvention på
basis av en skada eller sjukdom, men arbets- och näringsbyrån kan dessutom ha bedömningar av
arbetstränare, företagshälsovårdare och -läkare, arbetsgivarens bedömning, förhandlingar med arbetsgivare, besök på arbetsplatsen och arbetsprövningar till hjälp, för att bedöma den arbetssökandes arbetsförmåga och produktivitetsminskning. Om skadan eller sjukdomen bara i liten utsträckning inverkar på hur personen klarar av arbetet, beviljas lönesubvention inte på grund av
skadan eller sjukdomen. I första hand ska man försöka hitta sådant arbete åt den som har en
skada eller är långtidssjuk där skadan eller sjukdomen inte försvårar utförandet av arbetet. Lönesubvention kan beviljas en arbetsgivare som anställer en person med skada eller en långtidssjuk
även på den grunden att det finns brister i personens yrkeskompetens. Lönesubventionens storlek
och maximitid bestäms då utifrån hur länge personen varit arbetslös.
I ansökan om lönesubvention frågas av arbetsgivaren om subvention söks på grund av en sådan
minskning av produktiviteten som orsakas av en skada eller sjukdom samt arbetsgivarens uppfattning om hur skadan eller sjukdomen påverkar produktiviteten i den erbjudna uppgiften. Lönesubvention ska inte beviljas på grund av en skada eller sjukdom, om arbetsgivaren inte har ansökt om
subvention på den nämnda grunden, även om den som anställs med subventionen enligt arbetsoch näringsbyråns bedömning har en skada eller sjukdom som kan vara en grund för beviljande av
lönesubvention.
När arbets- och näringsbyrån överväger beviljande av lönesubvention för läroavtalsutbildning, ska
byrån bedöma om det på grund av den nedsatta produktiviteten för arbetsgivaren uppstår lönekostnader som ska kompenseras med lönesubvention, eller om minskningen av produktiviteten har
beaktats i lönen som betalas till den anställda, så att den anställda får lägre lön än en yrkesskicklig
arbetstagare. Om arbets- och näringsbyrån bedömer att den som ska delta i läroavtalsutbildning
behöver mer handledning än vanligt och att läroavtalsutbildningen därför inte genomförs utan lönesubvention, kan subvention beviljas. Genom lönesubvention stöds inträde till läroavtalsutbildning
för de arbetslösa arbetssökande som har svaga möjligheter att komma in på läroavtalsutbildning
utan lönesubvention. Lönesubvention riktas i första hand till utbildning som syftar till grundexamen.
Om personens möjligheter att få sysselsättning är svaga trots att grundexamen avlagts, kan lönesubvention också riktas till fortbildning.
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Andra stöd som beviljats för lönekostnaderna för den som anställs med subventionen är inget hinder för beviljande av lönesubvention, men kan påverka storleken av den betalda lönesubventionen
(se 7 kap. 13 §: Hur annat stöd påverkar utbetalningen av lönesubvention).
Villkor som ska inkluderas i beslutet om lönesubvention
Enligt 7 kap. 2 § 3 mom. i LOAFS kan arbets- och näringsbyrån i samband med beviljandet av lönesubvention ställa villkor som behövs med avseende på den som anställs med subventionen och
syftet med subventionen. Ett nödvändigt villkor kan gälla exempelvis säkerställande av att arbetsledningen och handledningen för personen som anställts med subventionen har ordnats på ett
lämpligt sätt.
Om en arbetsgivare som ansöker om subvention har obetalda skatter eller andra offentliga avgifter, men summorna är små eller en betalningsplan har gjorts upp tillsammans med skattemyndigheterna, kan arbets- och näringsbyrån efter övervägande bevilja arbetsgivaren lönesubvention. I
dessa fall kan arbets- och näringsbyrån ställa som villkor för beviljandet av subventionen att avgifterna betalas och kräva att en redovisning lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret inom en
viss tid.
Eftersom syftet med lönesubvention är att främja att den som anställts med subventionen ska få
sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden, är det ändamålsenligt att i ett beslut om lönesubvention för en visstidsanställning – med undantag av lönesubventionsbeslut för läroavtal och företag – inkludera villkoret att ett s.k. uppsägningsvillkor ska tas med i arbetsavtalet för viss tid. I praktiken innebär villkoret att den som anställts med subventionen kan upphäva arbetsavtalet för viss
före avtalsperiodens slut, om han eller hon får ett jobb eller en utbildningsplats som pågår längre
än den återstående lönesubventionsperioden.
3 § Förutsättningar som gäller arbetsgivare i fråga om lönesubvention
Arbetsgivare
Enligt 7 kap. 3 § 1 mom. i LOAFS kan lönesubvention beviljas kommuner, samkommuner, sammanslutningar och andra arbetsgivare, dock inte statliga ämbetsverk eller inrättningar. Med sammanslutning avses bland annat företag (inkl. andelslag), föreningar, stiftelser och församlingar.
’Annan arbetsgivare’ kan till exempel vara ett hushåll som är arbetsgivare. Statliga ämbetsverk eller inrättningar kan inte beviljas lönesubvention, men de kan få anslag för att anställa arbetslösa
arbetssökande (se avsnitt 7 kap. 15 §: Anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar).
Lönesubvention kan också beviljas arbetsgivarringar. Med arbetsgivarring avses ett arrangemang
där flera arbetsgivare (till exempel företag, hushåll eller föreningar) tillsammans anställer en och
samma person med subvention. Om flera arbetsgivare ingår ett arbetsavtal för samma tid med en
arbetstagare, behandlas arbetsgivarna som en arbetsgivarring. Varje arbetsgivare som ingår i
ringen ska underteckna ansökan om lönesubvention. Lönesubventionen beviljas gemensamt för
arbetsgivarna i arbetsgivarringen. I subventionsbeslutet kan som mottagare av subvention anges
bara en arbetsgivare som ingår i ringen. Övriga arbetsgivare som ingår i ringen anges i beslutet
under punkten Övriga villkor. Om det sker förändringar i arbetsgivarringens sammansättning,
måste beslutet om lönesubvention ändras. För att lönesubvention ska beviljas en arbetsgivarring
förutsätts att subventionen kan beviljas på lika villkor för de arbetsgivare som ingår i ringen. Således kan till exempel ett företag (till vilket subventionen beviljas med de villkor som gäller för näringsidkare) och ett hushåll inte ingå i samma arbetsgivarring.
Lönesubvention är beskattningsbar inkomst för arbetsgivaren, med undantag av hushåll.
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Från statsbudgeten beviljas understöd till sammanslutningar (företag, föreningar) eller stiftelser
som är registrerade i Finland, om det av bestämmelserna eller syftet med understödssystemet inte
uttryckligen framgår att understöd också kan beviljas sammanslutningar eller stiftelser som är registrerade utomlands. Eftersom det i fråga om lönesubventioner inte har gjorts något undantag från
ovan nämnda huvudregel, beviljas lönesubvention endast arbetsgivare som är registrerade i Finland. Om en filial till en utländsk sammanslutning eller stiftelse har registrerats i handelsregistret i
Finland, kan filialen beviljas lönesubvention. Filialer till finländska sammanslutningar eller stiftelser
kan inte separat införas i handelsregistret, så sådana filialer kan inte beviljas lönesubvention, utan
subventionen beviljas den egentliga näringsidkaren. I fråga om subventionerat arbete kan arbetet
utföras både i Finland och utomlands. Lönesubventionen betalas in i euro på ett av arbetsgivaren
fastställt konto hos ett i Finland verksamt finansiellt institut.
Hur uppsägning påverkar beviljandet av lönesubvention
Om lönesubvention söks för uppgifter som betraktas som näringsverksamhet, kan en uppsägning
av en anställd som skett före subventionen söks inverka på beviljandet av lönesubventionen. Enligt
7 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten i LOAFS beviljas lönesubvention inte om en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp en arbetstagare vars uppsägningstid har löpt ut under de 12 månader som föregår ansökan om lönesubvention. Den ovan nämnda granskningsperioden på 12 månader baserar sig på EU:s bestämmelser om statligt stöd. I artiklarna 32 och 33 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt
stöd föreskrivs det om beviljande av lönesubvention för rekrytering av personer med sämre förutsättningar och personer med funktionshinder. I tredje punkten i artikeln konstateras det att arbetsplatserna måste ha blivit vakanta till följd av annat än uppsägningar om rekryteringen, jämfört med
genomsnittet de föregående tolv månaderna, inte medför en nettoökning av antalet anställda i det
berörda företaget. Lönesubvention kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om lönesubvention har återanställt den arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.
Snedvridning av konkurrensen
Enligt 7 kap. 3 § 2 mom. 2 punkten i LOAFS beviljas lönesubvention inte om subventionen skulle
snedvrida konkurrensen mellan andra aktörer som erbjuder samma produkter eller tjänster. Det är
viktigt att säkerställa lika förutsättningar för alla aktörer på marknaden, när lönesubvention beviljas.
Med tanke på sysselsättningen är det viktigt att lönesubventionen inte snedvrider konkurrensen
med andra som erbjuder samma produkter eller tjänster och därigenom har negativa konsekvenser
för sysselsättningen. När det gäller arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas lönesubvention antingen som stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen eller i form av de
minimis-stöd. I de nämnda stöden har EU:s regler om statligt stöd och därigenom konsekvenserna
för konkurrensen mellan medlemsstaterna beaktats. Vid bedömningen av om lönesubvention ska
beviljas ska också den nationella konkurrensneutraliteten beaktas.
Utgångspunkten är att rätt riktad lönesubvention inte snedvrider konkurrensen mellan olika aktörer,
eftersom lönesubventionen kompenserar för brister i yrkeskompetensen eller en sådan minskning
av produktiviteten i den erbjudna uppgiften som orsakas av en skada eller sjukdom hos den som
anställs med subventionen. Konkurrensen kan dock snedvridas i situationer då den som anställs
med subventionen överförs till uppgifter hos ett företag eller en annan arbetsgivare som bedriver
näringsverksamhet och företaget inte betalar ersättning för arbetstagarens arbetsinsats.
Lönesubvention som beviljas för läroavtal anses inte snedvrida konkurrensen.
Innan arbets- och näringsbyrån fattar ett negativt beslut på den grunden att lönesubventionen anses snedvrida konkurrensen, bör byrån bedöma konsekvenserna av lönesubvention som eventuellt
beviljas för konkurrensen bl.a. tillsammans med NTM-centralen och/eller företagar/arbetsgivarorganisationer.
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Försummelse att betala skatter och lagstadgade avgifter
Enligt 7 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i LOAFS beviljas lönesubvention inte, om arbetsgivaren på ett
väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att betala lön, skatter eller lagstadgade avgifter, om
inte arbets- och näringsbyrån av särskilda skäl som har samband med den som anställs med subventionen anser det vara lämpligt att bevilja subventionen.
Ur perspektivet för arbetsmarknadens funktion är det inte ändamålsenligt att bevilja lönesubvention
i situationer där arbetsgivaren har försummat att betala löner eller förskottsinnehållning, arbetstagarens lagstadgade avgifter, arbetsgivarens lagstadgade socialskyddsavgifter och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier och den obligatoriska
grupplivförsäkringspremien med anknytning till lönen för redan anställda arbetstagare. I regel beviljas lönesubvention inte, om arbetsgivaren har underlåtit att fullgöra sina ovan nämnda skyldigheter.
Med tanke på situationen för den som ska anställas med subventionen kan det dock vara orimligt
att lönesubventionen förvägras, om det inte finns något annat jobb till buds. Subvention kan beviljas, om det är bara lite skatter eller avgifter som inte betalats. Arbets- och näringsbyrån kan enligt
prövning också bevilja lönesubvention, om det med skattemyndigheten uppgjorts en betalningsplan över de förfallna och obetalda skatterna eller icke-redovisade förskottsinnehållningarna och
socialskyddsavgifterna. I sådana situationer kan arbets- och näringsbyrån ställa som villkor för beviljandet av subventionen att avgifterna betalas och att en redogörelse för att avgifterna betalats visas upp för utvecklings- och förvaltningscentret inom utsatt tid. Om försummelsen av lönebetalningsskyldigheten varit ringa eller om det redan har gått en lång tid sedan försummelsen och arbetsgivaren har rättat till försummelsen genom att betala lönefordringarna till sina anställda, kan
lönesubvention beviljas.
4 § Förutsättningar som gäller anställningsförhållandet i fråga om lönesubvention
Lönesubvention kan beviljas på basis av både arbetsavtal för viss tid och arbetsavtal som gäller
tills vidare. Om subventionen beviljas för en visstidsanställning, ska arbets- och näringsbyrån tillråda den som anställs med subventionen att med arbetsgivaren i arbetsavtalet avtala om att den
som anställts med subventionen kan avsluta anställningsförhållandet medan subventionsperioden
pågår och övergå till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det ovan nämnda gäller dock inte
läroavtalsutbildning eller tidsbegränsat arbetsavtal i företag. Avtalsvillkoret behövs därför att arbetstagaren enligt arbetsavtalslagen inte kan säga upp ett arbetsavtal för viss tid medan avtalet
gäller, om det inte tagits in ett s.k. uppsägningsvillkor i avtalet.
Enligt 7 kap. 4 § 1 mom. i LOAFS förutsätts för beviljandet av lönesubvention att arbetsgivaren förbinder sig att betala lön minst enligt det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet, eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga. Lönen för den som anställs med subventionen ska huvudsakligen basera sig på en i förväg avtalad
tim- eller månadslön (tidlön). Lönesubvention kan inte beviljas, om lönen för den som anställs med
subventionen enbart bestäms utifrån arbetsresultatet (prestationslön). En typisk prestationslön är
provisionslön. Lönesubventionen ersätter arbetsgivaren för de kostnader som orsakas av brister i
yrkeskompetensen eller av nedsatt produktivitet på grund av skada eller sjukdom hos den som anställs med subventionen. Om lönen betalas uteslutande enligt arbetets resultat, orsakar brister i yrkeskompetensen eller nedsatt produktivitet på grund av skada eller sjukdom inte arbetsgivaren sådana kostnader som ska täckas med lönesubvention. Om lönen baserar sig på en kombination av
tidlön och prestationslön, t.ex. en fast grundlön och provision som baserar sig på försäljning, kan
lönesubvention beviljas. Då kan provisionslönens andel inte täckas med lönesubvention.
Om arbetsgivaren i ansökan om lönesubvention har meddelat att det ska betalas lön enligt kollektivavtalet, behöver arbets- och näringsbyrån inte kontrollera, om den lön som betalas följer kollektivavtalet. Om arbets- och näringsbyrån eller utvecklings- och förvaltningscentret får veta att ar-
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betsgivaren inte har betalat lön enligt kollektivavtalet eller sedvanlig och skälig lön, ska utvecklingsoch förvaltningscentret utreda om lönen är korrekt för att försäkra sig om att förutsättningarna för
beviljande/utbetalning av subvention uppfylls. Lönesubventionen återkrävs, om arbetsgivaren har
försummat att betala lön enligt kollektivavtalet eller sedvanlig/skälig lön.
Enligt 7 kap. 4 § 2 mom. i LOAFS kan lönesubvention kan inte beviljas, om det anställningsförhållande som subventionen är avsett för har inletts innan beslut om beviljande av subvention har fattats. När arbets- och näringsbyrån fattat beslut om att lönesubvention beviljas, kan anställningsförhållandet inledas. Om anställningsförhållandet har inletts före startdatumet för subvention enligt
beslutet om lönesubvention, kan lönesubvention dock betalas först från och med startdatumet för
perioden med lönesubvention. När man ansöker om fortsatt lönesubvention, utgör förekomsten av
ett anställningsförhållande inte något hinder för beviljande av subvention, om den nya perioden
med lönesubvention börjar omedelbart efter att den föregående perioden upphört. Det förutsätts att
ansökan om fortsatt subvention har lämnats in till arbets- och näringsbyrån innan subventionstiden enligt det
gällande beslutet om lönesubvention gått ut.
Enligt 7 kap. 4 § 4 mom. i LOAFS kan lönesubvention beviljas trots att anställningsförhållandet har
börjat, också när det är fråga om att den som anställts med subventionen överförs till anställning
hos en annan arbetsgivare till följd av överlåtelse av rörelse, fusion eller delning av en sammanslutning eller sammanslagning av sammanslutningar. Förutsättningen är att förvärvaren av rörelse
eller den mottagande sammanslutningen uppfyller de villkor för beviljande av lönesubvention för
arbetsgivare som fastställs i 7 kap. 3 §. Med en sammanslutning avses företag (inkl. andelslag),
föreningar, stiftelser, kommuner och samkommuner. Eftersom 7 kap. 4 § 4 mom. också tillämpas
då anslag anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar, kan anslag anvisas den nya organisationen även vid sammanslagning av statliga ämbetsverk och inrättningar för överföring av en så kallad
gammal arbetstagare som anställts med subventionen. Förutsättningen för att beviljas subvention
är att förvärvaren av rörelse eller den mottagande sammanslutningen har skickat in en ansökan
om lönesubvention till arbets- och näringsbyrån inom en månad efter att den som anställts med
subventionen har överförts till den nya arbetsgivaren.
Lönesubvention beviljas inte för anställning av en alterneringsvikarie.
5 § Överföring av den som anställts med subventionen
Bestämmelserna i 1 kap. 7 § 3 mom. i arbetsavtalslagen gäller situationer där arbetsgivaren överför en arbetstagare till en annan arbetsgivares förfogande. I momentet bestäms hur arbetsgivarens
rättigheter och skyldigheter fördelas mellan arbetstagarens egentliga arbetsgivare som är avtalspart och användarföretaget som använder arbetstagarens arbetsinsats.
Rättigheterna och skyldigheterna med anknytning till arbetsavtalet fördelas så att användarföretaget övertar rätten att leda och övervaka arbetet samt de för arbetsgivaren föreskrivna skyldigheter
som har direkt samband med hur arbetet utförs och ordnas. Avgörande med tanke på hur rättigheterna och skyldigheterna fördelas är i vilken mån de har samband med hur det dagliga arbetet
ordnas och hur länge en arbetstagare har arbetat för användarföretaget. Skyldigheter som övertas
av användarföretaget är till exempel att besluta om arbetstider, inskolning i arbetsuppgifter och förhållandena på arbetsplatsen samt vissa skyldigheter med anknytning till arbetarskyddet.
Den egentliga arbetsgivaren svarar för skyldigheten att betala lön och andra förpliktelser än de
som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i arbetsavtalslagen. Den egentliga arbetsgivaren är exempelvis fortfarande skyldig att följa upp mängden övertidsarbete per år och ordna företagshälsovård. Den
egentliga arbetsgivaren ska iaktta alla bestämmelser i arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen.
Den egentliga arbetsgivaren ska iaktta alla arbetsgivarens förpliktelser gentemot arbetstagaren
som ingår i arbetarskyddslagen (738/2002). Arbetsgivaren svarar för det allmänna arbetarskyddet,
såsom att försäkra sig om arbetstagarens yrkesskicklighet och teckna olycksfallsförsäkring. I 3 § i

65 (145)

arbetarskyddslagen fastställs också att användarföretaget under arbetet är skyldigt att iaktta de
bestämmelser som gäller arbetsgivaren. Användarföretaget ansvarar för arbetstagarens arbetarskydd på arbetsplatsen. Användarföretaget ska särskilt försäkra sig om att arbetstagaren har tillräcklig yrkesskicklighet, erfarenhet och lämplighet. Användarföretaget ska se till att arbetstagaren
får information om arbetarskyddsåtgärderna samt vid behov om hur samarbetet och informationen
inom arbetarskyddet samt företagshälsovården är ordnade. Den egentliga arbetsgivaren och användarföretaget kommer sinsemellan överens om behovet av personlig skyddsutrustning och arbetskläder samt anskaffningen av dessa. Användningen av skyddsutrustningen övervakas av användarföretaget, som leder och övervakar arbetet.
På anställningsförhållandet för en arbetstagare som överförts till uppgifter hos ett användarföretag
ska man i första hand tillämpa antingen det kollektivavtal som binder den egentliga arbetsgivaren
med stöd av arbetsavtalslagen eller det allmänt bindande kollektivavtal som binder arbetsgivaren.
Om den egentliga arbetsgivaren inte är skyldig att iaktta något kollektivavtal i sina anställningsförhållanden, tillämpas på den överförda arbetstagarens anställningsförhållande minst de bestämmelser som binder användarföretaget med stöd av lagen om kollektivavtal eller det allmänt bindande kollektivavtalet. Av det ovan nämnda följer att hyrda arbetstagare kan ha andra arbetsvillkor
än användarföretagets egentliga anställda.
Ett villkor för överföringen av en person som anställts med lönesubvention till uppgifter hos en annan arbetsgivare (ett användarföretag) är att personen som anställts med subvention samtycker till
överföringen och att den som får lönesubventionen meddelar arbets- och näringsbyrån om överföringen innan den sker. En förutsättning för överföringen är att användarföretaget inte har försummat sin skyldighet att betala lön, skatter eller lagstadgade avgifter. En annan förutsättning för överföring till uppgifter hos ett användarföretag som bedriver näringsverksamhet är att användarföretaget inte av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp en arbetstagare vars
uppsägningstid har löpt ut under de tolv månader som föregår överföringen. Om användarföretaget
har återanställt den arbetstagare som sagts upp före överföringen, utgör uppsägningen inte ett
hinder för att överföra en person som anställts med lönesubvention. Den som får lönesubvention
ska i det meddelande som ges till arbets- och näringsbyrån bifoga användarföretagets försäkran
om att ovan nämnda villkor uppfylls.
Det är ändamålsenligt att överföra den som anställts med lönesubvention till uppgifter hos en annan arbetsgivare till exempel när den som anställts med subventionen genom överföringen får arbetserfarenhet i uppgifter som förbättrar möjligheterna att placera sig på den öppna arbetsmarknaden. Överföringen ger användarföretaget en möjlighet att utan arbetsgivarrisk bedöma personens lämplighet för de arbetsuppgifter som erbjuds.
Även när arbetsgivaren har för avsikt att överföra den som anställts med lönesubvention till uppgifter hos en annan arbetsgivare ska beviljandet av subventionen utgå från den arbetslösa arbetssökandes behov. När lönesubvention beviljas ska det alltid göras en bedömning av om anställningsförhållandet som erbjuds till längden och även i övrigt är sådant att det förbättrar yrkeskompetensen hos den som anställts med subventionen. Av ovan nämnda orsaker är det inte ändamålsenligt
att bevilja lönesubvention för till exempel mycket korta anställningsförhållanden.
Arbetsuppgifterna inom den bransch där arbetsgivaren som beviljats subventionen bedriver verksamhet kan vara sådana att de normalt utförs någon annanstans än i arbetsgivarens egna lokaler
(exempelvis entreprenadarbeten som utförs för ett annat företag och försäljning av tjänster till hushåll). I ovan nämnda situationer är det inte nödvändigtvis fråga om överföring till uppgifter hos en
annan arbetsgivare. När man bedömer situationen ska man fästa uppmärksamhet vid om arbetet
utförs på uppdrag av den arbetsgivare som fått lönesubventionen och för dennes räkning, om arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren som anställts med subventionen samt om arbetet
utförs under ledning och övervakning av ovan nämnda arbetsgivare, så att arbetsgivaren som beviljats lönesubventionen behåller den s.k. direktionsrätten. Det är inte fråga om överföring till en
annan arbetsgivare exempelvis när en arbetstagare hos arbetsgivare som producerar städtjänster
utför sitt arbete i uppdragsgivarens lokaler under ledning och övervakning av arbetsgivaren. I
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dessa situationer står arbetstagaren inte i avtalsförhållande till uppdragsgivaren, som har köpt
tjänsten av arbetsgivaren.
Om någon annan arbetsgivare än ett företag överför en person som anställts med lönesubvention
till uppgifter hos en annan arbetsgivare och får ersättning för överföringen av personen som anställts med subventionen, kan ersättningen orsaka att överföringen av personen som anställts med
subventionen jämställs med personaluthyrning, vilket för sin del kan påverka lönesubventionens
belopp.
6 § Beviljande av lönesubvention till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet
Beviljandet av lönesubvention till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet förutsätter att EU:s
regler om statligt stöd iakttas. Enligt 7 kap. 6 § i LOAFS beviljas lönesubvention till arbetsgivare
som bedriver näringsverksamhet antingen som stöd enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd1 eller i form av de minimis-stöd2.
Bedrivande av näringsverksamhet och val av förfarande för beviljande av lönesubvention
Rörelser som bedriver näringsverksamhet är i princip alltid arbetsgivare som bedriver verksamhet i
bolagsform (aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag) och privata näringsidkare
(firma). I denna anvisning beskrivs vad arbets- och näringsbyrån ska fästa uppmärksamhet vid när
man bedömer om en förening eller stiftelse enligt bestämmelserna om lönesubvention är en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet.
Verkstäder som hör till den kommunala organisationen kan bedriva näringsverksamhet antingen så
att de säljer produkter eller tjänster direkt till slutanvändarna eller så att de är underleverantörer för
företag eller andra sammanslutningar. Vid bedömningen av hur 7 kap. 6 § tillämpas på verkstäder
ska arbets- och näringsbyrån fästa uppmärksamhet vid samma faktorer som i samband med föreningar och stiftelser.
Föreningar och stiftelser
I fråga om föreningar och stiftelser fattar arbets- och näringsbyrån beslut från fall till fall på basis av
en totalprövning, om 7 kap. 6 § i LOAFS ska tillämpas. Om försäljningen av tjänster och produkter
till företag, kommuner och privatpersoner är fortlöpande samt sker i förtjänstsyfte och under konkurrensförhållanden (alla tre villkor måste uppfyllas samtidigt), betraktas föreningen och stiftelsen
som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. Föreningar och stiftelser som endast tillfälligt säljer tjänster och produkter ska inte betraktas som arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet vid beviljande av lönesubvention.
När man bedömer om en förening eller stiftelse bedriver verksamhet under konkurrensförhållanden, ska uppmärksamhet fästas vid om föreningen eller stiftelsen är verksam inom en bransch där
det finns andra aktörer. Om villkoret som gäller branschen uppfylls, ska man fästa uppmärksamhet
1

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L187/1, 26-06-2014. Den nämnda förordningen har upphävt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna
87 och 88 i fördraget EUT 9.8.2002 L 214/16. Den nya gruppundantagsförordningen om statligt stöd tillämpas under tiden 1.7.2014–
31.12.2020.
2

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, av den 18 december 2013, om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning 24.12.2013 L
352/1, kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.
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vid den egentliga konkurrenssituationen, dvs. om det finns andra aktörer på samma marknad.
Marknaden är olika inom olika branscher. Vissa tjänster produceras för den lokala marknaden och
andra för en större marknad, till exempel hela landet.
Ovan nämnda principer gäller också situationer där arbets- och näringsbyrån överväger att bevilja
lönesubvention till en arbetsgivare som överför arbetstagare som anställts med subvention till uppgifter hos en annan arbetsgivare (ett användarföretag) mot ersättning. Överföringen kan ske antingen utan ersättning eller mot ersättning. Eftersom överföring av en arbetstagare är verksamhet
som kan jämföras med uthyrning av arbetskraft och det också finns privata aktörer på marknaden,
är det fråga om ekonomisk verksamhet som bedrivs under konkurrensförhållanden. Endast det att
överföring görs mot ersättning orsakar inte att den som ansöker om lönesubvention betraktas som
en näringsidkare enligt bestämmelserna om lönesubvention, utan överföringen ska alltid bedömas
på basis av en totalprövning. Arbets- och näringsbyrån ska bedöma om verksamheten i fråga sker
fortlöpande, i förtjänstsyfte och under konkurrensförhållanden. En tillfällig överföring av en person
som anställts med lönesubvention gör inte att föreningen, stiftelsen eller kommunen betraktas som
en näringsidkare enligt bestämmelserna om lönesubvention, om den inte betraktas som en näringsidkare med tanke på den övriga verksamheten. Endast det att avgiften som uppbärs av användarföretaget är liten eller det att verksamheten inte sker i vinstsyfte utgör däremot inte en grund
för att den som ansöker om lönesubvention inte skulle kunna vara näringsidkare.
Vid bedömning av verksamhetens karaktär kan arbets- och näringsbyrån ta hjälp av den sökandes
skattedeklaration och skattemyndighetens beslut (skyldighet att betala näringsskatt, skattelättnad),
i vilka man tar ställning till skyldigheten att betala näringsskatt hos en arbetsgivare som bedriver
näringsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån ber den som ansöker om lönesubvention lämna utredningarna (inte skattemyndigheten). I praktiken framgår av beskattningsbeslutet endast om den
som ansöker om lönesubvention har haft beskattningsbar inkomst av näringsverksamhet. Av föreningar och stiftelser begär man kopior av den senaste skattedeklarationen och skattemyndighetens
beskattningsbeslut. Beviljande av lönesubvention kräver alltså inte att en pågående beskattning
slutförs. Den skattedeklarationsblankett som används av föreningar och stiftelser (6C – 3067r)
finns på adressen http://www.vero.fi/blanketter. Skattemyndighetens beskattningsanvisning för allmännyttiga föreningar och stiftelser (Dnr 384/349/2007) samt annat material på skatteförvaltningens webbplats kan också användas till hjälp vid tolkningen. Skattemyndighetens beslut är inte bindande för arbets- och näringsbyrån.
Verksamhet som enligt skattemyndigheten inte är beskattningsbar näringsverksamhet betraktas i
regel inte som näringsverksamhet enligt bestämmelserna om lönesubvention. Även om en sammanslutning betraktas som allmännyttig3 med stöd av inkomstskattelagen, innebär det inte nödvändigtvis att sammanslutningen vid beviljandet av lönesubvention inte kan betraktas som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. En sammanslutning som betraktas som allmännyttig
kan bedriva näringsverksamhet och vara skyldig att betala näringsskatt för sin inkomst av näringsverksamheten. Om en allmännyttig sammanslutning är skattskyldig för inkomsten av näringsverksamheten och den producerar produkter eller tjänster på marknaden under konkurrensförhållanden, och den person som anställs med lönesubvention ska sysselsättas i ovan nämnda verksamhet, tillämpas bestämmelsen i 7 kap. 6 § i LOAFS. Om den allmännyttiga sammanslutningens in-

3

I lagstiftningen baserar sig allmännyttigheten på definitionen i 22 § i inkomstskattelagen (1535/1992). Enligt den är ett
samfund allmännyttigt då
1. det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse
2. dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier
3. det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller
vinstandel eller i form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.
För att ett samfund ska kunna betraktas som allmännyttigt ska ovan nämnda villkor uppfyllas samtidigt: Utgångspunkten är den faktiska verksamhetens och villkorens överensstämmelse. Beslut om allmännyttighet fattas per beskattningsår. När beslutet fattas tas dock i beaktande samfundets verksamhet under flera år.
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komst inte beskattas som inkomst av näringsverksamhet, tillämpas inte bestämmelsen i 7 kap. 6 §
i LOAFS.
I 23 § i inkomstskattelagen finns separata bestämmelser om vilken verksamhet som inte betraktas
som näringsverksamhet i en allmännyttig sammanslutning4. Verksamhet kan vara näringsverksamhet om man ser till de allmänna kännetecknen för näringsverksamhet, men denna bedömning
görs inte i inkomstbeskattningen på grund av den uttryckliga bestämmelsen. En allmännyttig sammanslutning som bedriver endast verksamhet som nämns i ovan nämnda paragraf betraktas vid
beviljande av lönesubvention inte som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet.
En allmännyttig sammanslutning har möjlighet att anhålla om skattelättnad hos skattemyndigheten
för inkomsten av näringsverksamheten. Ett villkor för att skattelättnad ska beviljas är bland annat
det att skattelättnaden inte innebär förfång, som inte är ringa, för näringsidkare som bedriver motsvarande verksamhet. Arbets- och näringsbyrån bedömer från fall till fall om verksamhet som beviljats skattelättnad ska betraktas som näringsverksamhet enligt 7 kap. 6 §. I fall där en arbetsgivare
har fått partiell skattelättnad fäster man dessutom uppmärksamhet vid om den person som ska anställas med lönesubvention anställs för verksamhet för vilken arbetsgivaren har beviljats skattelättnad, eller för verksamhet som inte berörs av skattelättnaden. Om personen anställs för en allmännyttig sammanslutnings näringsverksamhet, för vilken skattelättnad inte har beviljats (i fall av partiell skattelättnad), bedömer arbets- och näringsbyrån förutsättningarna för beviljande av subvention
med tanke på bestämmelserna om lönesubvention. Ett negativt beslut om skattelättnad kan ha påverkats av att beviljandet av skattelättnad skulle ha orsakat konkurrensnackdelar, som är större än
ringa.
Om en förening eller stiftelse är en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, är en fråga som
i praktiken oftast ska avgöras när det gäller föreningar och stiftelser som producerar följande tjänster:








café-, restaurang- och cateringtjänster,
boendeservice. Ansvaret för att ordna boendeservice kan vila på kommunen, som kan välja
hur servicen produceras. Kommunen producerar servicen själv eller köper den från företag
eller andra serviceproducenter.
hem-, städ-, flytt-, fastighetsskötsel-, renoverings- och byggtjänster,
bil- och maskinverkstadsservice,
entreprenadarbeten,
uthyrning av arbetskraft,
avgiftsbelagda motionstjänster (t.ex. försäljning av spelrätter i en golfklubb, gym och ridstall
som bedriver näringsverksamhet).

Väsentligt med tanke på tillämpningen av 7 kap. 6 § i LOAFS är om syftet är att sysselsätta den
person som ska anställas med lönesubvention uttryckligen i verksamheten som ska betraktas som
näringsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån bedömer om arbetsgivarens verksamhet i sin helhet
eller endast till vissa delar är näringsverksamhet i enlighet med bestämmelserna. Sammanslut4

Enligt 23 § i inkomstskattelagen anses inte som inkomst av näringsverksamhet för ett allmännyttigt samfund
1. inkomst som samfundet för finansiering av sin verksamhet har fått genom att anordna lotterier, basarer, idrottstävlingar, dans- och andra nöjestillställningar, varuinsamlingar och annan därmed jämförbar verksamhet, inte heller inkomst som erhållits genom serverings-, försäljnings- och annan sådan verksamhet i samband med ovan nämnda tillställningar
2. inkomst av medlemsblad och andra publikationer som direkt betjänar samfundets verksamhet
3. inkomst som förvärvats genom insamling av medel i form av försäljning av adresser, märken, kort, vimplar eller annat liknande
4. inkomst av försäljning av produkter som i terapi-, hobby- eller undervisningssyfte har tillverkats på sjukhus, anstalter
för utvecklingsstörda, straff- och arbetsanstalter, åldringshem, invalidvårdsanstalter eller andra dylika vårdanstalter eller
inkomst av tjänster som har producerats i sådant syfte
5. inkomst av bingospelsverksamhet.
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ningar kan i bokföringen avskilja näringsverksamheten från sammanslutningens övriga verksamhet. I det fallet beviljas lönesubvention för en person som ska anställas för näringsverksamheten
på de villkor som gäller en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, medan subvention beviljas för personer som sysselsätts i den övriga verksamheten på de villkor som gäller en arbetsgivare som inte är näringsidkare.
Föreningar och stiftelser kan vara verksamma på flera orter. När subvention beviljas försöker man
säkerställa att arbetsgivare på olika orter får lönesubvention för liknande verksamhet på samma
villkor. Om den som ansöker om lönesubvention i ansökan uppger att en annan arbets- och näringsbyrå har beviljat lönesubvention, ska arbets- och näringsbyrån höra sig för hos nämnda arbets- och näringsbyrå på vilka villkor lönesubventionen har beviljats. Beslutet om vilket förfarande
som ska tillämpas på beviljandet av lönesubvention fattas av den arbets- och näringsbyrå som behandlar ärendet. Besluten om beviljande av lönesubvention kan ha olika innehåll, om den som ansöker om subventionen bedriver olika slags verksamhet i olika regioner.
För att säkerställa att bestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt ska de tjänstemän som behandlar föreningars och stiftelsers ansökningar om lönesubvention vid samma arbets- och näringsbyrå sinsemellan diskutera riktlinjerna för bedrivande av näringsverksamhet. Arbets- och näringsbyråerna ska vid behov utnyttja närings-, trafik- och miljöcentralernas sakkunskap vid bedömning av verksamhetens karaktär hos den som ansöker om lönesubvention och eventuella konsekvenser av lönesubventionen som kan tänkas snedvrida konkurrensen. Arbets- och näringsbyråerna och närings-, trafik- och miljöcentralerna ska dessutom vid behov diskutera frågor med anknytning till konkurrensneutraliteten med regionala arbetsgivar- och företagarorganisationer samt med
andra arbetsgivarparter. Ärendet kan behandlas exempelvis i delegationen för arbetskrafts- och företagsservice.
Exempel
Nedan försöker man med hjälp av exempel klarlägga i vilka situationer föreningar och stiftelser enligt bestämmelserna om lönesubvention i regel inte betraktas som en arbetsgivare som bedriver
näringsverksamhet.






Sammanslutningar som räknas upp i 22 § i inkomstskattelagen, såsom lantbrukscentraler,
lantbrukssällskap och lantmannagillen, arbetarföreningar, arbetsmarknadsorganisationer,
ungdoms- eller idrottsföreningar, med dem jämförbara föreningar som främjar hobby- och
fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete, i partiregistret införda partier samt
deras medlems-, lokal-, parallell- eller understödsföreningar.
Med varuinsamling avses att varor som fåtts utan vederlag överlåts nästan som sådana
mot vederlag (loppmarknader, återvinningscentraler, återanvändning av el- och elektronikskrot). Om produkterna bearbetas mycket så att varan som överlåts inte längre kan anses vara den vara som insamlats, kan det vara fråga om näringsverksamhet.
Matsalsverksamhet som föreningar och stiftelser ordnar för sina medlemmar och anställda
(t.ex. matsalar som upprätthålls av föreningar för arbetslösa).

Om en förening eller stiftelse inte fakturerar mottagaren för en producerad service är det inte fråga
om en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. Föreningar kan producera till exempel hemservice för mindre bemedlade åldringar. Det faktum att en förening fakturerar mottagaren av en
tjänst för de resekostnader som orsakats föreningen, innebär inte att föreningen enligt bestämmelserna om lönesubvention är en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. I ovan nämnda situationer kan servicen närmast jämföras med grannhjälp, inte med näringsverksamhet i förtjänstsyfte.
Kommuners och samkommuners affärsverk och affärsverkssamkommuner
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Enligt kommunallagen kan ett kommunalt affärsverk grundas för affärsverksamhet eller för en uppgift som ska skötas enligt företagsekonomiska principer. Affärsverksamheten finansieras huvudsakligen med intern finansiering. Verksamhet som har ordnats enligt företagsekonomiska principer
kännetecknas av att uppgiftens inkomster ska täcka utgifterna för skötseln av den, medan verksamheten ändå inte är egentlig affärsverksamhet. Som exempel kan nämnas produktionen av
lagstadgad basservice, där en del av uppgiften också kan skötas som myndighetsverksamhet.
Enligt kommunallagen finns det tre typer av kommunala affärsverk:
1. kommunens affärsverk
2. samkommunens affärsverk
3. affärsverkssamkommun.
En kommuns affärsverk utgör en del av den kommunala organisationen. På motsvarande sätt utgör en samkommuns affärsverk en del av samkommunens organisation. Affärsverken är inte självständiga juridiska personer. En affärsverkssamkommun är däremot en självständig juridisk person.
En affärsverkssamkommun är en samkommun som har grundats för att sköta en viss uppgift.
Enligt EU:s statsstödsregler ska varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk
verksamhet anses vara ett företag. Begreppet företag är vidsträckt och därför kan också en myndighetsorganisation eller en del av den vara ett företag som avses i gemenskapens konkurrensrätt.
I gränsfall har man fäst vikt vid om enskilda aktörer bedriver motsvarande verksamhet på marknaden.
Bedömningen av om bestämmelserna som gäller kommunen eller rörelser som bedriver näringsverksamhet ska tillämpas på kommunala affärsverk ska göras från fall till fall på basis av verksamhetens faktiska karaktär, med beaktande av ovan nämnda omständigheter med anknytning till bedömning av näringsverksamhet. Uppmärksamhet ska fästas vid bland annat om affärsverket konkurrerar med andra företag på marknaden eller om affärsverket sköter uppgifter som det skulle
kunna sköta också utan att ett affärsverk grundats (till exempel skötsel av kommunens lagstadgade uppgifter).
En tolkning som gjorts i ett enskilt fall tillämpas i alla de situationer där det är fråga om tillämpning
av LOAFS eller en med stöd av den utfärdad förordning. Alltså behandlas affärsverket i fråga i alla
situationer där lagen tillämpas antingen som en kommun eller ett företag som bedriver näringsverksamhet. Problematiken med anknytning till kommunala affärsverk har tangerats också i ett betänkande som avgetts av Julki-arbetsgruppen vid arbets- och näringsministeriet om konkurrensneutralitet i anslutning till näringsverksamhet inom den offentliga sektorn (Julkisen elinkeinotoiminnan
kilpailuneutraliteetti 23/2009).
Företag med förbud mot vinstutdelning
Ett företag kan i vissa situationer betraktas som annat än en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. Ett villkor är att man i bolagsordningen har infört förbud mot vinstutdelning samt en
klausul om avveckling, enligt vilken bolagets vinst vid avveckling används i allmännyttigt syfte och
inte delas ut exempelvis till bolagets grundare. Om företaget ansöker om lönesubvention med hänvisning till allmännyttigheten, ska förbudet mot vinstutdelning och klausulen om avveckling kontrolleras i bolagsordningen. Ovan nämnda begränsningar utgör inte i sig en grund för att en arbetsgivare inte skulle betraktas som en näringsidkare enligt bestämmelserna om lönesubvention. Arbetsoch näringsbyrån ska dessutom bedöma om företaget producerar tjänster eller produkter under
konkurrensförhållanden. Om produktionen av tjänster eller produkter inte är fortlöpande och inte
sker i förtjänstsyfte eller under konkurrensförhållanden, betraktas företaget inte som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet.
Förfarande som tillämpas på en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet

71 (145)

Om den som ansöker om lönesubvention betraktas som en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet enligt 7 kap. 6 § i LOAFS, beviljas lönesubvention antingen enligt den allmänna
gruppundantagsförordningen eller som de minimis -stöd. Vilken stödform som tillämpas beror på
den arbetskraftspolitiska status som den arbetslösa arbetssökande som ska anställas med subventionen har. När en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet anställer flera arbetstagare
avgörs förfarandet för beviljande av lönesubvention separat för var och en av de arbetslösa arbetssökande som ska anställas.
Förfarande enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd
Enligt 7 kap. 6 § 1 mom. i LOAFS beviljas arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet lönesubvention i form av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, när den
som anställs med subventionen
1. har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar
produktiviteten i de arbetsuppgifter som erbjuds,
2. inte har varit i anställningsförhållande som gällt tills vidare under de sex månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen,
3. saknar yrkesutbildning,
4. har fyllt 50 år
5. är under 25 år, eller
6. är berättigad till en integrationsplan enligt lagen om främjande av integration.
För att punkt 2 ska uppfyllas förutsätts inte arbetslöshet av en viss längd, utan granskningen gäller
om personen under de sex månaderna före beviljandet av lönesubvention har haft ett anställningsförhållande som gällt tills vidare (fast anställning). Om personen bara haft visstidsanställningar under de föregående sex månaderna, beviljas lönesubvention som stöd enligt gruppundantagsförordningen. Med person som saknar yrkesutbildning avses arbetslösa arbetssökande som inte har
yrkesexamen. Förteckningen i paragrafen är uttömmande.
Förfarandet enligt gruppundantagsförordningen kan inte tillämpas, om den stödsökande har fått
över fem miljoner euro per år för anställande av de målgrupper som nämns i 7 kap. 6 § 1 mom. 2–
6 punkten i LOAFS. Det sammanlagda beloppet av lönesubvention som beviljats på basis av en
skada eller sjukdom får inte överstiga 10 miljoner euro per år.
De minimis-förfarande
Om den som anställs med lönesubvention inte hör till den målgrupp som anges i 7 kap. 6 § 1 mom.
i LOAFS, beviljas subventionen i form av de minimis-stöd till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. I fråga om lönesubvention för anställning av en person som fyllt 60 år och som utan
avbrott varit arbetslös i 12 månader omedelbart före beviljandet av lönesubventionen tillämpas de
minimis-förfarandet. De minimis-stöd möjliggör långvarig lönesubvention för att anställa en äldre
person. Efter att maximitiden gått ut kan lönesubvention på nytt beviljas samma arbetsgivare, så
länge stödtaket för de minimis-stöd inte överstigs när subvention söks på nytt. Lönesubvention för
läroavtalsutbildning beviljas i form av de minimis-stöd.
Med de minimis-förfarande avses tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning 1407/2013).
Stödet är av mindre betydelse, om den arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet får stöd till
ett belopp av högst 200 000 euro under tre beskattningsår (det innevarande året och de två föregående åren). Beskattningsåret är ett kalenderår eller, om företagets räkenskapsperiod inte är ett
kalenderår, de räkenskapsperioder som har avslutats under kalenderåret. I det nämnda maximibeloppet ska beaktas all finansiering som olika myndigheter beviljat i form av de minimis-stöd under
tidsperioden i fråga. I princip kan stödet vara avsett för vilka som helst av företagets kostnader,
bara de minimis-stödet som företaget fått från olika källor inte överstiger stödtaket på 200 000 euro
under tre beskattningsår.
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Inom vissa sektorer tillämpas ett lägre stödtak för de minimis-stöd. För företag som utför godstransporter på landsväg för andras räkning är stödtaket 100 000 euro under tre beskattningsår.
Inom sektorn för fiskeri och vattenbruk är stödtaket 30 000 euro under tre beskattningsår (kommissionens förordning 717/2014) och för företag inom sektorn för primär produktion av jordbruksprodukter är stödtaket 15 000 euro under tre beskattningsår (kommissionens förordning
1408/2013).
De minimis-stöd kan inte beviljas alls, om det är fråga om:
1. stöd som är knutet till främjande av export eller exporterade volymer: till exempel stöd för
upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller för andra löpande utgifter som har
samband med exportmarknadsföring eller annan exportverksamhet,
2. stöd för anskaffning av fordon avsedda för godstransport till företag som utför godstransporter på landsväg för andras räkning,
3. stöd för verksamhet där inhemska produkter gynnas på bekostnad av importerade produkter.
De minimis-stöd kumulerar enbart med de minimis-stöd. De minimis-stöden till företag som hör till
samma koncern och de minimis-stöden till företagets olika verksamhetsställen räknas ihop. I praktiken lämpar sig den koncernbaserade regeln om kumulering av stöd dåligt på föreningars och stiftelsers uppbyggnad med central- och lokalorganisation. Således tillämpas koncernregeln inte på
föreningar och stiftelser. I fråga om föreningar och stiftelser granskas kumuleringen av stöd per sökande. I fråga om fusioner och företagsköp beaktas alla de minimis-stöd som tidigare beviljats något av de fusionerade företagen vid granskningen av om stödet som beviljas det nya företaget eller
det köpande företaget överstiger maximibeloppet på 200 000 euro.
Innan stödet beviljas ska av arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet begäras uppgifter om
alla andra de minimis-stöd som arbetsgivaren fått under det innevarande beskattningsåret och de
två föregående beskattningsåren. Vid beviljandet av stöd ska myndigheten utifrån de uppgifter som
sökanden uppgett övervaka att maximibeloppet inte överstigs. I ansökan om lönesubvention frågas
huruvida sökanden fått de minimis-stöd. Arbets- och näringsbyrån ska före beviljandet av lönesubvention säkerställa att beviljandet av den nya subventionen inte leder till att det tillämpade stödtaket för de minimis-stöd överstigs.
Om det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd skulle överstiga det tillåtna stödtaket för de minimis-stöd, tillämpas inte de minimis-förordningen på stödet ens i fråga om den del som inte överstiger maximibeloppet. Således kan stöd inte beviljas om det skulle leda till att stödtaket överstigs.
Om stöd beviljats över det föreskrivna stödtaket, måste stödet återkrävas. Om en arbetsgivare som
bedriver företagsverksamhet till exempel under det föregående året har fått 150 000 euro i de minimis-stöd och företaget beviljas 100 000 euro under innevarande år, gäller återkravsskyldigheten
hela detta stöd på 100 000 euro, inte endast de 50 000 euro som överstiger det tillåtna maximibeloppet. Situationen med återkrav beror oftast på att den myndighet som beviljar stöd inte har vetat
om annat de minimis-stöd som den stödsökande fått. Beskedet om att stödtaket överstigits kan
komma från en annan myndighet eller stödsökanden. Utvecklings- och förvaltningscentret ska då
återkräva den andel av stödet som arbets- och näringsbyrån beviljat.
7 § Lönekostnader som täcks med lönesubvention
Lönekostnader som täcks med lönesubvention är den beskattningsbara lön som betalas till arbetstagaren före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter (bruttolön) samt arbetsgivarens lagstadgade lönebikostnader för den som anställts med subventionen. Bikostnader är
arbetsgivarens lagstadgade socialskyddsavgift och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie samt den obligatoriska grupplivförsäkringspremien (för
den som anställts med subventionen). Andra än ovan fastställda arbetsgivaravgifter täcks inte med
lönesubvention. Därmed räknas till exempel arbetsgivarens lagstadgade pensionsutgiftsbaserade
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avgifter inte som sådana lönekostnader som täcks med lönesubventionen. Dagtraktamenten, kilometerersättningar eller andra skattefria ersättningar är inte lönekostnader som täcks med lönesubvention.
Till lönekostnaderna räknas inte semesterersättning eller sådan ersättning som i verkligheten motsvarar semesterersättning och som betalas till den som anställts med subventionen. Arbetsgivaren
ska i fråga om anställningsförhållandet för den som anställts med subventionen följa semesterlagens bestämmelser om givande av semester. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har avtalat
något annat, har arbetstagaren rätt att före utgången av kvalifikationsåret ta ut sin intjänade semester under semesterperioden. Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma att arbetstagaren i
stället för semester ska ta semesterersättning när anställningsförhållandet upphör. Arbetsgivaren
kan inte på den grunden att semesterersättningen inte är en stödberättigande utgift kräva att arbetstagaren tar ut sin semester i strid mot semesterlagen. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan
dock i arbetsavtalet avtala om att semester kan tas ut även utanför semesterperioden. Om den
som anställts med subventionen tar ut semester under tiden för det lönesubventionerade arbetet,
är semesterlönen och semesterpenningen i samband med semesterlönen sådan lön som kan
täckas med subventionen.
Till lönekostnaderna räknas inte lönen för den tid arbetsgivaren med stöd av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) har rätt att få dagpenningsförmåner under tiden för den med subvention
anställdas sjukfrånvaro, moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller partiella föräldraledighet. Till lönekostnaderna räknas heller inte lön för den tid arbetsgivaren med stöd av 139 § i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har rätt att få ersättning för lönekostnaderna för den
som anställts med subventionen. Arbetsgivaren kan inte välja om arbetsgivaren ska ansöka om
dagpenning eller ersättning enligt de ovan nämnda lagarna, eftersom enbart rätten till dagpenning
eller ersättning medför att lönen för den motsvarande tiden inte kan räknas in i de lönekostnader
som täcks med subvention.
Till lönekostnaderna räknas inte den del av lönen som bestäms på basis av resultatet av det arbete
som den som anställts med subventionen utför (prestationslön). Till de lönekostnader som täcks
med subvention räknas bara den del av lönekostnaderna som baserar sig på en i förväg överenskommen tidlön (tim- eller månadslön). Om lönen för den som anställs med subventionen till exempel baserar sig på en fast grundlön och provisionslön som betalas utifrån arbetsresultatet, kan till
lönekostnaderna bara räknas kostnaderna för den fasta grundlönen.
8 § Lönesubventionens belopp och maximitid
Lönesubventionens storlek bestäms antingen utifrån hur länge den som anställs med subventionen
varit arbetslös eller på basis av den minskning av produktiviteten som en skada eller sjukdom orsakar. Lönesubventionen utgör högst 30, 40 eller 50 procent av arbetsgivarens lönekostnader för
den som anställts med subventionen. Lönesubventionens belopp kan emellertid inte överstiga det
maximibelopp som anges i statsbudgeten. År 2017 är lönesubventionens maximibelopp 1 400 euro
per månad. Även om det i lagen stadgas om en maximiprocent i stället för en fast stödprocent, är
det för att arbetsgivare och arbetslösa ska behandlas likvärdigt viktigt att stödprocenten precis som
tidigare är densamma för alla arbetsgivare. Därför beviljas om stödbeloppet baserar sig på hur
länge arbetslösheten pågått en lönesubvention som uppgår till 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna. Om grunden för beviljande av subventionen är en skada eller långtidssjukdom, beviljas
50 procent av lönekostnaderna i lönesubvention. En lägre stödprocent än maximiprocenten kan tilllämpas i situationer där de sysselsättningsanslag som arbets- och näringsbyrån förfogar över inte
gör det möjligt att bevilja subvention till maximibelopp. Om arbets- och näringsbyrån inte har
sysselsättningsanslag för lönesubvention till sitt förfogande, är lönesubventionen alltid lika stor som
grunddagpenningen.
Arbets- och näringsbyrån ska alltid innan subventionen beviljas bedöma om de allmänna förutsättningarna för beviljande av lönesubvention uppfylls (se 7 kap. 2 §: Allmänna förutsättningar för be-
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viljande av lönesubvention). Om lönesubvention beviljas, ska arbets- och näringsbyrån dimensionera subventionsperiodens längd utifrån kundens servicebehov inom ramen för maximitiden. I vissa
fall är kortvarig lönesubvention tillräcklig för att komma över tröskeln för anställning. I vissa fall förutsätter åtgärdandet av bristerna i yrkeskompetensen en subventionsperiod som är lika lång som
maximitiden. Arbets- och näringsbyråerna ska inte dra upp egna riktlinjer för hur långa de beviljade
perioderna med lönesubvention ska vara. Lönesubvention ska inte heller av anslagsbaserade skäl
beviljas för kortare tid än vad servicebehovet hos den som anställts med subventionen kräver.
Enligt 7 kap. 8 §: i LOAFS är lönesubventionens belopp och maximitid
 högst 30 procent av de lönekostnader som den som anställs med subventionen föranleder
för arbetsgivaren, om den som anställs med subventionen har varit arbetslös kortare tid än
12 månader omedelbart före beviljandet av lönesubventionen. Subvention kan beviljas för
högst sex månader.
 högst 40 procent av lönekostnaderna under högst 12 månader, om den som anställs med
subventionen har varit arbetslös i minst 12 månader under de senaste 14 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen.
 högst 50 procent av lönekostnaderna under högst 12 månader, om den som anställs med
subventionen har varit arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen.
Arbetslösheten behöver inte vara oavbruten, utan arbetslösheten på 12 eller 24 månader kan
också bestå av flera arbetslöshetsperioder. När arbetslöshetens längd beräknas, beaktas sådan tid
då personen varit arbetslös på det sätt som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i LOAFS. Till arbetslöshetstiden kan inte räknas sådan tid under vilken personen har haft ett anställningsförhållande, varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete i mer än två veckor utan avbrott
på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller varit studerande på heltid enligt 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den som har ett anställningsförhållande
betraktas dock som arbetslös, om han eller hon är permitterad på heltid eller hans eller hennes ordinarie arbetstid per vecka är kortare än fyra timmar. I arbetslöshetstiden räknas in till exempel tid
då personen deltagit i träning (jobbsökarträning, karriärträning, arbetsträning) eller prövning (arbetsprövning, utbildningsprövning) enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, eller i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
(189/2001). När arbetslöshetens längd beräknas, förutsätts inte att personen samtidigt varit registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. När lönesubvention beviljas, ska personen vara arbetslös arbetssökande.
Lönesubventionen utgör högst 50 procent av lönekostnaderna, om den som anställs med subventionen har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i den arbetsuppgift som erbjuds. Arbets- och näringsbyrån bedömer på de grunder som föreskrivs i 7 kap. 2 § om den som anställs med subventionen har en sådan skada eller sjukdom som
minskar personens produktivitet i den arbetsuppgift som ansökan om lönesubvention avser. Om
arbetsuppgifterna för den som anställs med subventionen ändras, ska skadans eller sjukdomens
inverkan på arbetsuppgiften i fråga alltid bedömas på nytt i det skedet då fortsatt lönesubvention
söks.
När arbetsgivaren anställer en person som har en skada eller sjukdom hos väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i den erbjudna uppgiften, kan lönesubvention beviljas
för hela anställningsförhållandet, dock för högst 24 månader i sänder. Lönesubvention kan på ansökan beviljas på nytt för 24 månader som en direkt fortsättning på den föregående perioden med
lönesubvention, under förutsättning att arbetsgivaren ansöker om subvention innan den första perioden går ut. Arbets- och näringsbyrån ska då det första beslutet om lönesubvention för 24 månader fattas förbereda sig på att bevilja fortsatt subvention när maximitiden gått ut.
Lönesubvention kan beviljas i en eller flera perioder. I situationer där lönesubvention beviljas i flera
perioder, fastställs lönesubventionens storlek och maximitid enligt den situation som den som anställs med subventionen hade då det första beslutet om lönesubvention fattades. Om lönesubvent-
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ion till exempel beviljas för anställning av en person som varit arbetslös i minst 12 månader och
subventionen utgör 40 procent av lönekostnaderna under sex månader (den första subventionsperioden) och personen efter det blir arbetslös i åtta månader, kan för anställningen av honom eller
henne på nytt beviljas lönesubvention för sex månader (den andra subventionsperioden). Även
under den andra subventionsperioden är lönesubventionen 40 procent av lönekostnaderna.
9 § Lönesubventionens belopp och maximitid i vissa fall
Lönesubvention till en förening, en stiftelse eller ett registrerat religionssamfund
I fråga om en förening, en stiftelse eller ett registrerat religionssamfund som anställer en i 7 kap. 8
§ 1 mom. 3 punkten i LOAFS avsedd arbetslös arbetssökande i uppgifter som inte betraktas som
näringsverksamhet, kan lönesubvention beviljas till 100 procent av lönekostnaderna upp till högst
65 procents arbetstid. Det är fråga om sådana fall där den som anställs med subventionen har varit
arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen. För subvention som beviljas föreningar, stiftelser och registrerade religionssamfund på ovan nämnda grund ställs årligen ett maximibelopp i statsbudgeten. I statsbudgeten för
2017 är maximibeloppet 1 800 euro i månaden per person. Dessutom kan det betalas semesterpenning till den del som motsvarar 65 procents arbetstid. Lönekostnaderna kan täckas upp till 100
procent för den del som motsvarar 65 procents arbetstid under högst 12 månader. Till den del arbetstiden överstiger den ovannämnda, kan lönesubvention inte beviljas. Om den som anställs med
subvention har längre arbetstid, ansvarar arbetsgivaren helt och hållet för de lönekostnader som
överstiger 65 procents arbetstid. Enligt statsbudgeten för 2017 kan ovan nämnda lönesubvention
till 100 procent betalas till ett belopp som motsvarar högst 3 000 årsverken.
Lönesubvention som beviljas kommuner på grundval av sysselsättningsskyldigheten
När kommunen på grundval av sysselsättningsskyldigheten enligt 11 kap. 1 § 3 mom. i LOAFS
sysselsätter en arbetslös arbetssökande, har kommunen rätt att få lönesubvention upp till 50 procent av lönekostnaderna för den som anställs med subventionen. Sådant arbete som ordnas på
basis av sysselsättningsskyldigheten måste vara heltidsarbete med en arbetstid enligt den ordinarie arbetstiden i branschen. Om den som sysselsätts får invalid-/sjukpension som delpension,
räcker det att arbetstiden utgörs av deltidsarbete som uppfyller arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning.
Lönesubventionens maximitid i vissa fall
Lönesubvention kan i vissa fall beviljas för längre tid än vad som föreskrivs i 7 kap. 8 § i LOAFS.
När den som anställs med subventionen har fyllt 60 och varit arbetslös utan avbrott i minst 12 månader omedelbart före beviljandet av lönesubventionen, kan lönesubvention beviljas för hela den
tid som subvention söks för, dock högst 24 månader i sänder. Eftersom den så kallade pausregeln
inte gäller för ovan nämnda personer, kan lönesubvention på nytt beviljas för högst 24 månader,
när maximitiden gått ut. Lönesubventionen kan på så sätt i praktiken vara permanent. Under de
första 12 månaderna är lönesubventionen antingen högst 40 av lönekostnaderna eller högst 50
procent av lönekostnaderna, om den som anställs med subventionen utöver 12 månaders oavbruten arbetslöshet dessutom har varit arbetslös i 24 månader under de 28 månaderna som föregår
beviljandet av lönesubvention. För tiden därefter är lönesubventionen högst 30 procent av lönekostnaderna. Om ovan nämnda person efter lönesubventionsperioden har varit arbetslös i minst 12
månader under de föregående 14 månaderna och man ansöker om lönesubvention för att anställa
honom eller henne, uppgår subventionens belopp till högst 40 procent av lönekostnaderna eller,
om personen efter lönesubventionsperioden har varit arbetslös minst 24 månader under de 28
månader som omedelbart föregår beviljandet av den nya lönesubventionen, uppgår subventionen
till högst 50 procent av lönekostnaderna under de första 12 månaderna. Till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas lönesubvention för att anställa en person som fyllt 60 år och varit
arbetslös utan avbrott i minst 12 månader i form av de minimis-stöd.
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Lönesubvention kan beviljas för högst 24 månader även när en kommun, samkommun, förening
eller stiftelse anställer en person i uppgifter som inte betraktas som näringsverksamhet för att planera och ordna arbetstillfällen och utbildningsplatser samt annan sysselsättningsfrämjande service
för arbetslösa (s.k. arbetsplanerare). Under de första 12 månaderna bestäms lönesubventionens
storlek utifrån hur länge den som anställs med subvention varit arbetslös före beviljandet av subventionen. För de sista 12 månaderna uppgår subventionens belopp till högst 30 procent av lönekostnaderna.
För läroavtalsutbildning kan lönesubvention beviljas för hela utbildningstiden. Det har inte betydelse om personen före läroavtalsutbildningen har varit i lönesubventionerat arbete hos samma eller olika arbetsgivare, utan subventionen kan beviljas för hela läroavtalsutbildningstiden. Lönesubventionens storlek bestäms antingen utifrån hur länge personen varit arbetslös före beviljandet av
subventionen (högst 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna under de första 12 månaderna,
varefter subventionen är högst 30 procent av lönekostnaderna) eller på basis av en sådan minskning av produktiviteten som en skada eller sjukdom medför, då lönesubvention kan beviljas upp till
högst 50 procent av lönekostnaderna under hela läroavtalet. Tidigare beviljad lönesubvention kan
påverka storleken av lönesubvention som beviljats på basis av arbetslöshetens längd. Om arbetsgivaren till exempel för att anställa en person (arbetslös 24 mån/28 mån) beviljats lönesubvention
för sex månader upp till 50 procent av lönekostnaderna, kan lönesubvention för läroavtalsutbildning beviljas upp till 50 procent av lönekostnaderna i sex månader, varefter subventionen utgör 30
procent av lönekostnaderna under den återstående utbildningstiden.
10 § Lönesubvention till sociala företag
När ett socialt företag anställer en sådan arbetslös arbetssökande som avses i 1 § 2 punkten i lagen om sociala företag, uppgår lönesubventionen till 50 procent av de lönekostnader som den som
anställs med subventionen föranleder för arbetsgivaren, dock högst 1 300 euro i månaden. I 1 § 2
punkten i lagen om sociala företag avses personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst 12 månader eller i flera perioder av arbetslöshet har varit arbetslösa arbetssökande i
sammanlagt minst 12 månader och på grundval av upprepad arbetslöshet och arbetslöshetens totala längd kan jämställas med dem som utan avbrott varit arbetslösa arbetssökande i 12 månader.
Om emellertid 40 procent av lönekostnaderna är mer än 1 300 euro, beviljas lönesubvention till 40
procent av lönekostnaderna. Lönesubvention kan beviljas för högst 12 månader.
Om den som anställs med subventionen har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent
eller varaktigt minskar produktiviteten i de arbetsuppgifter som erbjuds, är lönesubventionens storlek för sociala företag samma som för andra arbetsgivare, dvs. 50 procent av lönekostnaderna för
den som anställs med subventionen. Lönesubvention kan beviljas för 36 månader i sänder.
Om ett socialt företag anställer en arbetslös arbetssökande som fått arbetslöshetsförmån på grund
av arbetslöshet under minst 500 dagar, kan som lönesubvention beviljas 50 procent av lönekostnaderna. Maximitiden för lönesubvention är 24 månader. Till dagarna med arbetslöshetsförmån räknas bara sådana dagar med arbetslöshetsförmån då arbetslöshetsförmånen betalats på grund av
arbetslöshet. Dagar med deltagande i sysselsättningsfrämjande service räknas inte in i kumuleringen av de nämnda 500 dagarna. Dagar för vilka det betalats minskad eller jämkad arbetslöshetsförmån räknas in i kumuleringen.
11 § Tillfälligt avbrott
Utbetalningen av lönesubventionen avbryts tillfälligt, om utförandet arbetet och lönebetalningen
avbryts för minst en månad eller har varit avbrutna i minst en månad. Det kan till exempel vara
fråga om att arbetstagaren permitteras eller har lång sjukledighet under vilken arbetsgivaren inte
har skyldighet att betala lön. Utvecklings- och förvaltningscentret fattar beslutet om att utbetalning-
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en av lönesubventionen avbryts. Tiden för avbrottet räknas inte in i maximitiden för lönesubventionen. Avbrottet förutsätter inte någon separat begäran av arbetsgivaren, men i beslutet om lönesubvention ombes arbetsgivaren att underrätta utvecklings- och förvaltningscentret om avbrott i arbetet och lönebetalningen. Om avbrottet i arbetet och lönebetalningen upphör under subventionsperioden, fortsätter utbetalningen av lönesubvention efter avbrottet till utgången av subventionsperioden. Ett tillfälligt avbrott innebär dock inte att ett gällande beslut om lönesubvention automatiskt fortsätter med en tidsperiod som är lika lång som avbrottet. Om man vill ha fortsatt lönesubvention, ska arbetsgivaren ansöka om subvention innan subventionsperioden enligt beslutet om
lönesubvention går ut.
12 § Förnyad beräkning av maximitiden
Efter det att en person har varit anställd med stöd av lönesubvention hos en eller flera arbetsgivare
under maximitiden, kan personen enligt 7 kap. 12 § 1 mom. i LOAFS inte på nytt anvisas lönesubventionerat arbete förrän personen har varit arbetslös arbetssökande i minst 10 månader under de
12 månader som föregår beviljandet av lönesubventionen.
Om lönesubventionen har beviljats på basis av en väsentlig och permanent eller varaktig minskning av produktivitet som beror på en skada eller sjukdom hos den som anställts med subventionen, kan lönesubvention beviljas på nytt utan arbetslöshet mellan subventionsperioderna. Om det är
fråga om samma uppgift som i det tidigare beslutet om lönesubvention och det inte har skett förändringar i personens hälsotillstånd eller arbetsuppgifter, behöver man inte på nytt bedöma skadans eller sjukdomens inverkan på uppgiften. Om det är fråga om någon annan uppgift, ska det på
nytt bedömas hur personens skada eller sjukdom inverkar på det erbjudna arbetet.
Även för läroavtalsutbildning kan det beviljas lönesubvention utan att personen är arbetslös arbetssökande i 10 månader, även om personen före läroavtalet har varit i lönesubventionerat arbete
under maximitiden. Pausregeln tillämpas inte heller i situationer där lönesubvention beviljas för att
anställa en sådan person som fyllt 60 år som utan avbrott varit arbetslös i minst 12 månader omedelbart före beviljandet av lönesubventionen, om lönesubvention redan tidigare beviljats på den
grunden.
Maximitiderna börjar alltid räknas om från början, när det har gått 24 månader från upphörandet av
den sista perioden med lönesubvention.
13 § Hur annat stöd påverkar utbetalningen av lönesubvention
Lönesubventionen får tillsammans med andra stöd som beviljats för samma lönekostnader och utbildningsersättning som betalas på grundval av läroavtal inte överstiga lönekostnaderna för den
som anställts med subventionen. Om stöden överstiger lönekostnaderna, dras den del som överstiger maximibeloppet av från subventionen.
Lönesubvention som beviljats i enlighet med gruppundantagsförordningen kumulerar med stöd
som annan myndighet har beviljat i enlighet med gruppundantagsförordningen, om stödet har beviljats för samma lönekostnader. Det sammanlagda beloppet av stöd får inte överstiga 50 procent
av lönekostnaderna. Om till exempel det stöd som en annan myndighet beviljat i enlighet med
gruppundantagsförordningen för att anställa samma arbetstagare är 30 procent, kan utvecklingsoch förvaltningscentret betala lönesubvention högst upp till 20 procent av lönekostnaderna. Lönesubvention som beviljas på basis av en skada eller sjukdom kan kumulera med stöd som en annan
myndighet beviljat enligt gruppundantagsförordningen, så länge det sammanlagda beloppet av
stöden inte överstiger 100 procent av lönekostnaderna på grund av kumuleringen. Om till exempel
en annan myndighet har beviljat stöd enligt gruppundantagsförordningen till den som ansöker om
subvention för 60 procent av lönekostnaderna för att anställa samma arbetstagare, kan utvecklings- och förvaltningscentret betala lönesubvention högst upp till 40 procent av lönekostnaderna.
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När maximibeloppet (50/100 %) för stöd enligt gruppundantagsförordningen beräknas, beaktas
också de minimis-stöd som beviljats för lönekostnaderna i fråga. Andra myndigheter som beviljar
stöd beslutar självständigt vilket förfarande de tillämpar vid beviljandet av stöd.
Subventionsnivån bestäms på normalt sätt när lönesubvention beviljas, men ovan nämnda bestämmelser ställer en maximinivå för hur mycket subvention som betalas. Vid handläggningen av
utbetalningsansökningar ska utvecklings- och förvaltningscentret kontrollera att den lönesubvention som betalas inte överstiger maximibeloppen.
Exempel 1: Lönesubvention som beviljats enligt gruppundantagsförordningen (målgrupp enligt 7 kap. 6 § 1 mom. 2–6 punkten i LOAFS) utgör 50 procent av lönekostnaderna. Lönekostnaderna för den som anställs med subventionen är 2 000 euro.
Arbetsgivaren får 400 euro i månaden i annat stöd för lönekostnaderna för den som
anställts med subventionen (20 % av lönekostnaderna). Om detta övriga stöd inte har
beviljats enligt gruppundantagsförordningen eller de minimis-förordningen, betalas
1 000 euro i lönesubvention. I det ovan nämnda fallet påverkar det övriga stödet inte
lönesubventionens storlek, eftersom lönesubventionen och det övriga stödet tillsammans inte överstiger lönekostnaderna. Om det övriga stödet har beviljats som stöd
enligt gruppundantagsförordningen eller i form av de minimis-stöd, kan 600 euro betalas i lönesubvention (30 % av lönekostnaderna).
Exempel 2: Lönesubvention som beviljats enligt gruppundantagsförordningen (målgrupp enligt 7 kap. 6 § 1 mom. 1 punkten i LOAFS) utgör 50 procent av lönekostnaderna. Lönekostnaderna för den som anställs med subventionen är 2 000 euro. Arbetsgivaren får 400 euro i månaden i annat stöd för lönekostnaderna för den som anställts med subventionen (20 % av lönekostnaderna). Det betalas 1 000 euro i lönesubvention, även om det övriga stödet skulle ha beviljats som stöd enligt gruppundantagsförordningen eller i form av de minimis-stöd, eftersom lönesubventionen och
det övriga stödet tillsammans inte överstiger lönekostnaderna.
14 § Hinder för utbetalning av lönesubvention
Utvecklings- och förvaltningscentret har hand om utbetalningen av lönesubvention. Utvecklingsoch förvaltningscentret avslår ansökan om utbetalning av lönesubvention, ifall mottagaren av subvention inte iakttar de villkor som arbets- och näringsbyrån ställt i beslutet om lönesubvention. Enligt 7 kap. 2 § 3 mom. i LOAFS kan arbets- och näringsbyrån i samband med beviljandet av lönesubvention ställa villkor som behövs med avseende på den som anställs med subventionen och
syftet med subventionen.
Lönesubvention betalas inte, om det efter beviljandet av lönesubvention framgår att villkoren för
beviljande av subvention inte uppfylldes då subventionen beviljades eller därefter. Subvention betalas inte, om de i 3 § föreskrivna förutsättningarna i fråga om arbetsgivaren, de i 4 § föreskrivna
förutsättningarna i fråga om anställningsförhållandet eller de i 5 § föreskrivna förutsättningarna i
fråga om överföring av den som anställts med subventionen inte uppfylldes då subventionen beviljades eller inte uppfylls då subvention betalas ut.
Lönesubvention beviljas inte heller, om lönesubvention har beviljats felaktigt, till ett för stort belopp
eller utan grund. Felaktigt eller till för stort belopp beviljad lönesubvention är det fråga om t.ex. i situationer där lönesubventionen har beviljats till ett större belopp eller för en längre tid än vad som
skulle ha varit möjligt enligt bestämmelserna. Felaktigt beviljad lönesubvention är det också fråga
om ifall lönesubvention till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet har beviljats i form av
stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen, fastän subventionen borde ha beviljats i
form av de minimis-stöd. Lönesubvention har beviljats utan grund, om subventionen enligt bestämmelserna inte alls skulle ha kunnat beviljas, eftersom stödtagaren, användarföretaget eller
den som anställs med subventionen inte uppfyller förutsättningarna enligt 7 kap. i LOAFS.
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15 § Anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar
Anvisande av anslag
Enligt 7 kap. 15 § i LOAFS kan arbets- och näringsbyrån inom ramen för anslag som anvisats byrån anvisa statliga ämbetsverk och inrättningar anslag för lönekostnader för att anställa arbetslösa
arbetssökande. En förteckning över statens ämbetsverk och inrättningar finns på webbadressen
www.statskontoret.fi. Vid beviljande av lönesubvention betraktas statliga affärsverk i regel som företag. Om affärsverket har samhälleliga uppgifter och personen anställs för att utföra sådana uppgifter, jämställs affärsverket med en statlig inrättning och kan i stället för lönesubvention anvisas
sysselsättningsanslag.
Anslag kan anvisas för anställning av personer både i arbetsavtalsförhållande och i tjänsteförhållande. När det i bestämmelserna hänvisas till lagstiftning eller kollektivavtal som ska iakttas vid arbetsavtalsförhållande, ska statens ämbetsverk eller inrättning på motsvarande sätt iaktta den lagstiftning eller det tjänstekollektivavtal som iakttas i fråga om tjänsteförhållande.
För att anslag ska beviljas, förutsätts att arbetsgivaren förbinder sig att betala lön enligt statens
allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal eller, om det har överenskommits att bestämmelserna i
något annat av statens tjänste- och arbetskollektivavtal iakttas, lön enligt det kollektivavtal som ska
tillämpas på anställningsförhållandet i fråga.
Av sysselsättningsanslag och anslag för arbetslöshetsförmåner kan till statliga ämbetsverk eller inrättningar betalas lönekostnaderna i sin helhet för den som anställts. På godtagbara lönekostnader
tillämpas vad som föreskrivs i 7 kap. 7 § i LOAFS. Kostnader kan dock inte ersättas till ett större
belopp än vad som årligen bestäms i statsbudgeten. Enligt moment 32.30.51 (ANM) och moment
33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 (SHM) statsbudgeten för 2017 får beloppet av lönekostnaderna
för att ersätta en person utan semesterpenning sammanlagt uppgå till högst 3 100 euro per månad, och därtill ersätts högst den semesterpenning som ersätter detta. Det nämnda maximibeloppet hindrar inte arbetsgivaren från att betala högre lön och att använda mer pengar för lönekostnaderna, så länge arbetsgivaren betalar skillnaden själv. Om lönekostnaderna (utan semesterpenning) inte överstiger 3 100 euro i månaden, kan semesterpenningen i sin helhet betalas av sysselsättningsanslag och anslag för arbetslöshetsförmåner till den som anställts med stödet. Om lönekostnaderna för den som anställts med stödet däremot överstiger det nämnda maximibeloppet,
kan bara en del av semesterpenningen betalas av anslag. När lönekostnaderna t.ex. är 3 500 euro
i månaden, används beräkningsformeln 3100/3500 och då kan 88,6 % av semesterpenningen betalas av anslag. Enligt statsbudgeten för 2017 kan anslag beviljas för en del som motsvarar högst
500 årsverken.
När personer anställs till statliga ämbetsverk och inrättningar med sysselsättningsanslag och anslag för arbetslöshetsförmåner, iakttas följande bestämmelser i 7 kap. i LOAFS:
- 1 och 2 § (allmänna förutsättningar för beviljande av lönesubvention)
- 3 § 2 mom. punkterna 2 och 3 (förutsättningar som gäller arbetsgivare i fråga om subvention)
- 4 och 5 § (förutsättningar som gäller anställningsförhållandet i fråga om subvention och överföring av den som anställts med subventionen till uppgifter hos en annan arbetsgivare)
- 7 § (lönekostnader som täcks med subvention)
- 8 § och 9 § 3 mom. (lönesubventionens maximitid)
- 11 och 12 § (tillfälligt avbrott och förnyad beräkning av maximitiden)
- 13 § 1 mom. (hur annat stöd påverkar utbetalningen av lönesubvention)
- 14 § (hinder för utbetalning av lönesubvention)
Enligt beslutsdelen under moment 32.30.51 i statsbudgeten kan anslag användas för utgifter för att
anställa sådana personer med funktionsnedsättning som anställdes med subvention innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande står i samma anställningsförhållande.
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För kostnader som anställningen av sådana personer föranleder kan även universitet fortfarande
beviljas sysselsättningsanslag.
Beslutet om anslag som beviljas fattas för högst ett kalenderår i sänder. Detta innebär att ett beslut
tidsmässigt inte kan hänföra sig till två olika kalenderår.
8 kap. Service för inledning och utveckling av företagsverksamhet
I kapitel 8 behandlas den startpeng som är avsedd för inledning av företagsverksamhet och service för utveckling av företagsverksamheten.
1 § Startpeng
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja enskilda kunder som inleder företagsverksamhet på heltid
startpeng för att trygga försörjningen. När man granskar företagandet följs bestämmelserna om företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Startpengen är avsedd för blivande företagare,
så den beviljas i regel inte personer som redan är företagare. Till skillnad från ovan nämnda kan
startpeng beviljas personer som har ett företag som bisyssla och som utvidgar sin verksamhet till
en heltidssyssla.
Startpeng kan beviljas också till personer som tidigare varit verksamma som företagare. Om den
planerade företagsverksamheten är av liknande karaktär som den tidigare verksamheten, ska arbets- och näringsbyrån överväga huruvida det är ändamålsenligt att bevilja startpeng för att inleda
verksamhet på nytt. Om personen i egenskap av företagare endast har utfört vissa ”ströjobb”, som
enligt bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan anses som avslutade, kan
startpeng beviljas då personen inleder företagsverksamhet av kontinuerlig karaktär avsedd att utföras på heltid, såvida att de övriga villkoren uppfylls.
Startpeng kan också beviljas en utlänning som vistas lagligt i Finland och som har de tillstånd som
krävs för näringsverksamheten. Det är inte ändamålsenligt att bevilja startpeng för ett företag som
ska grundas utomlands, eftersom syftet med startpengen är att främja uppkomsten av företag och
arbete i Finland. Startpeng bör inte beviljas personer som bor utanför Finland, fast företaget grundas i Finland.
Med startpengen kan man trygga företagarens försörjning under högst tolv månader. Beslutet om
startpeng fattas periodvis. Den första periodens längd är sex månader. Beslut för kortare tid än sex
månader fattas endast i undantagsfall.
Om en person som blivit företagare med hjälp av startpeng lämnar en ansökan om fortsatt startpeng, bedömer arbets- och näringsbyrån bland annat:
-

behovet av sakkunnigservice utanför arbets- och näringsförvaltningen
om företagsverksamheten under den tidigare perioden har startats som planerat, exempelvis i relation till affärsplanen
om avkastningen från affärsverksamheten redan i det här skedet tryggar företagarens försörjning tillräckligt väl.

Bland annat utifrån dessa faktorer bedöms behovet och längden på den fortsatta startpengen.
Fortsättning beviljas för högst sex månader.
Ansökan om fortsatt startpeng ska alltid lämnas in till arbets- och näringsbyrån under en gällande
startpengsperiod. Kunden som får startpeng instrueras att lämna sin ansökan om fortsatt startpeng
till arbets- och näringsbyrån senast cirka en månad före utgången av perioden med startpeng, så
att man har tid att skaffa eventuell sakkunnigservice utanför arbets- och näringsförvaltningen,
såsom ett nytt utlåtande om startpeng, och att beslutet om fortsatt startpeng fattas så att utbetal-
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ningen av stödet inte bryts. En ansökan om fortsatt startpeng som har lämnats efter utgången av
perioden med startpeng avslås enligt huvudregeln med stöd av villkoret för stödbeslut enligt 8 kap.
2 § 2 mom. i LOAFS, om inte arbets- och näringsbyrån har något särskilt skäl att bevilja fortsatt
startpeng. Med särskilt skäl avses till exempel en situation där den som får startpeng verkligen inte
har kunnat skicka in ansökan i tid, till exempel på grund av sjukdom eller en av sökanden oberoende orsak. Det är inte fråga om ett särskilt skäl i en situation där det av anslagsskäl har fattats ett
negativt beslut om fortsatt startpeng och startpeng söks med en ny ansökan efter att startpengsperioden löpt ut och arbets- och näringsbyrån på nytt har anslag till sitt förfogande.
Startpeng beviljas i form av de minimis-stöd. För uppföljningen och övervakningen av startpengen
ska den som ansöker om startpeng lämna företagets FO-nummer till utvecklings- och förvaltningscentret i samband med den första ansökan om utbetalning. Startpengen beaktas kalkylmässigt
som de minimis-stöd för företagsverksamheten i fråga. Det är ett villkor i beslutet om startpeng.
2 § Villkor för beviljande av startpeng
Bedömning av om den som ansöker om startpeng har tillräckliga färdigheter
Enligt 2 § 1 mom. 1 punkten i LOAFS är ett villkor för beviljandet av startpeng att den som ansöker
om startpeng har eller skaffar sig tillräckliga färdigheter för att klara av den planerade företagsverksamheten. När de tillräckliga färdigheterna granskas ska man fästa uppmärksamhet vid såväl
yrkeskompetensen som färdigheterna att verka som företagare. Om den som ansöker om startpeng när beslutet om startpengen fattas ännu inte har tillräckliga färdigheter att fungera som företagare, kan startpeng beviljas om personen åtar sig att skaffa sig de nödvändiga färdigheterna. En
kund som ansöker om startpeng kan avlägga den företagarutbildning som behövs exempelvis i
form av arbetskraftsutbildning, helt eller delvis under perioden med startpeng. Om kunden deltar i
utbildning under perioden med startpeng, kan deltagandet ställas som villkor för utbetalningen av
stödet i stödbeslutet.
Bedömning av förutsättningarna för kontinuerligt lönsam verksamhet
Enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i LOAFS är ett villkor för beviljande av startpeng att den tilltänkta företagsverksamheten av arbets- och näringsbyrån bedöms ha förutsättningar att bli en kontinuerligt
lönsam verksamhet. När man granskar förutsättningarna för kontinuerlig lönsam verksamhet fästs
uppmärksamhet vid bland annat affärsplanen, lönsamhetsberäkningarna, resultatprognoserna och
riskerna. Med tanke på besluten om fortsatt startpeng kan man också ta hjälp av uppgifter som
lämnats av till exempel bokförare och/eller skattemyndigheten, såsom företagets resultat- och balansräkning samt bokslut.
Andra nödvändiga villkor i beslutet om startpeng
Enligt 2 § 2 mom. i LOAFS kan arbets- och näringsbyrån när startpeng beviljas ställa nödvändiga
villkor för erhållande av startpeng. Sådana villkor kan vara t.ex.
-

att den nödvändiga finansieringen för företagsverksamheten är ordnad, såsom ett löfte om
lån
att de tillstånd som behövs för att bedriva näringen i fråga beviljas
att betalningsplanen eller betalningsprogrammet för en privat skuldsanering iakttas
att utbildningen och språkkunskaperna som behövs i företagsverksamheten förvärvas.

3 § Hinder för beviljande och utbetalning av startpeng
Bedömning av tryggandet av en rimlig försörjning i det skede när företagsverksamheten
startas och etableras
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Enligt 3 § 1 mom. 1 punkten i LOAFS beviljas startpeng inte, om den planerade företagsverksamheten bedöms ge den enskilda kunden en rimlig försörjning i det skede företagsverksamheten startas och etableras.
När man bedömer behovet av att trygga förtjänsten fästs uppmärksamhet bland annat vid vilken
typ av företagsverksamhet som planeras och vilken finansiering den kräver. Vid granskningen tas i
beaktande bland annat hur mycket främmande kapital som behövs i företaget och hur finansieringen ordnas. Om företagsverksamheten kräver stora investeringar, som till stor del finansieras med
lån, och företagsverksamheten är sådan att intäkterna från verksamheten kommer först efter en
tid, kan man göra bedömningen att företagaren behöver startpeng för att trygga försörjningen.
Bedömning av snedvridning av konkurrensen
Startpeng beviljas inte om den bedöms snedvrida konkurrensen mer än i ringa mån mellan dem
som erbjuder samma produkter eller service. När man bedömer snedvridningen av konkurrensen
fästs särskild uppmärksamhet vid konkurrensläget inom branschen och utvecklingsutsikterna i den
region där man har för avsikt att grunda ett företag med hjälp av startpeng. Om det exempelvis
finns många företag inom samma bransch i regionen i förhållande till efterfrågeutsikterna, eller om
man när beslut om startpeng fattas gör bedömningen att ett företag med startpeng skulle få en
konkurrensfördel mer än i ringa mån jämfört med dem som erbjuder samma produkter eller service, kan startpeng inte beviljas.
Om startpeng beviljas flera personer som är företagare vid samma företag, ska arbets- och näringsbyrån fästa uppmärksamhet vid att stödets totala belopp inte snedvrider konkurrensen.
Bedömning av inledande av företagsverksamhet
Enligt 3 § 1 mom. 3 punkten i LOAFS beviljas startpeng inte om den enskilda kund som ansöker
om startpeng har inlett företagsverksamhet på heltid innan beslut om beviljande av stöd har fattats.
Inledandet av företagsverksamhet bedöms enligt 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Företagsverksamheten anses ha påbörjats, om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning, när företaget
-

fördes in i registret över mervärdesskattskyldiga,
fördes in i förskottsuppbördsregistret, eller
fördes in i skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Man utgår ifrån att företagsverksamheten betraktas som påbörjad när den egentliga produktionen
eller ekonomiska verksamheten inleddes. I praktiken grundar sig detta på företagarens egen anmälan om tidpunkten för inledande av företagsverksamheten. För att säkerställa att bestämmelsen
tillämpas på ett enhetligt sätt betraktas företagsverksamheten som påbörjad också när företaget
antecknas i registret över mervärdesskattskyldiga eller förskottsuppbördsregistret, eller i skatteförvaltningens arbetsgivarregister.
Man kan avvika från den tidpunkt för inledande som grundar sig på registeruppgifterna, om det
finns skäl att göra en annan bedömning, till exempel utifrån en redogörelse för tidpunkten när den
egentliga produktionen eller ekonomiska verksamheten inleddes. Inledandet av marknadsföringen
betraktas i allmänhet som en inledning av den ekonomiska eller produktionsmässiga verksamheten. Om inledandet av företagsverksamheten förknippas med exceptionellt sysselsättningsskapande arbetsmoment, kan företagsverksamheten betraktas som inledd redan innan den ekonomiska eller produktiva verksamheten inleds. Ett sådant sysselsättningsskapande arbetsmoment
kan vara exempelvis renoveringsarbete, som företagaren utför själv.
Om en person som ansöker om startpeng utöver registreringen av bolaget eller firman endast har
gjort mindre förberedelser för företagsverksamheten, såsom anskaffning av lokaler, ansökan om

83 (145)

företagsstöd eller en marknadsutredning med anknytning till verksamhetsstarten, anses företagsverksamheten börja först när den ekonomiska eller produktionsmässiga verksamheten inleds.
Ovan nämnda omständigheter i sig påvisar ändå inte att företagsverksamhet har inletts.
I vissa situationer kan det vara ändamålsenligt att bevilja startpeng för företagsverksamhet som inletts redan tidigare. En sådan situation är till exempel när företagsverksamhet som bedrivits som
bisyssla utvidgas till en heltidssyssla. För att startpeng ska beviljas förutsätts då att beslutet om
startpeng fattas innan verksamheten utvidgas till en heltidssyssla. Det kan också vara ändamålsenligt att bevilja startpeng för en redan påbörjad verksamhet till exempel vid generationsväxling eller ägarbyte, under förutsättning att den enskilda kund som ansöker om startpeng tidigare inte har
varit företagare vid företaget i fråga. Faktorer som talar för beviljande av startpeng i de här situationerna kan vara bland annat
-

företagsverksamheten utvecklas i samband med generationsväxling eller ägarbyte,
nya arbetstagare anställs vid företaget efter generationsväxling eller ägarbyte,
generationsväxling eller ägarbyte anses ha betydelse med tanke på att bevara de arbetstillfällen som redan finns vid företaget.

Bedömning av försummelse av skatter och lagstadgade avgifter eller privaträttsliga betalningsstörningar
Startpeng beviljas inte om den enskilda kund som ansöker om startpeng på ett väsentligt sätt har
försummat sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter eller har väsentliga privaträttsliga betalningsstörningar, om inte arbets- och näringsbyrån av särskilda orsaker anser det ändamålsenligt att bevilja stöd. Vid granskningen beaktas försummelser av skatter och lagstadgade avgifter samt privaträttsliga betalningsstörningar hos den enskilda kunden som ansöker om startpeng
själv och i eventuell tidigare företagsverksamhet. Om startpeng beviljas en person som har ett företag som bisyssla och som utvidgar sin verksamhet till en heltidssyssla får företaget i fråga heller
inte ha försummat skatter och lagstadgade avgifter eller ha privaträttsliga betalningsstörningar.
Obetalda skatter, lagstadgade avgifter eller privaträttsliga betalningsstörningar till ringa belopp utgör inget hinder för beviljande av startpeng.
Dessa omständigheter bedöms i proportion till den planerade företagsverksamhetens lönsamhet
och färdigheterna att verka som företagare hos den som ämnar bli företagare. Till exempel utgör
större än ringa skulder från den tidigare företagsverksamheten inte automatiskt ett hinder för beviljande av startpeng, om den tidigare företagsverksamheten har upphört som olönsam på grund av
en plötslig förändring i marknadsläget eller av någon annan av företagaren oberoende orsak och
en betalningsplan för återbetalningen av skulderna har gjorts. Om kunden som får startpeng inte
följer betalningsplanen betalas subventionen inte ut, under förutsättning att man i beslutet om beviljande av startpeng har ställt som villkor att betalningsplanen måste följas. Samma princip gäller
privaträttsliga betalningsstörningar och bekräftad skuldsanering för privatpersoner.
Hinder för utbetalning av startpeng
Den som ansöker om startpeng kan vid tidpunkten för ansökan exempelvis stå i ett anställningsförhållande, studera på heltid eller få pension eller någon annan förmån på grund av arbetsoförmåga. I dessa situationer förutsätts inte att den som ansöker om startpeng säger upp sig från sitt
arbete eller avbryter sina studier innan ett positivt beslut om startpengen har fattats. Startpengen
är i alla fall avsedd för att trygga försörjningen under företagsverksamhet som till sin natur är en
huvudsyssla, och därför betalas startpeng enligt 8 kap. 3 § 3 mom. inte ut, om en person för
samma tid får lön eller annan ersättning för arbete som inte har samband med hans eller hennes
företagsverksamhet, offentligt stöd för sina egna lönekostnader eller annan förmån som tryggar
försörjningen.
Om kunden får ovan nämnda inkomster, ersättningar, stöd eller förmåner som utgör hinder för utbetalningen av startpeng utreds bland annat genom att fråga kunden om detta på ansökningsblan-
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ketten för startpeng. Om det framgår att en kund som ansöker om startpeng har rätt till dessa inkomster, ersättningar, stöd eller förmåner, men han eller hon inte får dem under perioden med
startpeng, kan startpeng utbetalas. I dessa situationer ska kunden i samband med utbetalningen
lämna en utredning till utvecklings- och förvaltningscentret i form av ett skriftligt intyg av beviljaren/betalaren, för att bevisa att han eller hon inte får dessa inkomster under perioden med startpeng.
Lön eller ersättning för arbete som inte har samband med företagsverksamheten
Enligt 3 § 3 mom. 1 punkten i LOAFS betalas startpeng inte ut, om kunden som får startpeng för
samma tid får lön eller ersättning för arbete som inte har samband med hans eller hennes företagsverksamhet, varvid också semesterlön och lön för uppsägningstid ska anses vara lön. Beloppet som betraktas som lön spelar ingen roll. Om en person som har blivit företagare under perioden med startpeng utför avlönat arbete endast enstaka dagar, avbryts inte utbetalningen av startpeng helt och hållet, utan startpeng betalas inte för de dagar då kunden arbetar.
I denna punkt betraktas som lön också sådan ekonomisk förmån som ska anses trygga en rimlig
försörjning, som avses i 3 kap. 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (= en ekonomisk förmån från arbetsgivaren som baserar sig på ett avtal eller motsvarande arrangemang i anslutning till att anställningsförhållandet upphör). Den tid under vilken den ekonomiska förmånen utgör ett hinder för utbetalning av startpeng beräknas så att förmånen periodiseras på basis av lönen
i det senaste anställningsförhållandet.
Beslutet om startpeng för en person som övergår från ett anställningsförhållande till att arbeta som
företagare kan fattas redan under anställningsförhållandet. Med startpengen tryggas dock försörjningen för nya företagare under högst tolv månader från det att företagsverksamheten på heltid har
inletts. Om den nya företagarens försörjning tryggas med lön för uppsägningstiden eller en annan
ekonomisk förmån under de första månaderna som företagare, kan endast en del av försörjningen
under den ovan nämnda etableringsperioden på tolv månader tryggas med startpeng.
Om en uppsagd arbetstagare eller det företag han eller hon har grundat får ersättning av den tidigare arbetsgivaren för kostnader med anknytning till inledande av företagsverksamhet, kan startpeng beviljas och betalas i situationer där ersättning inte betalas för att trygga företagarens försörjning. I dessa situationer kan den tidigare arbetsgivaren exempelvis betala ersättning mot verifikat
för bland annat anskaffning av inventarier och arbetsredskap samt för att anlita en bokföringsbyrås
tjänster.
Annat offentligt stöd för lönekostnader
Enligt 3 § 3 mom. 2 punkten i LOAFS betalas startpeng inte ut, om kunden som får startpeng för
samma tid får offentligt stöd för sina egna lönekostnader. Offentliga stöd som en person får för sina
egna lönekostnader kan vara exempelvis företagsstöd inom arbets- och näringsministeriets eller
jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.
Arbetslöshets-, invaliditets- och sociala förmåner samt studiestöd
Enligt 3 § 3 mom. 3 punkten i LOAFS betalas startpeng inte ut om kunden som får startpeng för
samma tid får arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, sociala förmåner
enligt 3 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 2 mom. i samma lag, eller studiestöd enligt lagen om studiestöd
(65/1994). Därför kan startpeng inte betalas ut, om kunden som får startpeng för samma tid får
-

arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), eller
invalidpension eller rehabiliteringsstöd enligt folkpensionslagen (568/2007), eller en förmån
som betalas för full arbetsoförmåga med stöd av någon annan lag
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-

-

ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna
arbetslöshetspension
moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen
avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)
rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt de lagar, den pensionsstadga eller
de pensionsbestämmelser som avses i 1 kap. 3 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006), eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna i
olycksfalls- eller trafikförsäkring eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),
eller
studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Även andra förmåner som bör anses trygga en rimlig försörjning för den som får startpeng utgör ett
hinder för utbetalning av startpeng. Sådana förmåner kan vara till exempel tilläggspension som
ordnats av arbetsgivaren eller ersättning av inkomstförlust enligt brottsskadelagen (1204/2005).
Förmånen skulle anses trygga försörjningen för den enskilda kund som ansöker om startpeng om
dess belopp minst motsvarade en startpeng. Följande prioriterade inkomster enligt 4 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa beaktas dock inte som hinder för utbetalning av startpeng:
- familjepensioner,
- vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),
- menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen
om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015),
- livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst,
- handikappbidrag enligt lagen om handikappförmåner,
- bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007),
- bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014),
- barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992),
- utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),
- militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993),
- ersättningar för kostnader enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om skada, ådragen i militärtjänst,
- partiell förtida ålderspension enligt arbetspensionslagarna.

4 § Startpengens belopp och ersättningsdagar
Startpengens belopp är lika stort per dag och person som den grunddagpenning som avses i 6
kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I startpengens belopp beaktas inte
grunddagpenningens förhöjningsdel. Startpeng betalas för högst fem dagar per kalendervecka. Enligt 18 § i statsrådets förordning som utfärdats med stöd av LOAFS betalas startpeng för de dagar
då en enskild kund som får startpeng arbetar i sitt företag. Ersättningsdagar för startpeng kan vara
vardagar och/eller veckoslut (inkl. helgdagar), under förutsättning att startpeng betalas för högst
fem dagar per kalendervecka.
5 § Service för utveckling av företagsverksamhet
Mål och innehåll för servicen för utveckling av företagsverksamhet
Servicen för utveckling av företagsverksamhet definieras på följande sätt i lagen:
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1. Sakkunnigservice för att bedöma ett SMF-företags utvecklingsbehov och göra upp en utvecklingsplan (analys)
2. Sakkunnigservice för att stödja genomförandet av utvecklingsplanen (konsultering)
3. Utbildningsservice för företagsverksamhet (utbildning)
4. Sakkunnigservice för att stödja ett SMF-företags nätverksbildning (nätverk)
Servicen för utveckling av företagsverksamhet har som mål att stödja förnyelse, tillväxt och internationalisering i SMF-företag samt sysselsättning av människor. Målgruppen för service är i synnerhet de SMF-företag som vill utvecklas från företag som är verksamma på den lokala marknaden
till företag som är verksamma på hemmamarknaden, eller utvecklas från företag som är verksamma på hemmamarknaden till företag som är verksamma på den internationella marknaden.
Tjänsterna är avsedda för verksamma SMF-företag med förmåga att utvecklas. Med verksamma
företag avses SMF-företag som har minst ett fastställt bokslut eller vid behov någon annan tillförlitlig utredning om företagets verksamhet. SMF-företag definieras enligt Europeiska kommissionens
rekommendation (2003/361/EG). Tjänsterna är avgiftsbelagda för företagen. Den andel av servicen som staten finansierar utgör de minimis-stöd (De minimis-förfarandet har beskrivits i anvisningen under den punkt som handlar om 7 kap. 5 §).
Statens finansieringsandelar av tjänsterna är: (förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 19 §):
1. 80 procent, när det är fråga om experttjänsten Analys
2. 75 procent, när det är fråga om experttjänsten konsultering och nätverk
3. 70 procent, när det är fråga om utbildningsservice.
Organiseringen av tjänsterna
NTM-centralerna ansvarar för genomförandet av servicen för utveckling av företagsverksamhet.
Arbets- och näringsbyråernas roll är att kartlägga företagskunders servicebehov och hänvisa SMFföretag till de rätta tjänsterna.
Servicen utförs av konkurrensutsatta tjänsteleverantörer.
Ansökan om service
Ansökan om tjänster för utveckling av företagsverksamhet görs med elektroniska ansökningar som
finns på webbplatsen www.yritystenkehittamispalvelut.fi. NTM-centralen och företagskunden kan i
samråd närmare bestämma behovet av och längden på tjänsten, speciellt när det är fråga om
tjänsten Konsultering.
Beviljande och genomförande av service
Analystjänsten beviljas i regel för en dag, men i specialfall kan tjänsten pågå i två dagar. Konsulteringstjänsten beviljas genom ett beslut för minst två dagar och högst sju dagar, med anknytning till
ett i förväg bestämt tema. Företagskundens utvecklingsbehov måste utredas och åtgärderna preciseras innan tjänsten beviljas. Utvecklingsbehovet kan utredas till exempel genom Analystjänsten.
Utförandet av tjänsterna Analys och Konsultering sker i samarbete mellan tjänsteleverantören och
företagskunden.
Utbildningstjänsterna är långvariga utbildningshelheter avsedda för SMF-företags ledning och
nyckelpersoner. Utbildningarna innehåller närundervisningsdagar och dagar med företagsspecifik
konsultering. Målet är att stärka deltagarnas kompetens inom vissa delområden av affärsverksamhet.
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Förutsättningar för beviljande av service
För att en tjänst ska beviljas förutsätts att företaget har starkt engagemang och stark vilja att utveckla sin verksamhet samt resurser för utförandet och finansieringen av tjänsten.
Konsulteringstjänsten kan enligt 20 § i förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
beviljas ett SMF-företag sammanlagt högst 15 dagar under tre år. Granskningsperioden på tre år
börjar löpa från den dag det för företaget för första gången har fattats ett positivt beslut om tjänsten. NTM-centralen ska följa kumuleringen av dessa 15 dagar.
I samband med beviljandet av tjänsten kontrollerar NTM-centralen företagskundens kreditupplysningar. Om företaget har betalningsstörningar, beviljas service i regel inte.
Enligt författningarna kan service inte beviljas i följande fall:
1. Företaget har under de senaste tre åren redan fått Konsulteringstjänst eller nätverkstjänst i
15 dagar, eller 15 dagar skulle överskridas i samband med att service beviljades.
2. Maximibeloppet för de minimis-stöd till företaget skulle överskridas om service beviljades.
3. Företaget räknas till sin storlek inte som ett SMF-företag enligt Europeiska kommissionens
rekommendationer (2003/361/EG).
4. Företaget har fått stöd till grundande av företag via Fastlandsfinlands program för utveckling av landsbygden 2014-2020. Den stödtid som fastställs i beslutet utgör ett hinder för att
bevilja service för utveckling av företag.
5. Företaget har beviljats finansiering av nystartade innovativa företag under de tre senaste
åren. Karensregeln gäller inte företag till vilka finansiering av nystartade innovativa företag
beviljas för första gången efter 1.1.2015. (Statsrådets förordning om ändring av statsrådets
förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
1274/2013).
6. Företaget har enligt 12 kap. 7 § i LOAFS sådana förseelser eller försummelser i egenskap
av arbetsgivare som nämns i 3 kap. 3 § 1 i lagen.
Prövningsbaserade motiveringar för att inte bevilja tjänsten:
1. Företaget anses inte i tillräcklig grad engagera sig i genomförandet av tjänsten eller utvecklandet av sin verksamhet.
2. Företaget har en dålig ekonomisk situation (eventuella betalningsstörningar)
3. Företaget har försummat sin skyldighet att betala skatt eller lagstadgade avgifter.
4. Företaget har inget bokslut eller någon annan tillförlitlig utredning om företagsverksamhetens omfattning.
5. NTM-centralen har inte anslag för att genomföra tjänsten under det aktuella året.
6. Företaget har redan tidigare fått stöd eller service för samma ändamål till en volym som
anses vara tillräcklig.
7. Tjänsten bedöms inte ha en tillräckligt betydande effekt på utvecklandet av företaget.
Förbud mot ändringssökande
I ett beslut om service för utveckling av företagsverksamhet kan inte begäras omprövning hos den
myndighet som fattat beslutet på det sätt som föreskrivs i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003)
och beslutet kan inte överklagas (LOAFS 14 kap. 1).
Tidsfrist för genomförande av service
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Tjänsten ska utföras inom den tid som fastställs i NTM-centralens beslut till företagskunden och
beställning som lämnats till tjänsteleverantören. Företagskunden har dock under utförandetiden
möjlighet att ansöka om förlängd tidsfrist. Begäran om förlängd tid ska göras skriftligt och motiveras.
Rapportering om tjänster till NTM-centralen
Rapporteringen om tjänster görs med formbestämda rapporter som både företagskunden och
NTM-centralen har godkänt. NTM-centralen kan dessutom begära andra upplysningar för att säkerställa att tjänsten utförts, som till exempel fakturan till företagskunden över utförandet av tjänsten eller ett tjänsteavtal som kunden och tjänsteleverantören undertecknat.
NTM-centralen ska beakta att det i rapporter och annat material om tjänster kan finnas uppgifter
om företagskundens affärs- eller yrkeshemligheter och behandla dessa uppgifter på korrekt sätt.
Fakturering av tjänster samt priser
Tjänsteleverantörerna fakturerar både NTM-centralen och företagskunden efter att tjänsten utförts.
Företagskundens betalningsandel har fastställts i det beslut som NTM-centralen upprättat samt i
beställningen som gjorts hos tjänsteleverantören. NTM-centralen betalar tjänsteleverantören först
efter att de rapporter som fås om tjänsten har godkänts.
Det pris som betalas till tjänsteleverantören för tjänsten har bestämts på förhand. Priset för analystjänsten är 1100 euro/dag och för konsultering 1200 euro/dag. På priserna tillkommer mervärdesskatt. I priset för tjänsten ingår alla kostnader, såsom kostnader för förberedelser, resor och
rapportering. Det företag som utfört tjänsten har inte rätt att fakturera för några andra kostnader.
Även priserna för de utbildningar som är avsedda för SMF-företags ledning och nyckelpersoner har
bestämts på förhand. Till tjänsteleverantören betalas 250 euro/deltagare för en närundervisningsdag och för konsultering som ingår i utbildningen 1200 euro/deltagare/dag. På priserna tillkommer
mervärdesskatt.
I alla tjänster avses med en dag sju timmars arbete. Förhandsförberedelser, rapportering och
tjänsteleverantörens resekostnader ersätts inte separat. Utförandet av tjänsterna kan i tillämpliga
delar ske via datakommunikationsförbindelser.
9 kap. Kostnadsersättning
1 § Rätt till kostnadsersättning
En förutsättning för att få kostnadsersättning från Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan
är att den arbetssökande får arbetslöshetsförmån. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan beviljar kostnadsersättningen till arbetssökande som är berättigade till ersättning utan separat
ansökan. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan i alla fall kräva en redogörelse för
till exempel logikostnaderna.
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja kostnadsersättning till en enskild kund utan arbete som deltar
i arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning, karriärträning och prövning. En förutsättning för att kostnadsersättning ska beviljas är att den enskilda kunden utan arbete inte har rätt till kostnadsersättning från arbetslöshetskassan eller FPA, eller rätt till ersättning med stöd av någon annan lag för
de kostnader som uppkommer under den tid kunden deltar i servicen. Under rekryteringsprövning
betalas ingen kostnadsersättning.
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja kostnadsersättning exempelvis till en arbetslös som är under
17 år, som på grund av sin ålder inte har rätt till lagstadgad arbetslöshetsförmån eller kostnadsersättning från arbetslöshetskassan eller FPA. Till ungdomar under 17 år kan betalas kostnadser-
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sättning under deltagande i jobbsökar- och karriärträning, utbildningsprövning, arbetsprövning
(med undantag för rekryteringsprövning) och arbetskraftsutbildning.
Det är i första hand läroanstalterna som ansvarar för att ordna de stödtjänster som studerande behöver. I vissa fall kan det vara ändamålsenligt med arbetsprövning som ordnas av arbets- och näringsbyrån för att utreda alternativen för valet av yrke eller karriär för studerande som inte kommer
vidare i sina studier. Arbets- och näringsbyrån kan betala kostnadsersättning för att ersätta kostnaderna för deltagande i arbetsprövning (med undantag för rekryteringsprövning) för en studerande utan arbete, som på grund av heltidsstudier som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte har rätt till lagstadgad arbetslöshetsförmån eller kostnadsersättning. Annan service,
för vilken det kan bli aktuellt att betala kostnadsersättning enligt prövning till studerande utan arbete under den tid servicen pågår, är jobbsökar- och karriärträning samt utbildningsprövning.
Arbets- och näringsbyrån kan inte bevilja kostnadsersättning, om den sökande kan få lagstadgad
arbetslöshetsförmån genom att anmäla sig som arbetslös arbetssökande eller via något annat system som avses vara primärt har möjlighet att få ersättning för de kostnader som föranleds av deltagande i servicen.
2 § Kostnadsersättningens belopp
Kostnadsersättningens belopp påverkas av om den sysselsättningsfrämjande servicen ordnas
inom den arbetssökandes pendlingsregion eller utanför denna. Enligt förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är det avgörande var servicen huvudsakligen ordnas. Som huvudsakligt ställe där servicen ordnas betraktas den plats där uppskattningsvis mer än 60 procent av
servicen ordnas. Uppskattningen görs på basis av de uppgifter som är tillgängliga när servicen börjar och senare ändringar påverkar inte beslutet, om det inte finns någon särskild anledning till
detta. En särskild anledning kan vara exempelvis att stället där servicen ordnas ändrar på grund av
den personliga studieplan som utarbetas.
Kostnadsersättningen betalas i princip i jämnstora poster under hela servicen. Det kan betyda att
den arbetssökande får en kostnadsersättning på 18 euro per dag också för den tid han eller hon
deltar i servicen inom sin pendlingsregion, eller att den arbetssökande får en kostnadsersättning
på endast 9 euro per dag också för den tid han eller hon deltar i servicen utanför sin pendlingsregion.
Om det inte går att avgöra vilket som är det huvudsakliga stället där den sysselsättningsfrämjande
servicen ordnas på ovan nämnda sätt, betalas kostnadsersättning enligt om den arbetssökande
faktiskt deltar i servicen inom sin pendlingsregion eller utanför den. Kostnadsersättningsbeloppet
kan då variera från dag till dag.
Om en arbetssökande under en dag då han eller hon deltar i servicen åker från sin pendlingsregion till en plats utanför den och tillbaka, betraktas det som att servicen den dagen har ordnats på
utgångsplatsen.
5 § Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor
Den som betalar ut arbetslöshetsförmånen ger den arbetssökande ett beslut bland annat om beviljande av kostnadsersättning när en sysselsättningsfrämjande service inleds och om att ersättningen upphör när servicen avslutas, samt till exempel när den sökande inte har rätt till kostnadsersättning på grund av frånvaro från servicen. Ett beslut ges vid behov också på begäran av personen i
fråga. I regel ges beslutet i samband med beslutet om arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Det går att söka ändring i beslutet genom besvär hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.
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10 kap. Förmåner enligt prövning som anknyter till service och sakkunnigbedömningar
Genom att betala ersättning för kostnader som orsakats av resor för att söka arbete stödjer man
den arbetssökandes regionala rörlighet. Med kostnadsersättningen för kostnader som orsakas av
att man söker sig till en service säkerställs kundernas möjligheter att söka sig till kompetensutvecklingsservice som motsvarar deras behov. Med ersättningen av resekostnader som föranleds
av deltagande i sakkunnigbedömning får man den enskilda kundens serviceprocess att framskrida.
1 § Ersättning för rese- och logikostnader
Ersättning för jobbsökarresor
Ersättning för rese- och logikostnader kan beviljas en arbetslös arbetssökande som söker arbete.
Ersättning kan beviljas för tur- och returresor inom Finland till arbetsintervjuer, om arbetet pågår i
minst två veckor och arbetstiden i medeltal är minst 18 timmar. Det behöver inte vara fråga om ett
arbetserbjudande från arbets- och näringsbyrån eller att arbetsgivaren har informerat om den lediga platsen i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem för att få kostnadsersättning.
Ersättning kan också beviljas för resor till arbetsintervjuer i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En person som söker arbete i
ett annat land än ett annat EU-/EES-land kan beviljas ersättning för rese- och logikostnader som
orsakats av jobbsökarresan, om arbetsintervjun ordnas i Finland, även om arbetsplatsen och arbetet finns utomlands. Kostnader för en jobbsökarresa ersätts inte, om det är fråga om att söka anställning som au pair i utlandet, dvs. en anställning där en ung person erbjuds möjlighet att vistas
utomlands mot att han eller hon sköter hushållarbeten i en familj.
Ändamålsenlighetsprövning med anknytning till ersättning för resekostnader
Ett villkor för att resekostnader ska ersättas är att det med tanke på tillgången till arbetskraft och
sysselsättningen för den arbetslösa ska anses ändamålsenligt att kostnaderna ersätts. Det kan anses ändamålsenligt med tanke på sysselsättningen för den arbetslösa att resekostnader som orsakas av att man söker ett arbete åtminstone ersätts när den arbetssökande enligt arbets- och näringsbyråns bedömning är lämplig för den lediga platsen, utifrån sin yrkesskicklighet och sin kompetens har möjlighet att bli vald till platsen i fråga och inga motsvarande lediga platser finns på
närmare håll. Med tanke på tillgången till arbetskraft kan det vara ändamålsenligt att ersätta resekostnaderna åtminstone om det enligt arbets- och näringsbyråns bedömning inte finns lämpliga
sökande till den lediga platsen på närmare håll. Om någon ansöker om ersättning för en jobbsökarresa till ett annat EU-/EES-land, är det skäl att utnyttja en EURES-experts sakkunskap då man bedömer huruvida ersättandet av kostnaderna ska anses ändamålsenligt med tanke på tillgången på
arbetskraft och sysselsättningen för den arbetslösa.
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för resekostnader som orsakats av att man söker
arbete även när det är fråga om en anställning i ett bemanningsföretag. En förutsättning för att få
kostnadsersättning är att det är fråga om sådana specificerade arbetsuppgifter, i vilka arbetsuppgiftens krav har fastställts så att arbets- och näringsbyrån kan bedöma den arbetssökandes lämplighet för uppgiften som erbjuds.
Det ska anses ändamålsenligt att ersätta kostnaderna för sökande till service åtminstone när man
har avtalat om servicen i fråga med den arbetssökande i sysselsättningsplanen.
Ersättning för resekostnader som orsakas av att ärenden uträttas vid arbets- och näringsbyrån
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I regel står kunden själv för resekostnader som orsakas av att ärenden uträttas vid arbets- och näringsbyrån. Resekostnader som föranleds av uträttande av ärenden vid arbets- och näringsbyrån
kan ersättas endast i fall där en arbetslös enskild kund på grund av en skada eller sjukdom inte
kan använda sig av allmänna kommunikationsmedel eller egen bil, utan behöver färdtjänster för att
kunna sköta ärenden vid byrån. En förutsättning för att en kund som behöver färdtjänst ska få ersättning är att det enligt byråns bedömning är nödvändigt att ärendet sköts personligen vid arbetsoch näringsbyrån för att serviceprocessen ska framskrida, till exempel för att utarbeta eller revidera
en plan, avtala om service eller av någon annan motsvarande orsak.
Följeslagares kostnader ersätts inte. Om en person för att sköta sina ärenden hos arbets- och näringsbyrån på grund av långvarig skada eller sjukdom behöver assistans av en annan person, kan
personen ha rätt till personlig assistans med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987).
3 § Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen
Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen är en förmån enligt prövning som beviljas arbetsgivaren på ansökan. Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen används i första hand för att
eliminera eller lindra de olägenheter som en skada eller sjukdom medför i samband med rekrytering. Stödet för specialarrangemang kan också beviljas för att ge en anställd möjlighet att behålla
sitt arbete. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen beviljas inte för anpassningsbehov som
beror på företagarens egen skada eller sjukdom.
Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen beviljas arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet som stöd i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.
Arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter:
Placeringen av en person i arbete eller hans eller hennes möjligheter att behålla sitt arbete kan
förutsätta att man i fråga om arbetsmaskiner, arbetsredskap, arbetsmetoder eller de yttre förhållandena på arbetsplatsen företar ändringar eller arrangemang, som är nödvändiga för att eliminera
eller lindra de olägenheter som en skada eller sjukdom medför. En skada eller sjukdom kan också
kräva speciella ändringar i hur arbetarskyddet beaktas. I regel är det arbetsgivaren som ansvarar
för att dessa ändringar genomförs.
Myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som tillhandahåller varor eller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i
det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på
lika villkor som andra uträtta ärenden hos myndigheter och få utbildning och arbete
samt varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet.
Vid bedömningen av vilka anpassningar som är rimliga beaktas förutom behoven hos
personer med funktionsnedsättning även den ovan nämnda aktörens storlek och
ekonomiska ställning, arten och omfattningen av aktörens verksamhet, de uppskattade kostnaderna för anpassningarna och stöd som kan fås för åtgärderna. På begäran ska en arbetsgivare utan dröjsmål lämna skriftlig utredning om grunderna för sitt
förfarande till en person med funktionsnedsättning som anser att han eller hon på
grund av vägran att göra rimliga anpassningar har blivit diskriminerad i samband med
arbets- eller tjänsteansökan eller i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. (Diskrimineringslagen 1325/2014)
I arbetarskyddslagen (738/2002) finns bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet
att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
I detta syfte ska arbetsgivaren beakta omständigheter som hänför sig till arbetet, ar-
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betsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar. I princip prioriteras alltid de gemensamma arbetarskyddsåtgärderna, men
vid behov kan också individinriktade åtgärder komma i fråga.
En persons möjlighet att få hjälpmedel eller anordningar som förmåner med anknytning till
yrkesinriktad rehabilitering:
En person som är ersättningsberättigad enligt lagen om olycksfallsförsäkring och vars
arbets- eller funktionsförmåga eller förvärvsmöjligheter har försämrats på grund av ett
olycksfall i arbete eller en yrkessjukdom, kan ha rätt att med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) få hjälpmedel och anordningar som
personen behöver för att klara sina arbetsuppgifter trots det handikapp som beror på
skadan eller sjukdomen.
En person som är ersättningsberättigad enligt trafikförsäkringslagen och vars arbetseller funktionsförmåga eller förvärvsmöjligheter har försämrats på grund av en trafikolycka, kan ha rätt att med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) få hjälpmedel och anordningar som personen behöver på
grund av begränsningar som beror på skadan eller sjukdomen.
När en person inte har rätt att få hjälpmedel med stöd av ovan nämnda lagar om rehabilitering, ska Folkpensionsanstalten med stöd av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) som yrkesinriktad rehabilitering ordna nödvändiga dyra och krävande hjälpmedel och betala
ersättning för kostnaderna för dem, om personen till följd av sjukdom, lyte eller
kroppsskada inte klarar studier eller arbete utan dem eller skulle ha oskäligt svårt eller tungt att klara sig utan hjälpmedel.
Hjälpmedlen är personliga och följer med personen när anställningsförhållandet upphör. När en arbetstagare har rätt att få ovan nämnda hjälpmedel som yrkesinriktad rehabilitering för att klara sitt
arbete, hänvisas arbetstagaren till att ansöka om denna rehabiliteringsförmån och arbetsgivaren
informeras om möjligheten.
Bedömning av behovet av och förutsättningarna för stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen
Behovet av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen bedöms och stödet beviljas av den arbets- och näringsbyrå inom vars område arbetsplatsen där specialarrangemangen ska ordnas ligger. Om man ansöker om stöd för flera verksamhetsställen och dessa ligger inom olika arbets- och
näringsbyråers område, ska bedömningen av behovet och beviljandet av stöd göras separat vid de
olika arbets- och näringsbyråerna. Om det handlar om mobilt arbete bedöms behovet av specialarrangemang och beviljas stödet av den arbets- och näringsbyrå inom vars område arbetsgivarens
verksamhetsställe ligger.
När arbets- och näringsbyrån bedömer behovet av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen
och förutsättningarna för beviljande av stödet, ska de kostnader som orsakas arbetsgivaren av åtgärderna i fråga och arbetsgivarens ekonomiska ställning tas i beaktande. Arbets- och näringsbyrån ber arbetsgivaren om en uppskattning av kostnaderna för ombyggnadsarbetet. Om ombyggnadsarbetet med tanke på arbetsgivarens ekonomiska ställning skulle orsaka arbetsgivaren så
höga kostnader att dessa skulle utgöra en risk för personens anställning eller möjlighet att behålla
arbetet, kan arbetsgivaren ersättas för dessa kostnader i form av stöd för specialarrangemang på
arbetsplatsen. Arbets- och näringsbyrån ska vid behov höra sakkunniga inom företagshälsovården
eller arbetarskyddet när beslut fattas i ärendet.
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När man överväger att bevilja stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för att ge en anställd
möjlighet att behålla sitt arbete, ska arbets- och näringsbyrån beakta arbetsgivarens skyldighet enligt lagen om likabehandling att vidta skäliga åtgärder för att en person ska klara av sitt arbete.
Belopp och varaktighet
Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen uppgår till maximalt 4 000 euro per person. Om
kostnaderna för ombyggnaden av utrustning som redan finns på arbetsplatsen eller omläggningar
med anknytning till denna blir högre än kostnaderna för anskaffning av en ny maskin, anordning eller möbel, kan anskaffningskostnaderna ersättas. Arbetsgivaren ska alltid själv bidra med egen
finansiering av ändringar eller arrangemang, när man ansöker om stöd för kostnaderna som orsakas av en anställds skada eller sjukdom. När man ansöker om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen som orsakas av en ny arbetstagares skada eller sjukdom, behöver arbetsgivaren inte
bidra med egen finansiering. Nyanskaffade arbetsredskap eller möbler, för vilka har beviljats stöd
för specialarrangemang på arbetsplatsen, blir kvar hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet
upphör.
På arbetsgivarens ansökan kan stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen beviljas för att ersätta den hjälp en annan arbetstagare ger. Stödet uppgår till högst 400 euro i månaden under
högst 18 månader. Hjälp som en annan arbetstagare ger kan ersättas i form av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen också i situationer där arbetsgivaren får lönesubvention eller en jobbcoach används som stöd för placering av en person i arbete. Man kan också avtala om att stödet
för specialarrangemang för hjälp som en annan arbetstagare ger börjar först när servicen med
jobbcoach har avslutats, så att arbetstagaren får stöd för placeringen i arbete under en längre tid.
11 kap. Sysselsättningsskyldigheten samt tilläggsstöd som beviljas kommuner
1 § Att ordna möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete
Personer i åldern 57–59 år som omfattas av skyldigheten
I 11 kap. 1 § 1 mom. i LOAFS finns bestämmelser om skyldigheten att ordna möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete för arbetslösa arbetssökande, om hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare till följd av maximitidens utgång upphör när han eller hon fyllt 57 år,
men innan han eller hon fyller 60 år.
Enligt 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som gällde till slutet av 2016, betalas arbetslöshetsdagpenning för högst 500 arbetslöshetsdagar. Från början av 2017 är maximitiden 300,
400 eller 500 dagar. Enligt lagens övergångsbestämmelse tillämpas den gamla lagen om maximitiden för dagpenningsperioden pågår den 1 januari 2017. Den nya lagen tillämpas i situationer där
utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning inleds 2017, så i praktiken kan skyldigheten först 2018
beröra sådana arbetslösa arbetssökande för vilka maximitiden är 300 eller 400 dagar. Därför används i texten nedan 500 dagar som maximitid, även om maximitiden i fortsättningen också kan
innebära 300 eller 400 dagar.
Sysselsättningsskyldigheten omfattar endast sådana arbetslösa arbetssökande som uppfyller ovan
nämnda villkor för åldern och maximitiden för arbetslöshetsdagpenningen, och som inte har rätt till
tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning. Om en person har rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning slutar inte rätten till arbetslöshetsdagpenning, utan han eller hon kan få arbetslöshetsdagpenning fram till 65 års ålder. Endast en person som får arbetslöshetsdagpenning för
löntagare (grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning) kan ha rätt till tilläggsdagar. Eftersom personer som får arbetslöshetsdagpenning för företagare inte har rätt till tilläggsdagar, omfattas de inte av ovan nämnda skyldighet.
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Skyldigheten omfattar endast sådana arbetslösa arbetssökande som avses i LOAFS. Även en person som står i ett anställningsförhållande och som är permitterad på heltid, eller vars ordinarie arbetstid per vecka är under fyra timmar, betraktas som arbetslös enligt LOAFS, så personen omfattas av skyldigheten om han eller hon är arbetssökande. En person till vilken det betalats sjukdagpenning i 300 dagar och som har ett gällande anställningsförhållande men arbetsgivaren inte kan
erbjuda personen ett arbete som är lämpligt med tanke på hans eller hennes arbetsförmåga, omfattas inte av skyldigheten. En person som får invalidpension som delpension kan vara en arbetslös arbetssökande och omfattas då av skyldigheten, om alla andra villkor uppfylls. Även om arbetet
som ordnas enligt LOAFS ska vara heltidsarbete med ordinarie arbetstid inom branschen, kan en
arbetssökande som får invalidpension som deltidspension sysselsättas i ett arbete som i fråga om
arbetstiden motsvarar hans eller hennes arbetsförmåga. Eftersom syftet med att ordna lönesubventionerat arbete i sex månader, som ingår i skyldigheten, är att uppfylla arbetsvillkoret för utkomstskyddet för arbetslösa, ska det arbete som erbjuds en person som får invalidpension som
deltidspension och omfattas av skyldigheten bland annat i fråga om arbetstiden vara sådant att det
tillfredsställer kraven på uppfyllande av arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Personens tidigare ”arbetslöshetshistoria” spelar ingen roll. Tillämpningen av sysselsättningsskyldigheten kräver inte att en person har fyllt 57 år före utgången av den första dagpenningsperioden
på 500 dagar, utan även en person som har blivit arbetslös och fått arbetslöshetsdagpenning i 500
dagar, sedan övergått till att få arbetsmarknadsstöd och därefter på nytt uppfyllt arbetsvillkoret, kan
omfattas av skyldigheten. Om personen i fråga fyller 57 år före utgången av den ”andra” dagpenningsperioden på 500 dagar och de andra villkoren för tillämpning av skyldigheten uppfylls, omfattas personen av skyldigheten. Det är också möjligt att en person omfattas av skyldigheten två
gånger: Om personens 500 dagar med arbetslöshetsdagpenning har gått ut omedelbart efter att
han eller hon fyllt 57 år, och personen inte får tilläggsdagar på grund av en för kort arbetshistoria,
ska för honom eller henne ordnas arbete som uppfyller arbetsvillkoret med stöd av skyldigheten.
De 500 dagar med arbetslöshetsdagpenning som betalas efter arbete som ordnats med stöd av
sysselsättningsskyldigheten kan gå ut innan personen fyller 60 år. Om personen fortfarande inte
har en tillräckligt lång arbetshistoria, omfattas han eller hon på nytt av skyldigheten.
Utvecklings- och förvaltningscentret ber årligen FPA och arbetslöshetskassorna att lämna uppgifter
om personer som under det aktuella året fyller 57 år men inte 60 år, och till vilka har betalats
grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning i minst 450 dagar och högst 500 dagar. Desssutom ber utvecklings- och förvaltningscentret om uppgifter om sådana personer till vilka det har
betalats arbetslöshetsdagpenning i 250–300 eller 350–400 dagar. Uppgifterna överförs elektroniskt direkt till URA-systemet.
Utgångspunkten är att uppgifterna som lämnas till arbets- och näringsbyråerna inkluderar alla som
omfattas av sysselsättningsskyldigheten. Om det i uppgifterna som lämnats till arbets- och näringsbyråerna trots allt finns felaktigheter som gör att åtgärder inom ramen för skyldigheten inte har
kunnat ordnas för en person som är berättigad till dessa, upphör inte personens rätt till åtgärderna i
fråga. Eftersom uppgifter om personer som omfattas av skyldigheten lämnas för en relativt kort tid,
är det viktigt att uppgiften om att en person omfattas av sysselsättningsskyldigheten också antecknas i uppgifterna om den arbetssökande i URA-systemet.
I uppgifterna som lämnats kan det utöver personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten
också finnas personer som
1) fyller 57 år först efter utgången av maximitiden på 500 dagar. För deras del föranleder uppgiften
inga åtgärder med anknytning till fullgörandet av sysselsättningsskyldigheten, eftersom de inte omfattas av skyldigheten.
2) har rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning. Eftersom dessa personer får arbetslöshetsdagpenning också efter 500 dagar, omfattas de inte av skyldigheten. Arbets- och näringsbyrån
ska vid behov fråga den som betalar arbetslöshetsdagpenningen, om personen har rätt till tilläggsdagar eller om förmånen inte längre betalas efter 500 dagar.
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3) på grund av till exempel ett avbrott i jobbsökningen inte är arbetslösa arbetssökande då uppgifterna lämnas. För deras del föranleder uppgiften inga åtgärder, men det är befogat att anteckna
uppgiften om att maximitiden på 500 dagar närmar sig/har gått ut i uppgifterna om den arbetssökande med tanke på framtida registrering som arbetssökande. Om en persons jobbsökning efter
att maximitiden på 500 dagar har gått ut har avbrutits i minst tre månader, har sysselsättningsskyldigheten enligt 11 kap. 2 § 3 mom. 3 punkten i LOAFS upphört.
Fullgörande av skyldigheten
En person som uppfyller de villkor som nämns i 11 kap. 1 § 1 mom. i LOAFS får subjektiv rätt till
möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete. Den arbetssökande kan om han eller hon så
önskar också avsäga sig denna rätt. Avsägandet antecknas i sysselsättningsplanen, som undertecknas. Avsägandet föranleder inte påföljd för den arbetssökande i fråga om utkomstskydd för arbetslösa.
Om en arbetssökande som omfattas av sysselsättningsskyldigheten inte kan sysselsättas på den
öppna arbetsmarknaden, har han eller hon rätt till sysselsättningsfrämjande rehabilitering, sysselsättningsfrämjande arbetskraftsutbildning eller arbete som ordnats av kommunen med stöd av
sysselsättningsskyldigheten. Rehabilitering och arbetskraftsutbildning har företräde i fråga om arbete som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten. Arbete som ordnats med stöd av
sysselsättningsskyldigheten måste arrangeras, om det inte finns någon lämplig rehabilitering eller
arbetskraftsutbildning att erbjuda.
Den rättighet till rehabilitering som nämns i 11 kap. 1 § i LOAFS kan endast beröra sådana enskilda kunder om vilka det i kundservicesyfte har lagrats uppgifter om personens hälsotillstånd (se
13 kap. 3 § i anvisningen). En uppgift om hälsotillståndet kan antecknas i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem endast om skadan eller sjukdomen försämrar kundens möjligheter
att få arbete.
I det här sammanhanget avses med rehabilitering all offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
Enligt 6 kap. 13 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som gällde till slutet av 2012
var syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att främja yrkesplaneringen för handikappade,
handikappades utveckling samt handikappades möjligheter att finna arbete och kvarstå i arbete.
På basis av ovan nämnda bestämmelse kunde man erbjuda handikappade enskilda kunder tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen som separat fastställts i lag. Från LOAFS slopades de
separata tjänsterna inom den yrkesinriktade rehabiliteringen, definitionen av handikappade kunder
och kravet på arbetsförmåga med anknytning till kundrelationen. Genom reformen ville man framhäva att alla tjänster i serviceutbudet finns tillgängliga för alla. 11 kap. 1 § i LOAFS som berör skyldigheten ändrades inte i detta sammanhang. Eftersom man med rehabilitering i enlighet med ovan
nämnda lagrum tidigare uttryckligen har avsett tjänster som tillhandahålls i form av offentlig arbetskraftsservice, kan skyldigheten uppfyllas genom offentlig arbetskraftsservice i rehabiliteringssyfte.
Arbets- och näringstjänsterna kan vara det enda alternativet i situationer där en persons skada eller sjukdom försvårar sysselsättningen så att han eller hon i praktiken varken kan delta i arbetskraftsutbildning eller arbeta. En person som omfattas av skyldigheten kan själv bedöma om arbetskraftsutbildning eller andra arbets- och näringstjänster är lämpliga för honom eller henne och
om de främjar hans eller hennes sysselsättning. Om personen inte anser att arbetskraftsutbildning
eller, om det är fråga om en person med funktionsnedsättning/långtidssjukdom, övriga arbets- och
näringstjänster, är lämpliga för att fullgöra skyldigheten, ska personen ges möjlighet till arbete som
ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten i sin hemkommun.
Kommunen ska ordna arbete som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten under en månad så att den som sysselsätts kan påbörja arbetet omedelbart efter att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning gått ut. Sådant arbete som ordnas på basis av sysselsättningsskyldigheten måste
vara heltidsarbete med en arbetstid enligt den ordinarie arbetstiden i branschen. För dem som får
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invalidpension som delpension ordnas deltidsarbete som motsvarar deras arbetsförmåga och som
uppfyller det arbetsvillkor som utgör förutsättning för arbetslöshetsdagpenning.
Arbets- och näringsbyrån ska informera en person som omfattas av sysselsättningsskyldigheten
om att han eller hon med stöd av skyldigheten har rätt till ovan nämnda sysselsättningsfrämjande
åtgärder. För personen ska också berättas att den åtgärd som väljs för att fullgöra skyldigheten inverkar på arbetslöshetsförmånen. Arbets- och näringsbyrån ska hänvisa personen till arbetslöshetskassan eller FPA för att utreda hur stor förmån som ska betalas till honom eller henne för att
fullgöra skyldigheten under tiden för och efter den rehabilitering eller arbetskraftsutbildning som
ska ordnas.
Om kunden för att fullgöra skyldigheten som arbetskraftsutbildning eller (vid funktionsnedsättning/kronisk sjukdom) rehabilitering väljer en arbets- och näringstjänst som samtidigt också är en
sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, kan till
honom eller henne för den tiden betalas arbetslöshetsdagpenning till samma belopp som personen
fått som arbetslös samt därtill en eventuell förhöjning för den aktiva tiden (förhöjd del eller förhöjd
förtjänstdel) och kostnadsersättning. Jobbsökarträning, karriärträning, prövning (exkl. rekryteringsprövning) och arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån är utöver arbetskraftsutbildning dessutom arbets- och näringstjänster, som är sysselsättningsfrämjande service. Om en person med funktionsnedsättning/kronisk sjukdom väljs betalas för att fullgöra skyldigheten under annan tid än tiden för ovan nämnda arbets- och näringstjänst arbetsmarknadsstöd,
om vill-koren för att få stödet uppfylls.
Om kunden väljer arbete som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten och uppfyller arbetsvillkoret som är en förutsättning för att få arbetslöshetsdagpenning, han eller hon får efter att
arbetet avslutats arbetslöshetsdagpenning till samma belopp som tidigare, om inte den lön som
bestäms på grundval av de nya inkomstuppgifterna är större än den lön som bestämts tidigare som
grund för arbetslöshetsdagpenningen. I sista hand är det personen som omfattas av sysselsättningsskyldigheten som själv ska fråga den som betalar arbetslöshetsförmånen om hur fullgörandet
av skyldigheten inverkar på hans eller hennes utkomstskydd för arbetslösa. Det är viktigt att personen som omfattas av skyddet medvetet fattar beslut om hur skyldigheten ska fullgöras och förstår de ekonomiska konsekvenserna av beslutet. Skyldigheten kan fullgöras endast med rehabilitering, arbetskraftsutbildning eller arbete som man har kommit överens om tillsammans med den arbetslösa arbetssökande.
Enligt 7 kap. 9 § 2 mom. i LOAFS har kommuner rätt (stödet är inte beroende av prövning) att för
att sysselsätta en person som omfattas av sysselsättningsskyldigheten som lönesubvention få 50
procent av lönekostnaderna för den som anställs med subventionen.
Sysselsättningsförfarande
Bestämmelser om sysselsättningsförfarandet finns i 10 kap. i statsrådets förordning om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012). Arbets- och näringsbyrån ska informera den sysselsättningsskyldiga kommunen om kommunens sysselsättningsskyldighet. Sysselsättningsanmälan
ska göras så snart som möjligt efter att man har diskuterat med personen som omfattas av skyldigheten om fullgörandet av skyldigheten och valt ett arbete som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten, dock senast två veckor före utgången av maximitiden för dagpenningsperioden.
Kommunen ska ordna möjligheten till arbete så att personen kan inleda arbetet omedelbart efter
utgången av maximitiden (300, 400 eller 500 dagar).
Enligt 11 kap. 2 § 2 mom. i LOAFS ska arbete som utförts under den granskningsperiod för arbetsvillkoret som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och som hänförs till arbetsvillkoret,
förkorta sysselsättningsskyldigheten på sex månader i motsvarande mån. Eftersom syftet med arbetet som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten är att uppfylla arbetsvillkoret, ska man
i situationer där en person under granskningsperioden på 28 månader har utfört annat arbete som
uppfyller arbetsvillkoret fästa uppmärksamhet vid att längden på perioden av arbete som ordnats
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med stöd av sysselsättningsskyldigheten ska fastställas så att personen också efter att arbetet
upphör har uppfyllt arbetsvillkoret. Arbets- och näringsbyrån ska fråga den som betalar arbetslöshetsdagpenningen om personen har arbetsveckor som ska räknas in i arbetsvillkoret.
Arbets- och näringsbyråns skyldighet att ordna service för personer som fyllt 60 år
Arbets- och näringsbyrån ska med stöd av 11 kap. 1 § 2 mom. i LOAFS för en arbetslös arbetssökande som fyllt 60 år ordna möjlighet till en sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller till arbete med lönesubvention i anställning hos någon
annan än kommunen innan hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare upphör på grund av maximitiden (300, 400 eller 500 dagar). Arbets- och näringsbyrån ska prata med
kunden om ordnandet av lämplig service genast när informationen om att personen fått arbetslöshetsdagpenning i 250, 350 eller 450 dagar registrerats i kundinformationssystemet URA eftersom
servicen eller arbetet med lönesubvention bör inledas innan maximitiden på 300, 400 eller 500
uppfylls. Arbets- och näringsbyrån kan inte vänta på att maximitiden för utkomstskyddet för arbetslösa uppfylls utan ska aktivt söka en service som lämpar sig för kunden. Skyldigheten kan endast
fullgöras genom en sådan sysselsättningsfrämjande service eller ett sådant arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen om vilken eller vilket man kommit överens
med den arbetslösa arbetssökande för att fullgöra skyldigheten.
Sysselsättningsfrämjande service är:
- jobbsökarträning, karriärträning, prövning (exkl. rekryteringsprövning), arbetskraftsutbildning och frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån enligt LOAFS,
- frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om främjande av integration,
- arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Under tiden för sysseslättningsfrämjande service har en person, såvida att de övriga villkoren uppfylls, utöver arbetslöshetsdagpenning även rätt till eventuell förhöjning för den aktiva tiden och
kostnadsersättning. En person som omfattas av skyldigheten ska själv fråga den aktör som betalar
arbetslöshetsförmånen om hur fullgörandet av skyldigheten inverkar på hans eller hennes utkomststkydd för arbetslösa under den tid servicen pågår och efteråt.
Sysselsättningsfrämjande service eller arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan
än kommunen ska ordnas under minst en så lång tid att personen uppfyller det arbetsvillkor som
utgör en förutsättning för arbetslöshetsdagpenning (26 kalenderveckor). Till arbetsvillkoret enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa räknas också sådana fulla kalenderveckor under vilka en
person som fyllt 60 år har deltagit i arbets- och näringsbyråns sysselsättningsfrämjande service
som ordnas på grundval av 11 kap. 1 § 2 mom. i LOAFS.
Om en arbetslös arbetssökande som fyllt 60 år inte sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden
och man för personen inte kan ordna lämplig sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller
arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen, ska personens hemkommun ordna så att personen har möjlighet att arbeta under sex månader (se Fullgörande av
skyldigheten ovan). Arbete som räknas in i arbetsvillkoret och som utförts under granskningsperioden för arbetsvillkoret och deltagande i sysselsättningsfrämjande service som räknas in i arbetsvillkoret om vilka föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa minskar sysselsättningsskyldigheten på sex månader i motsvarande mån. Arbets- och näringsbyrån ska göra en sysselsättningsanmälan till kundens hemkommun senast två veckor innan maximitiden för arbetslöshetsdagpenningen uppfylls.
Arbets- och näringsbyrån ska informera arbetslösa arbetssökande som fyllt 60 år om att personen
har en subjektiv rätt till sysselsättningsfrämjande service eller arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen som ordnas av arbets- och näringsbyrån, eller i sista hand till
arbete som kommunen ordnar med stöd av sysselsättningsskyldigheten. Den arbetssökande kan
om han eller hon så önskar också avsäga sig denna rätt. Avsägandet antecknas i sysselsättnings-
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planen, som undertecknas. Avsägandet föranleder inte påföljd för den arbetssökande i fråga om
utkomstskydd för arbetslösa.
2 § Begränsningar i fråga om och upphörande av sysselsättningsskyldigheten
En person som får jämkad dagpenning exempelvis på grund av att han eller hon som arbetslös har
tagit emot ett deltidsarbete (arbetstid 4 timmar eller mera i veckan) och som av denna anledning
inte längre betraktas som arbetslös enligt LOAFS, omfattas inte av sysselsättningsskyldigheten.
Maximitiden för arbetslöshetsdagpenning ska löpa ut efter att personen har fyllt 57 år. En person
som genom att avstå från att ansöka om arbetslöshetsdagpenning eller på något annat sätt skapar
en sådan situation att maximitiden på 500 dagar för arbetslöshetsdagpenningen inte löper ut före
57 års ålder, omfattas inte heller av sysselsättningsskyldigheten.
Enligt 11 kap. 2 § i LOAFS upphör sysselsättningsskyldigheten om
1) den som har rätt till arbetsmöjligheter, utan giltig orsak enligt 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, vägrar att ta emot ett honom eller henne anvisat och med hänsyn till
hans eller hennes arbetsförmåga lämpligt arbete som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten,
2) det arbete som anvisats en arbetssökande avbryts av en orsak som beror på den arbetssökande, eller
3) det för den arbetssökande, efter det att jobbsökningen inte längre är i kraft, inte kan ordnas
arbete inom tre månader efter det att sysselsättningsskyldigheten har trätt i kraft.
4 § Tilläggsstöd till kommuner
Kommunen betalas tilläggsstöd om den sysselsätter minst 0,5 procent av områdets arbetskraft
med lönesubvention. I praktiken betalas tilläggstöd endast för de anställda som överskrider
nämnda andel. Om 0,5 procent av kommunens arbetskraft är 40 personer och kommunen sysselsätter 40 personer, betalas inget tilläggsstöd. Om kommunen sysselsätter 41 personer, betalas tilläggsstöd för en person. Om antalet sysselsatta är 45 personer, betalas tilläggsstöd för fem personer.
Grunden för tilläggstödets storlek är det genomsnittliga beloppet per person på de lönesubventioner som kommunen betalats och de sysselsattas andel av arbetskraften i kommunen. I situationen
ovan skulle tilläggsstödet uppgå till tio procent av den genomsnittliga lönesubventionen.
Den genomsnittliga lönesubventionen bestäms genom att räkna ihop de lönesubventioner som
kommunen betalats under en månad och dividera summan med det genomsnittliga antalet personer som under månaden har fått lönesubvention. Om kommunen har fått exempelvis 30 150 euro i
lönesubvention och man har sysselsatt i genomsnitt 45 personer, är den genomsnittliga subventionen 670 euro (30 150/45).
När andelen personer som sysselsätts av kommunen överskrider 0,5 procent av arbetskraften, betalas som tilläggsstöd tio procent av den genomsnittliga lönesubventionen. Om andelen sysselsatta överskrider 1,0 procent, betalas för den överskridande delen 20 procent av den genomsnittliga lönesubventionen. Upp till 1,0 procent betalas tio procent av den genomsnittliga lönesubventionen. När andelen sysselsatta överskrider 2,0 procent av arbetskraften, betalas för den överskridande delen 30 procent av den genomsnittliga lönesubventionen. I vidstående tabell finns ett exempel på den sistnämnda situationen. Antalet sysselsatta är 170 personer. Kommunens arbetskraft uppgår till 8 000 personer. Lönesubventionen som har betalats är i genomsnitt 670 euro per
person.
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genomsnittligt
antal som får
lönesubvention
0,5 % av arbetskraften
1,0 % av arbetskraften
2,0 % av arbetskraften
totalt

tilläggsstöd betalas för

tilläggsstöd

%

euro/pers
.

euro totalt

40

40 personer

10

67

2 680

80

80 personer

20

134

10 720

10 personer
130 personer

30

201

2 010
15 410

160

170 personer

Ett tilläggsstöd på 30 procent betalas för 10 personer (170-160). Ett tilläggsstöd på 20 procent betalas för 80 personer (170-10-80) och på 10 procent för 40 personer (170-10-80-40).
Kommunen ska till utvecklings- och förvaltningscentret för godkännande lämna in en redogörelse
för utbetalning av tilläggsstödet för varje kvartal.
12 kap. Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande samarbete
3 § Arbets- och näringsbyråns uppgifter för att genomföra omställningsskyddet
Omställningsskyddet syftar till att göra samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsoch näringsbyråerna effektivare, för att hjälpa arbetstagarna att hitta nytt arbete så snabbt som
möjligt. Under uppsägningstiden har uppsagda rätt till avlönad ledighet, när personen söker arbete,
deltar i utarbetandet av sysselsättningsplanen eller åtgärder som avtalats i planen. Uppsagda kan
också få arbetslöshetsdagpenningens förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel under tiden för deltagande i sysselsättningsfrämjande service, om deltagandet har avtalats i sysselsättningsplanen.
Dessutom har uppsagda rätt till sysselsättningsledighet (5–20 dagar) enligt 7 kap. 12 § i arbetsavtalslagen.
Kartläggning och planering av servicen då en uppsägning berör ett flertal arbetstagare
När arbets- och näringsbyrån har fått en förhandlingsframställning om att en arbetsgivare avser att
inleda samarbetsförhandlingar för att minska personalen, eller på annat sätt fått kännedom om
eventuella uppsägningar, ska den omedelbart kontakta arbetsgivaren. Arbets- och näringsbyrån
(och vid behov närings-, trafik- och miljöcentralen), företagets och personalens företrädare inleder
sedan ett samarbete för att planera fortsatta åtgärder, kartlägga behovet av arbetskrafts- och företagsservice i samband med uppsägningar, göra upp en handlingsplan eller komma överens om
principerna enligt vilka servicen ska tillhandahållas och arrangemangen skötas. I de gemensamma
förhandlingarna kommer man överens om bland annat följande:
-

-

De uppgifter om de uppsagda arbetstagarna som arbetsgivaren ska samla in för arbetsoch näringsbyrån till stöd för planeringen av servicen och eventuella särskilda projekt.
Hur uppgifterna om arbetstagare som ska sägas upp lämnas in.
Uppgifter om ordnande av och innehållet i träning och utbildning som bekostas av arbetsgivaren i syfte att samordna service och skapa ett mer relevant serviceutbud för arbetssökanden.
Infomöten som arbets- och näringsbyråerna ordnar för de arbetstagare som riskerar att bli
arbetslösa.
Planering, ordnande och verkställande av ett servicepaket för de uppsagda arbetstagarna.
Arbetskraftsutbildning som ska ordnas för de uppsagda och användning av eventuella avgiftsbelagda köpta tjänster vid uppsägning.
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-

Eventuella särskilda projekt som arbets- och näringsförvaltningen ska inleda för att de uppsagda ska kunna erbjudas lämplig arbetskrafts- och företagsservice.
Graden av engagemang som visas av kommunerna i regionen, närings-, trafik- och miljöcentralen och andra samarbetspartner, såsom regional företagsservice, nyföretagarcentraler, läroinrättningar och utbildare, när det gäller att organisera service eller särskilda projekt.

I samband med omfattande uppsägningar är det speciellt viktigt att se till att samarbetet mellan arbets- och näringsbyråerna och NTM-centralerna fungerar både i fråga om planering och i fråga om
tillhandahållande av service.
Organisering av tjänster
Arbets- och näringsbyråernas informationsmöten
Arbets- och näringsbyrån ordnar alltid ett eller flera informationsmöten för arbetstagarna vid
företag som överväger att säga upp eller permittera minst tio personer. Ofta är det ändamålsenligt att ordna ett informationsmöte också då uppsägningshotet gäller färre än tio personer. Vid behov kan också andra sakkunniga inbjudas till informationsmötet, såsom FPA,
arbetslöshetskassor, pensionsanstalter, utbildare, sakkunniga inom hälso- och sjukvården,
ett regionalt utvecklingsbolag eller en nyföretagarcentral).
Målet är att personer som blivit och/eller riskerar att bli uppsagda samt permitterade personer får utförlig information om nya arbets- och utbildningsmöjligheter, tillgänglig service, de
rättigheter som omställningsskyddet erbjuder samt andra möjligheter som kan hjälpa dem
att få nytt arbete. Man strävar efter att personerna som ska sägas upp inleder sin jobbsökning redan i samband med informationsmötet. De arbetssökande uppmuntras att inleda sin
jobbsökning i webbtjänsten Egen jobbsökning. Intervjuerna med de arbetssökande och utarbetandet av sysselsättningsplaner för personer som omfattas av omställningsskyddet inleds så fort som möjligt under uppsägningstiden. De arbetssökande uppmanas att använda
e-tjänster och CV-netti till stöd för jobbsökningen.
Efter informationsmötena ska arbets- och näringsbyrån, arbetsgivaren och arbetstagarnas
företrädare vid behov gå igenom uppgifterna om de uppsagda arbetstagarnas yrke och arbetsuppgifter, redan innan den personliga servicen inleds. På så sätt kan man också precisera de uppgifter om de uppsagda som ska lämnas till arbets- och näringsbyråerna.
Organisering av särskilda projekt
I samband med omfattande uppsägningar som ofta berör närings-, trafik- och miljöcentralens hela verksamhetsområde ska arbets- och näringsbyråerna i regionen i samarbete
med närings-, trafik- och miljöcentralen inleda ett särskilt projekt för att säkerställa ett så effektivt och snabbt utbud av arbetskraftsservice som möjligt. De experter på omställningsskydd som utnämnts vid arbets- och näringsbyråerna spelar en central roll i planeringen
och startandet av dessa särskilda projekt. När ett särskilt projekt inleds ska bland annat följande beaktas:
- Närings-, trafik- och miljöcentralen, de berörda arbets- och näringsbyråerna och företaget ska sinsemellan komma överens om vilken typ av service som ska skräddarsys för
omställningssituationen i företaget.
- I företagets lokaler inrättas om möjligt arbets- och näringsbyråns kundservicepunkt. Alternativt tillhandahålls särskilda tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån för att ge service till de personer som sagts upp av företaget.
- På så sätt inleds den personliga servicen för dem som ska sägas upp redan under uppsägningstiden. Målet är att så många av de uppsagda som möjligt ska hitta ett arbete
eller ett utbildningsalternativ redan innan arbetslöshetstiden börjar.
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-

-

Arbetstagarna kan använda den inrättade kundservicepunkten för att utnyttja arbetsoch näringsförvaltningens e-tjänster. I detta fall står oftast arbetsgivaren för eventuella
särskilda kostnader som orsakas av datakommunikationsförbindelserna.
Förutom ovan nämnda exempel där arbets- och näringsbyråns service tillhandahålls i
företagets lokaler kan ett särskilt projekt också innefatta till exempel arbetskraftsutbildning som arbets- och näringsbyrån och företaget genomför som gemensam anskaffning, omplaceringsträning som bekostas av arbetsgivaren eller rådgivning som arbetsoch näringsbyrån tillsammans med den regionala företagsservicen erbjuder uppsagda
personer som överväger att bli företagare. En tidtabell bestäms för projektet och dess
resultat utvärderas tillsammans med de aktörer som är engagerade i projektet. Målet
med utvärderingen är att utreda om det särskilda projektet har medfört betydande nytta
och om arbets- och näringsförvaltningens service och de övriga åtgärderna har haft
önskad effekt när det gäller omplaceringen av de uppsagda personerna på arbetsmarknaden och omställningssituationen vid företaget. Efter att det särskilda projektet avslutats sammanställer den arbets- och näringsbyrå som ansvarar för projektet en utvärderingsrapport tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen.

Experter på omställningsskydd och verksamhet via nätverk
Som en del av verksamhetsmodellen för omställningsskydd finns vid arbets- och näringsbyråerna
och arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ett nätverk av experter på omställningsskydd. Ett antal experter som specialiserat sig på omställningsskydd har utnämnts på alla närings-,
trafik- och miljöcentralers verksamhetsorter. De har i uppgift bl.a. att
-

handleda och informera arbetsgivare när det gäller att sköta uppgifter med anknytning
till omställningsskyddet och i fråga om utbudet av arbetskraftsservice samt
ansvara för att särskilda projekt startas och service ordnas i samband med omfattande
uppsägningar; då kan experterna på omställningsskydd arbeta på ett större område än
arbets- och näringsbyråns eller närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde.

Experterna på omställningsskydd verkar på både det lokala och det regionala planet och dessutom
som ett rikstäckande nätverk. Det bör dock noteras att varje tjänsteman som arbetar med kundtjänst ska kunna sköta och vara förtrogen med frågor som gäller omställningsskydd.
Arbetet som experterna på omställningsskydd utför koncentrerar sig speciellt på relativt stora uppsägningssituationer som kan skötas företags- och arbetsplatsspecifikt, samt på samarbete under
uppsägningstiden mellan företag, personalens företrädare och de personer som ska sägas upp.
Målet är att ge arbetsgivarna och arbetstagarna information och rådgivning om arbets- och näringsförvaltningens service och annat stöd i uppsägningssituationen samt att ge arbetsgivarna råd
om skötseln av uppgifter med anknytning till omställningsskyddet.
Omställningsskyddsexperterna fungerar också som ett riksomfattande nätverk. Exempelvis i situationer där ett företag som säger upp personal har verksamhetsställen inom flera närings-, trafik- och
miljöcentralers område är det viktigt att experterna på omställningsskydd agerar på riksnivå för att
uppsägningarna inom arbets- och näringsbyråernas område ska kunna skötas enligt samma serviceprinciper och prioriteringslinjer. I dylika situationer avtalar man inom nätverket med experter på
omställningsskydd om vem/vilka som ska överta samordningsansvaret för skötseln av hela situationen. Samordningsansvaret kan bestämmas t.ex. utgående från den ort där företagets största enhet eller huvudkontor är belägna.
Arbetsgivarens skyldigheter i uppsägningssituationer
Se Bilaga 5.

102 (145)

6 § Rätt att få uppgifter
Arbets- och näringsbyråns, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters och närings-, trafik- och miljöcentralens rätt att få uppgifter
Utgångspunkten är att de uppgifter som behövs för att erbjuda arbetskrafts- och företagsservice
ska fås direkt av kunden. En arbetssökande är skyldig att lämna de redogörelser för sin yrkeskompetens, arbetshistoria, utbildning och arbetsförmåga som behövs för tillhandahållandet av offentlig
arbetskraftsservice. Om den arbetssökande inte lägger fram redogörelserna inom den tid som arbets- och näringsmyndigheten har satt ut, upphör jobbsökningen att gälla (LOAFS 2 kap. 1 § 2
mom. 3 punkten).
I vissa fall kan det för genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice bli nödvändigt
för arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter eller närings-,
trafik- och miljöcentralen att få uppgifter direkt från något annat håll än från kunden själv. Därför
har arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-,
trafik- och miljöcentralen rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
av rätten att få uppgifter avgiftsfritt av andra statliga myndigheter, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna, Pensionsskyddscentralen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och anordnare av arbetsprövning
få de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.
När arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen upphandlar offentlig arbetskrafts- och företagsservice av serviceproducenterna, måste de ha tillgång till uppgifter om hur servicen framskrider och utfaller för att kunna planera och säkerställa serviceprocessens förlopp för
kunden. Serviceproducenterna har rätt att lämna dessa uppgifter direkt till arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen utan att separat inhämta kundens uttryckliga samtycke.
Arbets- och näringsmyndigheten kan behöva inhämta uppgifter av någon annan myndighet när de
måste bedöma om de ska vägra att ta emot eller ta bort en platsanmälan eller neka en arbetsgivare eller ett företag någon annan arbetskrafts- eller företagsservice. Uppgifterna kan behövas
särskilt för att bedöma om arbetsgivaren på ett väsentligt sätt har underlåtit att sköta sina förpliktelser enligt arbetsavtalslagen eller sin skyldighet att betala skatt eller lagstadgade avgifter, eller om
det i arbetsplatsens förhållanden eventuellt förekommer problem som kan ha betydelse för
huruvida arbetskrafts- och företagsservice ska erbjudas eller inte. Uppgifter kan inhämtas till exempel från skattemyndigheterna, lönegarantimyndigheterna eller arbetarskyddsmyndigheterna.
En förutsättning för beviljande av lönesubvention och startpeng är att arbetsgivaren eller den som
ämnar bli företagare inte på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att betala skatt eller
lagstadgade avgifter, dvs. lagstadgade avgifter för arbetstagaren och arbetsgivarens lagstadgade
socialskydds-, arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt obligatoriska grupplivförsäkringspremier. Arbets- och näringsbyrån kan begära de
nödvändiga uppgifterna direkt från skattemyndigheterna eller andra relevanta myndigheter, vilket
för sin del underlättar arbetsgivarnas administrativa börda.
Det finns bestämmelser om arbets- och näringsbyråns rätt att få uppgifter oavsett sekretess också
annanstans i lagstiftningen. Sådana bestämmelser finns i 13 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa, i 87 § i lagen om främjande av integration och i 12 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Serviceproducentens rätt att få uppgifter om enskilda kunder
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafikoch miljöcentralen kan, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rät-
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ten att få uppgifter, till en producent av offentlig arbetskrafts- och företagsservice lämna ut uppgifter om enskilda kunder, som är nödvändiga för ordnandet av servicen. Med stöd av bestämmelsen
får arbets- och näringsbyrån till exempel lämna uppgifter om en kund till en producent av utbildningstjänster, om uppgifterna behövs vid val av utbildning och när utbildningstjänster ska erbjudas.
Arbets- och näringsbyråerna har med stöd av 87 § 2 mom. i integrationslagen rätt att oavsett sekretess lämna uppgifter om en invandrare till en serviceproducent, om uppgifterna är nödvändiga för
att utföra de åtgärder och tjänster som avses i 2 kap. i lagen om främjande av integration. Service
som avses i bestämmelsen är till exempel integrationsutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning.
8 § Beviljande, utbetalning och återkrav av stöd och ersättningar
Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut stöd och ersättningar enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt följer upp användningen av anslag som anvisats statens ämbetsverk eller inrättningar.
Utvecklings- och förvaltningscentret är en statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen, när
utbetalningen av stöd avbryts och när stöd eller ersättning återkrävs. Om arbets- och näringsbyrån
får information om något som kan ha betydelse när man bedömer om utbetalningen av ett bidrag
ska avbrytas, avslutas eller återkrävas, ska den omedelbart meddela utvecklings- och förvaltningscentret och centret ska utan dröjsmål utreda ärendet.
Beslut om beviljande som gäller flera år
Enligt 12 kap. 8 § 4 mom. i LOAFS utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet när stöd och
ersättningar söks, beviljas och betalas, om uppföljningen av anslag som anvisats statens ämbetsverk eller inrättningar samt om den inbördes uppgiftsfördelningen mellan arbets- och näringsbyrån
och utvecklings- och förvaltningscentret genom förordning av statsrådet.
I 38 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice finns bestämmelser om
beslut som gäller flera år. I paragrafen föreskrivs att när man beviljar stöd eller ersättningar eller
anskaffar service, ska beslutet fattas på villkor att de anslag som behövs står till förfogande. Detta
är ett s.k. riksdagsvillkor.
Sysselsättningsanslagen i arbets- och näringsministeriets huvudtitel är tvååriga reservationsanslag. För anskaffning av arbetskraftsutbildning har i statsbudgeten anvisats fullmakt, så riksdagsvillkoret tillämpas inte på dessa. Riksdagsvillkoret behövs exempelvis då ett beslut som gäller en
annan service än anskaffning av arbetskraftsutbildning eller beviljande av lönesubvention eller
startpeng sträcker sig längre fram i tiden än till innevarande och följande år. Då fattas beslutet till
den del det sträcker sig till det tredje och eventuella därpå följande år med riksdagsvillkor.
Tillämpning av statsunderstödslagen
Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på behovsprövat statsunderstöd, vilket inom arbets- och
näringsförvaltningen innebär bland annat lönesubvention, startpeng och sysselsättningspolitiskt understöd. Statsunderstödslagen är en allmän lag som är subsidiär i förhållande till speciallagstiftningen om statsunderstöd. Den tillämpas endast till den del det inte finns några avvikande bestämmelser i andra lagar (s.k. speciallagar).
Preskription av utbetalning
l 29 § i statsunderstödslagen föreskrivs om när statsunderstödstagarens rätt att få utbetalning av ett
beviljat statsunderstöd förfaller. Rätten att få utbetalning av ett beviljat statsunderstöd förfaller, om
mottagaren av understöd inte har lagt fram en sådan för utbetalningen av statsunderstödet nöd-
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vändig godtagbar utredning inom den tid som utsatts i understödsbeslutet. Som en godtagbar utredning som avses i statsunderstödslagen betraktas en ansökan om utbetalning med de uppgifter
som behövs för utbetalningen. Om någon tid för inlämnande av utbetalningsansökan inte har satts
ut, förfaller stödtagarens rätt till utbetalning två år efter utgången av det finansår under vilket statsunderstödet har beviljats.
I varje understödsbeslut ska det anges när utbetalningsansökan senast ska tillställas utbetalaren.
Stödtagaren ska lägga fram en för utbetalningen av statsunderstödet nödvändig godtagbar utredning inom den tid som utsatts i understödsbeslutet. Enligt förordningen om offentlig arbetskraftsoch företagsservice betalas lönesubvention ut i efterskott i utbetalningsperioder på en månad, två
månader eller tre månader, enligt vad arbetsgivaren valt. Om en lönesubventionsperiod eller anställningsförhållandet för en person som anställts med lönesubvention avslutas mitt i en utbetalningsperiod, avslutas också utbetalningsperioden samtidigt. I beslut om beviljande av lönesubvention har man som villkor för utbetalningen av subventionen ställt att mottagaren av subventionen
tillställer utvecklings- och förvaltningscentret utbetalningsansökan enligt den utbetalningsperiod
som arbetsgivaren valt i ansökan om lönesubvention i perioder på en, två eller tre månader, inom
två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. Enligt beslutet
om startpeng ska stödtagaren lämna en ansökan på blanketten för utbetalning av startpeng till utvecklings- och förvaltningscentret månatligen (= betalningsperiod) i efterskott. Ansökan om utbetalning av startpeng ska lämnas inom två månader från utgången av betalningsperioden.
Vid beräkningen av tidsfristen iakttas lagen om beräknande av laga tid (150/1930). Tid som är bestämd i veckor, månader eller år efter angiven dag, slutar den dag i den avsedda veckan eller månaden, som till benämning eller ordningsnummer motsvarar sagda dag. Om det inte finns motsvarande dag den månad då tidsfristen skulle gå ut, anses den sista dagen i samma månad vara den
utsatta tidens slutdag. Om den ovan nämnda tidsfristen på två månader går ut en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller helgfri lördag, fortsätter tidsfristen
ännu följande vardag.
Exempel på utgången av den ovan nämnda tidsfristen för utbetalning av lönesubvention på två
månader: Exempel 1: om utbetalningsperioden går ut 15.3, börjar beräkningen av tidsfristen på två
månader 31.3 och den utsatta tiden går ut 31.5. Exempel 2: om utbetalningsperioden går ut 30.6,
går den utsatta tiden ut 31.8. Exempel 3: om utbetalningsperioden går ut 31.12, går den utsatta tiden ut 28.2.
Om man inte ansöker om utbetalning inom utsatt tid, preskriberas utbetalningen och inget stöd betalas för betalningsperioden i fråga. Bestämmelsen om preskription av utbetalning i statsunderstödslagen är ovillkorlig, vilket innebär att också en liten försening gör att stödtagaren förlorar sin rätt att
få utbetalning för utbetalningsperioden i fråga. Utvecklings- och förvaltningscentret fattar ett negativt utbetalningsbeslut om ansökan är försenad. Beslutet fattas utan att man hör den som söker
stöd.
Trots att bestämmelsen om preskription av utbetalning är ovillkorlig, kan det ibland uppkomma situationer (t.ex. eldsvåda) där det med tanke på den som söker stöd skulle vara orimligt att ge avslag på ansökan om utbetalning. Om det är fråga om en händelse som är oberoende av den som
söker stöd, oväntad och exceptionell, och som man inte kunde ha förutsett och som rent fysiskt utgör ett hinder för att lämna ansökan om utbetalning till utvecklings- och förvaltningscentret inom utsatt tid, och förseningen är obetydlig, finns inget hinder för utbetalning av lönesubvention för utbetalningsperioden i fråga. Om den som söker stöd hänvisar till ovan nämnda force majeure, ska en
tillförlitlig redogörelse för detta lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret.
I situationer där den som söker stöd har lämnat ansökan om utbetalning till utvecklings- och förvaltningscentret inom utsatt tid, men ansökan är bristfällig (t.ex. att ansökan inte innehåller tillräckliga uppgifter för utbetalningen), ska utvecklings- och förvaltningscentret be den som söker stöd
komplettera ansökan om utbetalning på det villkor att utbetalningsansökan kan avslås om uppgifterna inte lämnas. En skälig tidsfrist ska ges för kompletteringen av uppgifterna, och den ska näm-
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nas i begäran om komplettering. Som en skälig tidsfrist kan betraktas två veckor. Om den som söker stöd inte lämnar begärda tilläggsutredningar inom utsatt tid, ges avslag på ansökan. Ett beslut
om avslag utfärdas dock inte förrän det har gått två månader sedan utbetalningsperioden gick ut.
Till ett negativt utbetalningsbeslut bifogas en anvisning för begäran om omprövning. Den som söker stöd har möjlighet att begära omprövning av ovan nämnda beslut från utvecklings- och förvaltningscentret, och kan med anledning av omprövningsbegäran söka ändring i beslutet hos förvaltningsdomstolen.
Delgivning av beslut
I fråga om bestämmelserna om delgivning är statsunderstödslagen till sitt tillämpningsområde en
speciallag i förhållande till förvaltningslagen, där det i 10 kap. föreskrivs om förfarande vid delgivning. Bestämmelserna i statsunderstödslagen går före förvaltningslagens bestämmelser, när det är
fråga om statsunderstöd eller annat statligt stöd som hör till statsunderstödslagens tillämpningsområde.
I 33 § i statsunderstödslagen föreskrivs om hur statsbidragsmyndighetens beslut delges. Statsbidragsmyndighetens beslut i ett annat ärende än ett som avses i 19, 21, 22 och 30 § får sändas per
post till den som saken gäller. Således får man inte i ett vanligt brev sända statsbidragsmyndighetens beslut om att utbetalningen av statsunderstöd avbryts, återkrävs eller upphör, eller beslut om
kvittning av belopp som återbetalas eller återkrävs. Sådana beslut ska delges genom förfarande
med mottagningsbevis. l alla andra ärenden som gäller statsunderstöd får statsbidragsmyndighetens beslut sändas per post i ett vanligt brev. Om inte något annat visas, anses delgivningen ha
skett den sjunde dagen efter att beslutet postades.
I fråga om delgivning av statsbidragsmyndighetens beslut ska i övrigt iakttas bestämmelserna om
delgivning i förvaltningslagen.
Återbetalning av statsunderstöd, avbrytande av och upphörande med utbetalningen
Återbetalning
Enligt 20 § i statsunderstödslagen ska statsunderstödstagaren utan dröjsmål och på eget initiativ
betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort
belopp eller uppenbart utan grund. Mottagaren av understöd ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som ska återbetalas är högst 10 euro, behöver det inte betalas tillbaka.
Statsunderstöd som fåtts på felaktiga grunder eller till ett för stort belopp avser en betalning som på
grund av ett tekniskt fel har utbetalats utan grund eller till ett för stort belopp. Statsunderstödet har
fåtts utan grund när statsunderstödstagaren inte uppfyller de allmänna villkoren för beviljande av
statsunderstöd. Statsunderstödet har betalats uppenbart utan grund alltid när statsunderstödet inte
kunde ha beviljats enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den.
Återbetalning av understödet på eget initiativ kan användas som ett alternativ till en återkravsprocess i situationer där det inte råder någon oklarhet om att understödet betalats utan grund och det
är lätt att konstatera storleken av det belopp som ska betalas tillbaka. Utvecklings- och förvaltningscentret skickar en begäran om återbetalning till stödtagaren.
Avbrytande av utbetalningen
Enligt 13 § i statsunderstödslagen får statsunderstöd användas endast för ändamål som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet. De villkor och begränsningar som uppställts i statsunderstödsbeslutet ska iakttas. Enligt 14 § i statsunderstödslagen ska statsunderstödstagaren lämna
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statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i statsunderstödsbeslutet iakttas. Statsunderstödstagaren ska dessutom utan dröjsmål underrätta statsbidragsmyndigheten om en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med statsunderstödet.
Enligt 12 § 4 mom. i statsunderstödslagen ska statsunderstödstagaren lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av statsunderstödet.
Statsbidragsmyndigheten kan bestämma att utbetalningen av statsunderstöd avbryts på de grunder
som anges i 19 § i statsunderstödslagen, för att saken ska kunna utredas närmare. Avbrytandet av
utbetalningen är avsett som en tillfällig säkerhetsåtgärd, med hjälp av vilken utbetalningen av beviljat statsunderstöd kan avbrytas för den tid saken utreds närmare. Efter att frågan har utretts ska
myndigheten fatta ett beslut om att utbetalningen fortsätter eller att utbetalningen upphör och understödet återkrävs. Ett beslut ska alltid fattas om att utbetalningen avbryts. Utbetalningen kan inte
avbrytas så att man bara slutar betala understödet. Beslut om att utbetalningen avbryts fattas av
utvecklings- och förvaltningscentret. Beslutet om avbrytande ska fattas omedelbart efter att grunden för avbrytandet blivit känd.
Utbetalningen kan endast avbrytas på de grunder som anges i 19 § i statsunderstödslagen, vilka är
följande:
-

stödtagaren lämnar inte riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av stödet,
stödtagaren använder stödet i strid med sina skyldigheter som föreskrivs i 13 § i lagen,
stödtagaren försummar sin skyldighet att lämna uppgifter för övervakningen av hur stödet
används,
de grunder på vilka statsunderstödet har beviljats har förändrats väsentligt,
avbrytande förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Beslutet om avbrytande kan också fattas för viss tid. Då ska det i beslutet om avbrytande ingå ett
tilläggsvillkor om att mottagaren av understöd ska meddela när villkoren för utbetalning av understöd uppfylls igen.
Innan beslutet fattas ska mottagaren av understöd höras. Man begär ett skriftligt svaromål och en
rimlig tidsfrist ställs för detta (två veckor). Samtidigt ska man nämna att utbetalningen kan avbrytas
om svaromål inte har avgetts inom utsatt tid.
Beslutet om avbrytande av utbetalningen måste motiveras genom att de orsaker som ledde till avbrytandet nämns. Till beslutet ska bifogas en anvisning för begäran om omprövning. Stödtagaren
kan begära omprövning av beslutet om avbrytande av den myndighet som fattat beslutet, dvs. utvecklings- och förvaltningscentret. Eftersom man med anledning av omprövningsbegäran kan söka
ändring i beslutet hos förvaltningsdomstolen, måste en besvärsanvisning bifogas beslutet.
Beslut om avbrytande och hörande av stödtagaren behöver inte göras om anställningsförhållandet
som beviljats lönesubvention upphör av orsaker som inte beror på stödtagaren – utan i stället av
orsaker som beror på arbetstagaren – och om stödtagaren inte har förfarit klandervärt enligt 19 § i
statsunderstödslagen.
Upphörande med utbetalningen
Enligt 21 och 22 § i statsunderstödslagen kan statsbidragsmyndigheten bestämma att utbetalningen ska upphöra. Utvecklings- och förvaltningscentret är den i statsunderstödslagen avsedda myndighet som har till uppgift att avbryta och upphöra med utbetalningen.
Det ska alltid fattas ett skriftligt beslut om att utbetalningen upphör. I fråga om hörande av stödtagaren och sökande av ändring iakttas det som nämns i samband med återkrav.
Återkrav

107 (145)

Allmänt
Utvecklings- och förvaltningscentret fattar beslut om återkrav av stöden. I samband med återkrav
ska man också bestämma att utbetalningen av understöd upphör. Beslutet om att utbetalningen
upphör och beslutet om återkrav fattas i samma avgörande.
Stödtagaren ska höras innan beslutet om upphörande med utbetalningen och återkrav fattas. Man
begär ett skriftligt svaromål och en rimlig tidsfrist ställs för detta. I samband med detta ska man
nämna att återkrav kan påbörjas om svaromål inte har avgetts inom utsatt tid.
Till beslutet om återkrav ska bifogas en anvisning för begäran om omprövning. Stödtagaren kan
begära omprövning av beslutet om återkrav av utvecklings- och förvaltningscentret inom 30 dagar
från delfåendet av beslutet. Med anledning av omprövningsbegäran måste en besvärsanvisning bifogas beslutet, eftersom man kan söka ändring i beslutet hos förvaltningsdomstolen.
När utredningarna om återkrav är färdiga, ska fortsatta åtgärder vidtas i ärendet. Observerade fall
av oegentligheter ska också anmälas till statens revisionsverk. Anmälningsskyldigheten anges i 16
§ i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Enligt paragrafen ska statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål underrätta revisionsverket om sådant missbruk i verksamheten som riktar sig mot medel eller egendom
som de förvaltar eller svarar för.
Statsbidragsmyndigheten ska fatta beslut om avbrytande av utbetalning och återkrav utan dröjsmål, och av särskilda skäl inom två kalenderår efter att statsbidragsmyndigheten har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av statsunderstödet ska avbrytas eller upphöra eller statsunderstödet återkrävas. Åtgärder för återkrav av statsunderstöd och
ränta eller dröjsmålsränta på stödet får inte längre vidtas när tio år har förflutit från det att statsunderstödet eller den sista posten av stödet betalades ut.
Obligatoriskt återkrav
När de kriterier som anges i 21 § i statsunderstödslagen uppfylls, har myndigheten skyldighet att
återkräva understödet. l de fall som nämns i paragrafen har myndigheten inte prövningsrätt i fråga
om återkrav, utan myndigheten ska bestämma att utbetalningen av understödet ska upphöra och
redan utbetalt understöd ska återkrävas. Grunderna för återkrav är att understödstagaren väsentligen förfarit på ett felaktigt eller ohederligt sätt. Enligt proportionalitetsprincipen ska det bestämmas
att utbetalningen upphör och återkravet av utbetalt understöd ska begränsas till ett belopp som
motsvarar felet eller oegentligheten. Åtgärden kan emellertid gälla hela det beviljade understödet,
om understödet i den situation som framkommit inte skulle ha beviljats alls, eller om understödet till
följd av felet till väsentliga delar inte kan användas i överensstämmelse med beslutet.
Grunderna för obligatoriskt återkrav är följande:
-

-

understödstagaren har underlåtit att återbetala ett sådant statsunderstöd eller en del av det
som enligt 20 § i lagen ska betalas tillbaka,
understödstagaren har använt statsunderstödet för ett väsentligen annat ändamål än vad
det har beviljats för,
understödstagaren har lämnat statsbidragsmyndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet som har varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av
statsunderstödet, dess belopp eller villkor, eller hemlighållit en sådan omständighet, eller
understödstagaren har i övrigt på ett med ovan nämnda punkter jämförbart sätt väsentligen
brutit mot bestämmelserna om användning av statsunderstöd eller villkoren i statsunderstödsbeslutet.

Återkrav enligt prövning
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Enligt 22 § i statsunderstödslagen har myndigheten på vissa grunder rätt att bedöma om utbetalningen av statsunderstödet ska upphöra och om redan utbetalt statsunderstöd ska återkrävas på
grund av felaktigt förfarande eller förhållanden som inverkar på användningen av understödet. Ett
felaktigt förfarande eller en förändring i förhållandena är inte nödvändigtvis alltid så väsentliga att
de leder till att utbetalningen av understödet upphör och det återkrävs på det sätt som avses i 21 § i
lagen. Statsbidragsmyndigheten kan bedöma om utbetalningen av understödet ska upphöra på
grund av understödstagarens felaktiga förfarande eller en förändring i de förhållanden som inverkar
på användningen av understödet och om utbetalt understöd återkrävs. Grunderna för återkrav enligt prövning är följande:
Understödstagaren
-

lämnar inte riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen,
använder stödet i strid med sina skyldigheter som föreskrivs i 13 § i statsunderstödslagen,
försummar sin skyldighet att lämna uppgifter för övervakningen av hur stödet används,
har vägrat att ge material som behövs för granskning eller att bistå vid granskningen,
har upphört med den verksamhet som varit föremål för statsunderstödet eller inskränkt den
väsentligt eller överlåtit den till någon annan,
har i strid med 13 § överlåtit ägande- eller besittningsrätten till egendom som förvärvats
med statsunderstödet till någon annan,
har i strid med 13 § på ett bestående sätt ändrat ändamålet med egendom som varit föremål för statsunderstödet,
har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande eller skuldsanering, eller
i praktiken förfar på ett sätt som kan jämföras med de omständigheter som nämns ovan genom att ge en omständighet som ansluter sig till beviljandet, utbetalningen eller användningen av statsunderstödet en annan juridisk form än vad som motsvarar sakens faktiska
natur eller syfte.

Jämkning och kvittning
Jämkning
Enligt 26 § i statsunderstödslagen kan myndigheten i samband med obligatoriskt återkrav och återkrav enligt prövning besluta att en del av det belopp som ska återkrävas och av räntan eller
dröjsmålsräntan på det inte ska drivas in, om återkrav till fullt belopp vore oskäligt med hänsyn till
statsunderstödstagarens ekonomiska ställning och omständigheter eller beskaffenheten hos den
egendom som förvärvats med statsunderstödet eller med hänsyn till det förfarande eller den förändring i omständigheterna som ligger till grund för återkravet.
Vid jämkning är utgångspunkten att återkrav är oskäligt strängt och orättvist i de enskilda förhållanden som råder i situationen. Vid prövningen ska man också beakta till vilken grad stödtagarens felaktiga förfarande ligger till grund för återkravet. Jämkning förordas om stödtagarens förfarande inte
varit felaktigt eller om det bara var fråga om ett obetydligt fel, eller om stödtagaren inte med normal
omsorg har kunnat förutse den aktuella förändringen i förhållandena. Jämkning förordas också om
myndigheten förfarit på ett felaktigt sätt eller till exempel gett felaktiga råd. Om ett fel som gjorts av
en myndighet har bidragit till att en situation med återkrav uppstår, är det skäligt att åtminstone låta
bli att uppbära ränta. Jämkning kan också göras om ett ärende fördröjs på grund av myndighetens
långsamhet. Jämkning kommer inte i fråga, om återkravet beror på uppsåtligt missbruk från stödtagarens sida.
Till skälighetsprincipen hör att betalningsskyldigheten underlättas endast till de delar som återkraven är oskäliga. Endast av särskilt vägande skäl kan myndigheten helt låta bli att indriva ett belopp
som ska återkrävas eller räntan eller dröjsmålsräntan på beloppet.
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Jämkning beaktas i regel i samband med beslutet om återkrav. Jämkning kan också göras efter att
beslutet om återkrav har fattats, och då gör myndigheten en självrättelse av sitt beslut om återkrav i
enlighet med lagen om förvaltningsförfarande.
Kvittning
Enligt 30 § i statsunderstödslagen är det möjligt att återkräva statsunderstöd också så att det dras
av från annat statsunderstöd. Det fattas ett uttryckligt beslut om kvittning. Kvittning är endast möjlig
i fråga om statsunderstöd som beviljats av samma statsbidragsmyndighet. Kvittning kan inte göras i
fråga om utgifter som hänför sig till ett moment för ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning.
Vid kvittning ska således iakttas den nyttjanderätt för olika budgetmoment som fastställts i kontofördelningen i statsbudgeten. I fråga om ändringssökande i beslut om kvittning tillämpas det omprövningsförfarande som utretts i samband med beslutet om återkrav.

Ränta och dröjsmålsränta
l fråga om understöd som återkrävs tillämpas bestämmelsen om ränta i 24 § och bestämmelsen om
dröjsmålsränta i 25 § i statsunderstödslagen. På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska
statsunderstödstagaren betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med
tre procentenheter. Skyldigheten att betala ränta börjar gälla den dag understödet eller en del av
det betalades till understödstagaren. Ränta ska betalas till den dag då understödet betalas tillbaka
och högst till den förfallodag som bestämts för återbetalningen av understödet.
Dröjsmålsränta tas ut när understödstagaren inte har uppfyllt sin återbetalningsskyldighet inom den
tidsfrist som satts ut av statsbidragsmyndigheten. Räntesatsen för dröjsmålsräntan är den räntesats som avses i 4 § 3 mom. i räntelagen.
Statsunderstödslagens bestämmelser om ränta och dröjsmålsränta tillämpas inte när det är fråga
om beviljande av sysselsättningsstöd för arbetslivsträning, startpeng eller reseersättning eller annan ersättning för uppehälle.
Verkställighet
Enligt 35 § i statsunderstödslagen får statsbidragsmyndighetens beslut verkställas trots att ändring
har sökts. Besvärsmyndigheten kan vid behov avbryta verkställigheten. Enligt bestämmelsen kan
till exempel beslut om avbrytande av utbetalning verkställas genast efter att beslutet har fattats.
Ett beslut om obligatoriskt återkrav eller återkrav enligt prövning av statsunderstöd kan också verkställas i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).
Statsbidragsmyndighetens beslut utgör i sig en utsökningsgrund, dvs. ett lagakraftvunnet beslut om
återkrav som fattats av utvecklings- och förvaltningscentret kan som sådant lämnas till utsökningsmyndigheten för att verkställas.
9 § Finansieringen av stöd och ersättningar
Lönesubvention finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsanslag. Med
anslag för arbetslöshetsförmåner finansieras högst ett belopp som motsvarar grunddagpenningen,
dock högst ett belopp som motsvarar grunddagpenningen för de utbetalningsdagar för arbetslöshetsförmån som ingår i en period som motsvarar subventionsperioden. Den andel som överstiger
detta finansieras med sysselsättningsanslag.
Om lönesubvention medfinansieras genom Europeiska socialfonden, kommer den nationella finansieringen från sysselsättningsanslag.
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Startpeng som beviljats arbetslösa arbetssökande finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner under hela stödperioden och startpeng som beviljats andra än arbetslösa arbetssökande finansieras med sysselsättningsanslag.
Bestämmelsen om finansieringen av stöd och ersättningar gäller temporärt under tiden 1.1.2017–
31.12.2018.
10 § Sysselsättningspolitiskt understöd
Enligt 12 kap. 10 § 2 mom. 3 punkten i LOAFS kan man genom förordning av statsrådet utfärda
bestämmelser om användningen av sysselsättningsanslag för sysselsättningsfrämjande verksamhet. Med stöd av ovan nämnda lagrum finns i 14 kap. i förordningen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice bestämmelser om sysselsättningspolitiskt understöd.
Avsikten med sysselsättningspolitiskt understöd och verksamheten som stöds
Sysselsättningspolitiskt understöd används för att förbättra arbetslösa arbetssökandes möjligheter
att få sysselsättning. Med understödet finansieras verksamhet vars syfte är att förbättra arbetslösa
arbetssökandes allmänna arbetsmarknadsfärdigheter och yrkeskompetens, och på så sätt främja
deras sysselsättning. Understödet ska speciellt användas för att främja sysselsättningen av arbetslösa personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bl.a. genom att skapa arbetstillfällen
på övergångsarbetsmarknaden och förbättra verkningsfullheten av tjänster som producerats på
övergångsarbetsmarknaden.
Innehållet i verksamheten som finansieras med understödet kan variera. Med understödet kan
man stödja verksamhet som förbättrar möjligheterna till sysselsättning där det för arbetslösa arbetssökande ordnas arbetstillfällen och arbetsprövningar eller båda, samt service som hänger
samman med dessa. Verksamheten kan inkludera bl.a. yrkesutbildning som genomförs enligt
Toppis-modellen. I verksamheten kan dessutom ingå utveckling av service och verksamhetsmodeller som förbättrar arbetslösa arbetssökandes arbetsmarknadsfärdigheter. I den understödda
verksamheten kan också ingå uppgifter med anknytning till samordning av riksomfattande verksamhet.
Arbetslösa arbetssökande eller personer som deltar i arbets- och näringsservice ska alltid delta i
verksamheten som finansieras. Det innebär att understöd inte kan beviljas renodlade utvecklingsprojekt. Understödet är inte ett allmänt understöd för en sammanslutnings verksamhet. Det innebär
att understöd kan beviljas till exempel en förening som grundats av arbetslösa personer för föreningens verksamhet som är direkt inriktad på att förbättra de arbetslösas (= nedan målgruppen)
arbetsmarknadsfärdigheter. Sysselsättningspolitiskt understöd kan däremot inte beviljas till exempel för föreningens intressebevakningsarbete eller för att ordna rekreationsverksamhet för föreningens arbetslösa medlemmar.
När arbets- och näringsbyrån har fattat ett beslut om sysselsättningspolitiskt understöd, ska byrån
utse en eller flera kontaktpersoner för verksamheten som ska finansieras. Kontaktpersonerna har i
uppgift att säkerställa bland annat att arbetslösa arbetssökande anvisas plats i verksamheten i enlighet med finansieringsbeslutet. Om kunden efter servicen som ordnats med sysselsättningspolitiskt understöd på nytt blir arbetslös arbetssökande, ska arbets- och näringsbyrån uppdatera kundens sysselsättningsplan. Samtidigt ska arbets- och näringsbyrån tillsammans med understödstagaren bedöma på vilket sätt verksamheten främjade kundens arbetsmarknadsfärdigheter och möjlighet att få sysselsättning.
Understödstagaren
Understödstagaren kan vara en förening, stiftelse, kommun eller samkommun. Understöd kan
dessutom beviljas a) en sammanslutning för grundande av ett socialt företag och etablering av
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dess verksamhet och b) en sammanslutning som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda
ett socialt företag. Med en sammanslutning (punkterna a och b) avses här företag som är registrerade i Finland (inkl. andelslag), föreningar och stiftelser samt kommuner och samkommuner. Om
en kommun och någon annan aktör ansöker om understöd för samma verksamhet, ska båda ansöka om understödet separat, eftersom understödet kan ha olika maximinivåer.
Kostnader som kan täckas med understödet
Med godtagbara kostnader avses kostnader som i enlighet med bestämmelserna kan finansieras
med sysselsättningspolitiskt understöd, och som enligt arbets- och näringsbyrån är rimliga med
tanke på verksamheten. När arbets- och näringsbyrån fattar beslut om de godtagbara kostnaderna
ska man fästa uppmärksamhet vid målgruppen för verksamheten och verksamhetens innehåll.
Sysselsättningspolitiskt understöd kan inte användas till att täcka kostnader för beredning av ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd eller verksamheten som finansieras med understödet
(gäller inte sammanslutningar vilkas syfte är att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag).
Med understödet kan täckas kostnader för sådan handledning som behövs för utveckling av målgruppens yrkeskompetens och allmänna arbetsmarknadsfärdigheter som är mer än normal arbetsledning och handledning, när den som ansöker om understöd har flera anställda som behöver stödet i fråga. Kostnader för normal arbetsledning och inskolning som hör till arbetsgivaren kan inte
täckas med understödet. Med understödet kan dessutom täckas kostnader som föranleds till exempel av kortvarig utbildning med anknytning till arbetsuppgifterna samt sökande av möjligheter till
utbildning och fortsatt sysselsättning för personer i lönesubventionerat arbete och arbetsprövning
såväl som stödjandet av övergången till dessa.
Med understödet kan täckas i huvudsak alla lönekostnader och andra kostnader för personer som
ansvarar för handledning av och verksamhet av typ arbetsträning för personer som anställts med
lönesubvention och personer som deltar i arbetsprövning, samt för annan verksamhet som täcks
med understödet. Med beaktande av understödets användningsändamål kan understöd i regel beviljas följande rimliga kostnader som direkt orsakas av verksamheten som understöds:


lönekostnader för personer som ansvarar för verksamheten som ska täckas med understödet (inkl. arbetsgivarens lagstadgade lönebikostnader), semesterpenning, semesterersättningar, företagshälsovårdsavgifter (till den del FPA inte täcker kostnader för ordnande av
företagshälsovård med stöd av sjukförsäkringslagen) och kortvarig personalutbildning,
o Kostnader som föranleds av personalens lunchsedlar och telefonförmåner samt arbetstagarnas arbetsredskap och skyddsutrustning kan inte täckas med sysselsättningspolitiskt understöd.





separat definierade resekostnader
kostnader för telefon, post och kopiering samt elektronisk kommunikation,
kostnader för information om utvecklingsresultat och nya verksamhetsmodeller (inte allmän
information om projektverksamheten),
kostnader för bokföring och revision,
kostnader för styrgruppens mötesarvoden och resekostnader,
kostnader för sådana tjänster som stöder sysselsättningen som understödstagaren anskaffat i form av köpta tjänster för personer som anställts med lönesubvention och personer
som deltar i arbetsprövning (t.ex. träning av typ arbetsträning, utbildningsträning, kartläggningar av servicebehov och kompetens, kortvarig utbildning med anknytning till arbetsuppgifter).





Med understödet kan täckas lönekostnader endast för en person som deltar i verksamheten. Det
innebär att om en person som ansvarar för verksamheten eller någon annan arbetstagare som deltar i handledningen av målgruppen till exempel är sjukledig eller moderskapsledig och en ställföreträdare anställs, kan man med understödet betala lönekostnaderna för endast en person.
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Om det i befattningsbeskrivningen för en person som arbetar för den som ansöker om understöd
utöver ordnande av service för personer som anställts med lönesubvention och personer som deltar i arbetsprövning ingår också ordnande, utveckling eller marknadsföring av den sökandes egen
verksamhet (t.ex. direktör eller chef för en återvinningscentral/ett återvinningsvaruhus), kan man
med sysselsättningspolitiskt understöd täcka endast de kostnader som direkt anknyter till verksamheten som får understöd.
Som resekostnader kan ersättas utgifter för inrikesresor i enlighet med statens resereglemente,
enligt det billigaste färdsättet. I fråga om dem som hör till målgruppen kan ersättas resekostnader
som föranleds av till exempel deltagande i utbildning som ingår i projektet. Resekostnader som
hänför sig till att personer i lönesubventionerat arbete eller personer i arbetsprövning sköter sina
arbetsuppgifter kan inte täckas med sysselsättningspolitiskt understöd. Sådana resekostnader för
en handledare i projektet som föranleds till exempel av att söka möjligheter till fortsatt sysselsättning eller motsvarande åtgärder kan täckas med sysselsättningspolitiskt understöd.
Understöd kan beviljas för kortvarig personalutbildning för personer som ansvarar för verksamheten som får understöd (företrädesvis fortbildning eller kompletterande utbildning). En förutsättning
för beviljandet är att kostnaderna har fastställts i ett kostnadsförslag och att utbildningen kan betraktas som nödvändig med tanke på verksamheten som täcks med understöd. Eftersom sysselsättningspolitiskt understöd kan täcka endast rimliga kostnader, ska arbets- och näringsbyrån informeras om utbildningens innehåll. Sysselsättningspolitiskt understöd kan inte användas till att
täcka kostnader för långvarig yrkesutbildning, eftersom de personer som ansvarar för verksamheten som får understöd redan från början ska vara yrkeskunniga.
Understöd kan beviljas för kortvarig utbildning med anknytning till arbetsuppgifter för personer som
utför lönesubventionerat arbete och deltar i arbetsprövning (t.ex. hygienpass, utbildning i heta arbeten, ordningsvaktskort, datakörkort). Kostnaderna för utbildningen ska fastställas i ett kostnadsförslag. Innan kostnader för utbildning inkluderas i verksamhet som stöds med sysselsättningspolitiskt understöd, ska det bedömas om utbildningen kan ordnas som arbetskraftspolitisk utbildning
eller träning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Olika examensavgifter och
avgifter för fristående examina är inte kostnader som kan täckas med sysselsättningspolitiskt understöd. Om den som får understöd själv ordnar kurser, kan understödet täcka kostnader för bl.a.
hyra för lokaler och utrustning till den som hyr ut kurslokalerna, föreläsningsarvoden samt rese-,
logi- och kaffeserveringskostnader för personer som deltar i utbildningen. Kostnader för hyra för lokaler är godtagbara endast om utbildningen ordnas annanstans än i projektets egna lokaler och
understödstagaren måste betala ersättning för att lokalen används till en utomstående aktör, eller
om understödstagaren anskaffar utbildning som köpt tjänst av en utomstående aktör, då det i fakturan utöver föreläsningsarvoden kan ingå ersättning för användning av utbildningslokalen. För att
minimera kostnaderna ska man sträva efter att ordna utbildning på den ort eller de orter där verksamheten ordnas. Grupperna som deltar i utbildningen ska vara så stora att enhetskostnaderna för
utbildningen blir rimliga. Utbildning som hänför sig till fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, livskompetens, rekreation eller upprätthållande och främjande av hälsan kan inte täckas med understödet. Understödet kan inte heller användas till företagsbesök eller utgifter för seminarier och
mässor, om inte dessa hänför sig till främjandet av målgruppens sysselsättning.
Måltidskostnaderna för personer som deltar i utbildning kan inte täckas med understödet. Utgifter
för språknivåtest kan inte heller täckas med understödet.
Begränsningar för beviljande och användning av understödet
Understöd beviljas inte för och får inte användas till
1) kostnader med anknytning till näringsverksamhet,
2) tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice,
3) produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag
är skyldig att ordna,
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4) investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar,
5) hyreskostnader.
Kostnader med anknytning till näringsverksamhet
Sysselsättningspolitiskt understöd kan inte beviljas för kostnader med anknytning till näringsverksamhet. Det innebär att företag inte kan beviljas sysselsättningspolitiskt understöd, med undantag
av en situation där ett företag börjar utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag eller redan
har registrerat sig som ett socialt företag och ansöker om understöd för start och etablering av
verksamheten. Eftersom det i EU:s statsstödsregler bestäms att alla enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av juridisk form, ska betraktas som företag, kan utöver företag också
till exempel en förening eller stiftelse antingen helt och hållet eller delvis betraktas som en näringsidkande aktör. Om arbets- och näringsbyrån ska bevilja eller har beviljat en arbetsgivare lönesubvention enligt villkoren för en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet (allmänna gruppundantagsförordningen eller de minimis -stöd), får sysselsättningspolitiskt understöd inte beviljas.
Om en förening eller stiftelse bedriver både näringsverksamhet och annan verksamhet, kan
sysselsättningspolitiskt understöd beviljas för den del av verksamheten som inte är näringsverksamhet. Utgifterna för näringsverksamheten och den övriga verksamheten måste hållas åtskilda.
Tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Sysselsättningspolitiskt understöd får inte användas för anskaffning eller produktion av offentlig arbetskraftsservice.
Tjänster som kommunen eller samkommunen är skyldig att ordna
Tjänster som kommunen eller samkommunen är skyldig att ordna är bland annat arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, hälsovård inklusive hälsoundersökningar för arbetslösa, grundläggande
utbildning och vissa typer av socialservice. Kostnaderna för dessa uppgifter kan inte täckas med
sysselsättningspolitiskt understöd. Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som ordnas av
kommunen eller samkommunen kan inte heller täckas med sysselsättningspolitiskt understöd.
Kostnader som orsakas av ovan nämnda service kan inte inkluderas i kommunens eller samkommunens självfinansieringsandel.
Om en person som är anställd av understödstagaren handleder både personer som deltar i såväl
lönesubventionerat arbete och arbetsprövning som arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska
verksamheten ordnas så att det är möjligt att på ett tillförlitligt sätt dokumentera vilken del av handledarens arbetsinsats som inriktas på personer som deltar i lönesubventionerat arbete och arbetsprövning, och vilka i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Det statsunderstöd som kommunerna får för eftermiddagsklubbverksamhet utgör inget hinder för
beviljande av sysselsättningspolitiskt understöd för nämnda verksamhet, om understödet inte används till samma kostnader. Kostnaderna för eftermiddagsklubbens måltider och utrustning för
hobbyverksamhet är inte godtagbara kostnader.
Investeringar, anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar och hyreskostnader
Med investeringar avses exempelvis anskaffning av markområden, byggnader, maskiner och inventarier. Med lösa anläggningstillgångar avses möbler, maskiner, anordningar och produktionsredskap. Som hyreskostnader betraktas exempelvis hyreskostnader för lokaler, anordningar och
redskap (även leasing). Eftersom hyreskostnader inte kan täckas med sysselsättningspolitiskt understöd, kan understödet inte heller användas till andra kostnader för användningen av lokaler
(t.ex. el, vatten, städning). Hyreskostnaderna som avses i denna paragraf i förordningen omfattar
inte hyra för lokaler och utrustning till den som hyr ut kurslokalerna, med anknytning till ordnande
av kurser. Uppdateringar av informationssystem och kostnader för datorprogram är inte kostnader
som kan täckas med sysselsättningspolitiskt understöd.
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Understödets belopp
Enligt 14 kap. 43 § i förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice beaktas vid bestämmande av understödets stödnivå och belopp innehållet i den verksamhet som får understöd
samt antalet personer som hör till verksamhetens målgrupp, samt behovet av personlig vägledning
och personligt stöd. De inkomster som fås av den understödda verksamheten kan beaktas i understödets belopp.
Antalet personer som anställts med lönesubvention och personer som deltar i arbetsprövning och
deras behov av personligt stöd samt verksamhetens innehåll kan påverka beslutet om hur många
personers lönekostnader som täcks med understödet. När beslutet om understöd fattas, ska arbets- och näringsbyrån bedöma för hur många personers lönekostnader det är ändamålsenligt att
bevilja sysselsättningspolitiskt understöd och stödnivån i var och en av uppgifterna.
När arbets- och näringsbyrån fattar beslut om de godtagbara lönekostnaderna, ska centralen fästa
uppmärksamhet vid befattningsbeskrivningen för den person som ska anställas med understödet,
hur krävande uppgiften är och personens yrkesskicklighet. Beroende på arbetets karaktär kan lönekostnaderna som berättigar till understöd för den person som ansvarar för den finansierade
verksamheten (= ansvarig person) vara större än för andra anställda. Om det i verksamheten huvudsakligen ingår platser för arbetsprövning och/eller lönesubventionerat arbete, kan de godtagbara lönekostnaderna som täcks med understödet i regel uppgå till högst 2 700 euro i månaden.
Om man utöver nämnda service dessutom erbjuder annan service och/eller utvecklar tjänster eller
verksamhetsmodeller, kan den ansvariga personens månadslön som täcks med sysselsättningspolitiskt understöd i regel uppgå till högst 3 000 euro. I uppgifter som är mer krävande än genomsnittet kan den ansvariga personens månadslön som täcks med sysselsättningspolitiskt understöd
vara större än ovan nämnda belopp. Om den ansvariga personen och någon annan person får en
högre lön än den som arbets- och näringsbyrån har godkänt som en rimlig kostnad, ska understödstagaren själv stå för skillnaden i lönekostnaderna.
Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd för högst 100 procent av de totala kostnaderna
som arbets- och näringsbyrån har godkänt. Arbets- och näringsbyrån prövar understödets belopp
från fall till fall utifrån verksamhetens målgrupp och innehåll. Stödnivån kan vara till exempel 75
procent av de godtagbara kostnaderna. Stödnivån kan vara samma för alla kostnader eller variera
beroende på kostnadspost. Stödnivån på 100 procent är avsedd i första hand för verksamhet där
målgruppen är personer som varit arbetslösa i minst två år nästan utan avbrott (arbetslösa i minst
24 månader under 28 månader).
Sociala företag och andra sammanslutningar (med undantag av kommuner och samkommuner),
som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, kan beviljas understöd för
högst 75 procent av de totala kostnaderna som arbets- och näringsbyrån har godkänt.
Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd för högst 50 procent av de totala kostnaderna som arbets- och näringsbyrån har godkänt.
Om arbetet som personer som anställts med lönesubvention eller personer som deltar i arbetsprövning utför också ger inkomster, som inte används till sysselsättningsfrämjande verksamhet för
ovan nämnda personer eller till allmännyttig verksamhet, tar arbets- och näringsbyrån inkomsterna
i beaktande i understödets belopp. Inverkan på stödbeloppet (och i praktiken också på den slutliga
stödnivån) av inkomsterna från verksamheten bedöms när understödsbeslutet fattas, på basis av
en bedömning som gjorts av den som ansöker om understödet. Detta gäller också inkomster som
understödstagaren får som ersättning för överföring av personer som anställts med lönesubvention
till uppgifter hos en annan arbetsanordnare.
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Understödstagaren ska lämna information om inkomsterna i samband med varje ansökan om utbetalning. Om inkomsterna är ringa i relation till det sysselsättningspolitiska understödet kan arbetsoch näringsbyrån besluta att understödstagaren ska lämna information om inkomsterna i årets
sista ansökan om utbetalning. Om inkomsterna inte används till sysselsättningsfrämjande verksamhet för målgruppen eller i allmännyttigt syfte, inverkar de på storleken på årets sista utbetalning. Om inkomsterna förändras väsentligt efter att beslutet har fattats, ska understödstagaren
meddela arbets- och näringsbyrån om detta, så att understödets belopp kan fastställas på nytt. Arbets- och näringsbyrån kan efter övervägande dra av inkomstöverskottet från det beviljade understödet.
När beslut fattas om understödets belopp, kan den slutliga stödnivån påverkas av såväl inkomsterna från den understödda verksamheten som andra statsunderstöd som beviljats för samma kostnader.
Understödets förhållande till övrig statlig finansiering
Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av understödets maximibelopp betraktas statsandel
och statsunderstöd som har betalats med ett anslag i statsbudgeten och ur en fond utanför statsbudgeten som förvaltas av staten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med lägre
ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen samt räntestöd som hänför sig till räntor på
andra lån. Som statligt finansieringsstöd betraktas enligt vad som anges ovan också bidrag från
Penningautomatföreningen eller från tipsmedel. Det sysselsättningspolitiska understödet får tillsammans med övriga statsunderstöd som betalats för samma kostnader inte överstiga de totalkostnader som godkänts för den understödda verksamheten.
Till exempel är stödnivån på 100 procent för sysselsättningspolitiskt understöd som
beviljas en förening i praktiken lägre än 100 procent, om aktören får annat statsunderstöd för samma kostnader. Om de godkända totalkostnaderna är 100 000 euro
och den sökandes övriga statsunderstöd är 10 000 euro, blir stödbeloppet som beviljas 90 000. I det här fallet är den slutliga stödnivån 90 procent.
Understödets varaktighet
Understöd kan beviljas för understödd verksamhet för högst tre år åt gången. Med beslutet förbinder man sig att finansiera projektverksamheten för den tid som arbets- och näringsbyrån betraktar
som ändamålsenlig, eller högst tre år. Beslutet om det beviljade understödets belopp fattas alltid
för ett kalenderår åt gången, men i beslutet förbereder man sig på kommande års finansiering med
ett villkor om att verksamheten ska iaktta bestämmelserna i understödsbeslutet. Under de senare
åren kan understödet dras in eller beviljas till ett mindre belopp i understödsbeslutet, om verksamheten inte iakttar finansieringsbeslutet eller om understödstagaren har försummat att uppfylla villkoren i beslutet.
Sociala företag kan beviljas understöd för start- och etableringskostnader för företagsverksamheten endast för den tid som företagsverksamhetens start och etablering beräknas pågå. Arbets- och
näringsbyrån bedömer från fall till fall när ett företags verksamhet ska betraktas som etablerad.
Beviljande av understöd till sociala företag
Enligt 3 § 1 mom. i lagen om sociala företag (1351/2003) kan stöd beviljas för grundande av sociala företag och för stabiliserande av deras verksamhet, om det uttryckliga målet med näringsverksamheten i det sociala företaget är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Understöd för grundande av ett socialt företag kan beviljas både ett nytt företag som
grundas och ett befintligt företag, som ännu inte har de egenskaper som kännetecknar ett socialt
företag. För etablering av social företagsverksamhet kan understöd beviljas registrerade sociala företag.
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När ansökan om understöd behandlas ska arbets- och näringsbyrån säkerställa att den sökandes
uttryckliga mål är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Målet
för verksamheten ska nämnas i bolagsordningen, bolagsavtalet, stadgarna för en förening som
bedriver affärsverksamhet eller motsvarande handling när man ansöker om registrering.
Understöd kan beviljas inte enbart sociala företag utan också sammanslutningar och stiftelser för
verksamhet i syfte att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag. Understödstagaren kan
vara till exempel en förening, som har för avsikt att utreda om det är möjligt att avskilja en del av
verksamheten till ett socialt företag. Eftersom det i ovan nämnda situationer inte är fråga om understöd för grundande och etablering av ett enskilt socialt företag, kan understöd beviljas utan att
den sökandes uttryckliga mål är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Understöd beviljas som de minimis -stöd till sociala företag och sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.
Godtagbara kostnader
Begränsningarna för beviljande och användning av sysselsättningspolitiskt understöd gäller också
sociala företag och sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag. Eftersom understödet inte kan beviljas för kostnader med anknytning till näringsverksamhet, påverkas de godtagbara kostnaderna bland annat av om den som ansöker om understöd
är ett verksamt företag som ska bli ett socialt företag eller exempelvis en förening som håller på att
bolagisera en del av sin verksamhet och bara startar sin företagsverksamhet.
Kostnaderna med anknytning till näringsverksamhet utgörs av kostnader som orsakas av inkomstförvärv i näringsverksamheten. Med understödet kan inte täckas till exempel utgifter för grundande
och omorganisering av en affärsrörelse, anskaffningsutgifter för omsättnings-, investerings- och
anläggningstillgångar, hyra för rum som använts för näringsverksamheten och löner till personer
som arbetat i näringsverksamheten.
Till affärsplanen hör bland annat utveckling av en företagsidé (nytt företag), företagsanalys (verksamt företag), analys av verksamhetsförutsättningarna, val av mål och strategi för företaget samt
utarbetande av marknadsförings-, produktutvecklings-, produktions-, personal- och ekonomiplaner.
Om den sökande är något annat än ett verksamt företag (exempelvis en förening), kan understöd
beviljas för alla ovan nämnda kostnader. Om den sökande är ett verksamt företag, kan kostnader
med anknytning till ändringar av affärsplanen delvis täckas med understödet. När en personalplan
omfattar ärenden som gäller rekrytering, inskolning och arbetshandledning för personer med en
skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen, eller personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader, kan understödet täcka kostnaderna för uppgörandet av personalplanen. Kostnaderna för uppgörandet av produktionsplaner kan täckas med understödet i situationer där ändringar krävs i produktionslokalerna, maskinerna och systemen på grund av att arbetsgivaren anställer personer med en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen.
Lönekostnaderna för den person som utarbetar affärsplanen är godtagbara kostnader till den del
som beskrivs i stycket ovan. Av ansökan ska framgå lönekostnadernas storlek (specificerade enligt
lön + lönebikostnader) samt hur stor del av sin arbetstid nämnda person använder för att utarbeta
affärsplanen. Om utarbetandet av en affärsplan kräver användning av en sakkunnig som inte är
anställd av den sökande, kan rimliga kostnader för den utomstående sakkunniges arvode godkännas och täckas med understödet.
När ett socialt företag grundas och etableras kan understöd beviljas för kostnader som orsakas av
inskolning och arbetshandledning av arbetstagare som räknas in i andelen sysselsatta (personer
med en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen, eller personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader) samt för kortvarig personalutbildning. Eftersom arbetsgivaren är skyldig att ordna inskolning och arbetshandledning för en arbetstagare, kan normal in-

117 (145)

skolning inte finansieras med sysselsättningspolitiskt understöd. Om arbetsgivaren måste ordna
särskild handledning på grund av att en person som anställts med understöd har en skada eller
sjukdom, eller har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid, kan kostnaderna ersättas med
understöd. Det kräver att man utreder hur stor del av inskolningen och arbetshandledningen som
utgörs av extra arbete för arbetsgivaren och hur mycket arbetstid som går åt till uppgifterna. Perioden som ersätts med understöd kan inte vara lång.
Understöd kan beviljas för inskolning och arbetshandledning för såväl nya arbetstagare som s.k.
gamla arbetstagare exempelvis i en situation där etableringen av verksamheten kräver att nya produkter eller produktionsmetoder införs. I fråga om egentlig utbildning som förbättrar arbetsmarknadsfärdigheterna eller omskolning av hela personalen, kan utbildningen beviljas ekonomiskt stöd
exempelvis i form av arbetskraftsutbildning som genomförs som en gemensam anskaffning. Man
bedömer från fall till fall för hur lång tid understöd beviljas för inskolning och arbetshandledning.
Stödtidens längd påverkas av bland annat arbetsmarknadsfärdigheterna hos de personer som räknas in i andelen sysselsatta och kraven som arbetsuppgifterna ställer.
Om inskolningen och arbetshandledningen sköts av en person som är anställd av den som ansöker om understöd, ska av ansökan framgå hur stor del av sin arbetstid personen i fråga använder
för inskolning och arbetshandledning av personer som räknas in i andelen sysselsatta samt lönekostnadernas storlek (specificerade enligt lön + lönebikostnader). Arbetstidens användning påverkas av bland annat hur många arbetstagare som ska få inskolning och arbetshandledning. Om arbetshandledning och utbildning köps från en utomstående part, kan rimliga kostnader som orsakas
av utbildningen täckas med understödet.
Omvandlingen av ett företag till ett socialt företag och rekryteringen av personer som räknas in i
andelen sysselsatta kan kräva att hela personalen får träning inför den nya situationen. I ovan
nämnda situationer kan understöd beviljas för kostnader som orsakas av träning för hela personalen. Godtagbara kostnader är bl.a. lönekostnader för en person som ansvarar för personalens träning. Träningen kan också anskaffas i form av en köpt tjänst.
Ansökan om understöd
Verksamhet som stöds utgår alltid från de arbetslösa arbetssökandes servicebehov, som identifieras av arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån ska kartlägga vilka grupper av arbetslösa och vilken typ av service eller vilka handlingsmodeller som det kunde vara ändamålsenligt att
finansiera med sysselsättningspolitiskt understöd.
Arbets- och näringsbyrån utlyser understödet för offentlig ansökan. Information om ansökan ska
ges på lämpligt sätt, till exempel i en tidningsannons eller på webben. I annonsen ska informeras
om ansökningsförfarandet samt ges information om de allmänna förutsättningarna för beviljande
av understöd och villkoren för understödet. Av annonsen ska framgå åtminstone för vilken slags
verksamhet, till exempel för vilka grupper av arbetslösa, understöd kan beviljas i syfte att ordna
och utveckla arbetstillfällen och arbetsprövningar. Sökandena informeras på förhand om kriterierna
för beviljande av understöd. I samband med ansökningsomgången kan det ordnas informationsmöten som syftar till att nå alla som är intresserade av att ansöka om understöd.
Innehållet i ansökan om understöd
Av ansökan om understöd ska framgå verksamhetens innehåll, de tjänster och åtgärder som understödstagare producerar, kostnadsförslag och finansieringsplan. Av ansökan ska dessutom
framgå en uppskattning av inkomsterna från den understödda verksamheten, vilka beslut med anknytning till genomförandet av finansieringsplanen som redan har fattats, en redogörelse för eventuellt annat statsunderstöd för samma kostnader samt övriga nödvändiga uppgifter med tanke på
beviljandet av understödet och behandlingen av ansökan.
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Man ansöker om understödet årligen på den blankett som godkänts av arbets- och näringsministeriet. Eftersom den understödda verksamhetens omfattning och innehåll samt antalet personer som
hör till verksamhetens målgrupp och behovet av personlig vägledning och personligt stöd (samt
eventuella inkomster som fås av den understödda verksamheten) påverkar understödets belopp,
ska som bilaga till ansökan lämnas en mer detaljerad redogörelse för verksamheten. Av beskrivningen ska framgå verksamhetens innehåll, till exempel de tjänster som erbjuds målgruppen i
samband med verksamheten, utvecklingen av nya handlingsmodeller samt andra åtgärder som
beskriver hur de uppsatta målen ska nås.
 verksamhetens huvudsakliga målgrupp (olika personer på årsnivå och kunderna i genomsnitt, grupperade till exempel enligt följande:
o de som varit arbetslösa i minst 12 månader under 14 månader
o de som varit arbetslösa i minst 24 månader under 28 månader,
o personer som har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i den erbjudna arbetsuppgiften
o unga personer under 25 år, personer som fyllt 60 år, invandrare, andra grupper
o var verksamheten genomförs
 kostnadsförslag och finansieringsplan (inklusive en kostnadsspecifikation och en redogörelse för underlaget för beräkning av kostnaderna samt inkomsterna av verksamheten),
 finansieringsbeslut från andra än arbets- och näringsförvaltningen med anknytning till genomförandet av verksamheten,
 eventuella samarbetspartner och hur dessa deltar i verksamheten.
Till ansökan ska bifogas (gäller inte kommun och samkommun)
 ett intyg över att skatterna är betalda/intyg över skatteskuld, som inte får vara mer än tre
månader gammalt,
 en förenings senaste bokslutsuppgifter och föreningens stadgar; en stiftelses senaste bokslutsuppgifter; ett företags två senaste balansräkningar och resultaträkningar samt bolagsordningen
Arbets- och näringsbyrån kontrollerar på tjänstens vägnar uppgifterna i handels-, förenings- eller
stiftelseregistret (t.ex. Suomen Asiakastieto Oy, tjänsten ePortti eller Patent- och registerstyrelsens
informationstjänst Virre). Registeruppgifterna kan också kontrolleras i den avgiftsfria informationstjänsten FODS på www.ytj.fi. Om ansökan om understöd har undertecknats av en person som enligt ovan nämnda källor inte har rätt att teckna firma, ska den som ansöker om understöd uppvisa
fullmakt. När en kommun ansöker om understöd behövs ingen fullmakt.
Om det uppstår behov att ändra specifikationen av kostnadsslag i understödsbeslutet, ska mottagaren av understöd i god tid före början av utbetalningsperioden göra en ansökan om ändring av
kostnadsslag och ett separat beslut ska fattas.
Beviljande av understöd
Understödet beviljas av arbets- och näringsbyrån. Om man har ansökt om sysselsättningspolitiskt
understöd för verksamhet som genomförs inom flera arbets- och näringsbyråers områden, är en
förutsättning för beviljande av understöd att de arbets- och näringsbyråer inom vilkas områden
verksamheten till största delen genomförs, förordar beviljandet av understödet.
Understödsbeslutets innehåll
I 11 § i statsunderstödslagen finns bestämmelser med anknytning till statsunderstödsbeslutet (bl.a.
innehåll och villkor). Enligt förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice kan den som
beviljar understödet i understödsbeslutet ställa nödvändiga villkor med tanke på förverkligandet av
understödets syfte.

119 (145)

Även om man kan godkänna verksamhet som pågår i flera kalenderår för finansiering, kan finansieringen beviljas endast för kalenderåret i fråga. Om verksamheten som godkänns för finansiering
pågår i tre år, kan ett beslut fattas om det tredje kalenderåret under förutsättning att de anslag som
reserverats för ändamålet är tillgängliga. I projekt som gäller flera kalenderår kan understöd under
verksamhetens första projektår betalas för kostnader som uppkommit efter avslutningsdagen. För
de senare årens del kan understöd betalas omedelbart från början av kalenderåret.
För beslut som gäller flera kalenderår är det ändamålsenligt att ställa ett villkor som berättigar beviljaren av understödet att ändra understödsbeslutet utifrån verksamhetens resultat och effekt, respons som kommit in samt inkomster från den understödda verksamheten (som inte används till
sysselsättningsfrämjande verksamhet för målgruppen eller i allmännyttigt syfte). Till understödsbeslutet kan dessutom fogas ett villkor som gäller samarbetet mellan de som producerar den finansierade verksamheten och arbets- och näringsbyrån. I beslutet ska också meddelas att mottagaren
av understöd är skyldig att omedelbart informera arbets- och näringsbyrån om inkomsterna förändras väsentligt efter att beslutet har fattats och att arbets- och näringsbyrån efter övervägande kan
dra av inkomstöverskottet från det beviljade understödet. I utbetalningsansökan ska alltid redogöras för inkomsterna under betalningsperioden.
I understödsbeslutet ska anges exakt till vad det sysselsättningspolitiska understödet inte får användas. Om t.ex. en förening eller stiftelse bedriver både näringsverksamhet och annan verksamhet, ska i beslutet tydligt anges att det sysselsättningspolitiska understödet inte får användas till lönekostnader som hänför sig till aktörens näringsverksamhet, eller till normal inskolning som hör till
arbetsgivarens skyldigheter.
Av ett statsunderstödsbeslut ska framgå
 mottagaren,
 understödets ändamål: verksamhetens mål och huvudsakliga innehåll,
 understödets belopp, godtagbara kostnader, understödets maximibelopp av de totala kostnaderna för den understödda verksamheten,
 inverkan av inkomsterna från den finansierade verksamheten på understödets belopp och
användning,
 inverkan av ett eventuellt annat statsunderstöd på understödets belopp,
 villkoren för beviljande och utbetalning av understöd, bl.a.
o att man förbereder sig på kommande års finansiering med ett villkor om att verksamheten ska iaktta bestämmelserna i understödsbeslutet,
o under de senare åren kan understödet dras in eller beviljas till ett mindre belopp, om
verksamheten inte iakttar finansieringsbeslutet eller om mottagaren av understöd
har försummat att uppfylla villkoren i beslutet,
o att mottagaren av understöd är skyldig att omedelbart informera arbets- och näringsbyrån om inkomsterna förändras väsentligt efter att beslutet har fattats och att
arbets- och näringsbyrån efter övervägande kan dra av inkomstöverskottet från det
beviljade understödet,
o att understödsbeslutet kan ändras utifrån verksamhetens resultat och effekt, respons som kommit in samt inkomster från den understödda verksamheten,
 utbetalningsperioder för understödet, inlämningstider för ansökan om utbetalning och bilagor till ansökan om utbetalning,
 möjligheten att ansöka om förskott,
 stödberättigandet för mervärdesskatt; mervärdesskattens stödberättigande avgörs av den
sökandes mervärdesskatteplikt samt av om den sökande själv ska stå för den betalda mervärdesskatten. Om mottagaren av understöd för sin beskattningsbara affärsverksamhet får
dra av den skatt som ska betalas för en vara eller service som har köpts av en annan skattepliktig verksamhet (s.k. inköpsavdragsrätt/avdragsrättsförfarande), betalar mottagaren
själv inte slutgiltig mervärdesskatt, och utgiften är inte berättigad till understöd. Mervärdesskatt som omfattas av avdragssystemet kan inte heller vara en stödberättigande utgift
då mottagaren av understöd inte i praktiken avdrar det i sin beskattning, dvs. mottagaren av
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understöd inte kan avstå från användning av avdragssystemet för mervärdesskatt. Den
mervärdesskatt som kommunen betalar för upphandling i sina myndighetsåtgärder blir en
faktisk slutgiltig kostnad för kommunen och mervärdesskatten blir då en stödberättigad utgift. Det att mervärdesskatt återbärs till kommunen inverkar inte på mervärdesskattens
stödberättigande, eftersom man anser att mervärdesskatten i myndighetsverksamheten blir
en slutgiltig kostnad för kommunen. Om mervärdesskatten är en stödberättigande utgift kan
den inkluderas i kostnadsförslaget. Om den sökande däremot inte själv betalar slutgiltig
mervärdesskatt (exempelvis avdragsrättsförfarande med anknytning till affärsverksamheten), bekräftas kostnadsförslaget utan mervärdesskatt. När man informerar om den understödda verksamhetens utvecklingsresultat och nya verksamhetsmodeller, ska mottagaren
av understöd meddela att arbets- och näringsförvaltningen deltar i finansieringen av verksamheten.
mottagarens skyldighet att iaktta lagstiftningen om offentlig upphandling; exempelvis kommunen är en upphandlingsenhet med stöd av ovan nämnda lagstiftning. Enligt 2 kap. 6 § 5
punkten i lagen om offentlig upphandling (348/2007) är en upphandlingsenhet som avses i
lagen i fråga varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått offentligt understöd till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde exempelvis från staten, en kommun eller en samkommun. Utifrån bestämmelsen ovan ska också en producent
av verksamhet som finansieras med sysselsättningspolitiskt understöd, såsom en förening,
en stiftelse eller ett företag, på en upphandling tillämpa lagen om offentlig upphandling, om
man för köp av varor eller service (såsom sakkunnigservice) får offentligt stöd som överskrider 50 procent av upphandlingens värde. Handlingar med anknytning till kokurrensutsättning ska sparas tillsammans med handlingarna som gäller projektet.
mottagarens skyldighet att per kalenderår lämna en redogörelse för genomförandet av den
understödda verksamheten och användningen av understödet samt tidpunkten för redogörelsen,
skyldigheten att lämna en slutrapport som villkor för utbetalning av den sista ansökan om
utbetalning,
bokföringsskyldigheten, tillsyn över och kontroll av användningen av understödet, villkor
som gäller avbrott, återkrav och kvittning,
tillsättandet av en styrgrupp (arbets- och näringsbyrån avgör om det behövs),
beslutets rättelseförfarande.

Förskott på understöd
Understöd kan betalas i förskott. Förskottet utgör högst 50 procent av det understöd som hänför
sig till respektive utbetalningsperiod. Till en registrerad förening som bildats av arbetslösa kan hela
det understöd som hänför sig till en understödsperiod betalas i förskott. Man kan ansöka om förskott på understöd med blanketten “Ansökan om förskott på sysselsättningspolitiskt understöd“.
Ansökan om utbetalning av förskott ska lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret i god tid
före början av utbetalningsperioden då man önskar få förskottet. I ansökan om utbetalning ska
mottagaren av understöd redogöra för de kostnader som enligt mottagarens uppskattning förfaller
till betalning under följande utbetalningsperiod. När understödstagaren beviljats förskott, gör understödstagaren utbetalningsansökan för perioden i fråga enligt bestämmelsen om ansökan om
utbetalning av understöd.
För understödstagaren ska man berätta att det tar cirka 20 dygn från att understödsansökan lämnats till att understödet betalas ut (elektronisk behandling av materialet).
Utbetalning av understöd
Understödet eller, om understöd har betalats i förskott, den del av understödet som överskrider
förskottet, betalas i efterskott för varje utbetalningsperiod på en ansökan om utbetalning som lämnats in till utvecklings- och förvaltningscentret. Ansökan om utbetalning ska grunda sig på de kostnader som inriktats på utbetalningsperioden, som enligt beslutet är faktiska och har utbetalats. För
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registrerade föreningar som har grundats av andra än arbetslösa är utbetalningsperioden tre kalendermånader, om inte något annat bestäms i beslutet om beviljande av understöd.
Ansökan om utbetalning ska lämnas inom två månader från utgången av den utbetalningsperiod
som ansökan gäller. När utbetalningsansökningar behandlas ska uppmärksamhet fästas vid att
ansökan har undertecknats av en person som enligt utdrag från förenings-, stiftelse- eller handelsregistret har rätt att teckna firma. Ansökningar med anknytning till understödet kan inte undertecknas av den person för vars lönekostnader ansökan om understöd lämnas. Ändringar som sker i
fråga om firmateckningsrätten under understödsperioden ska meddelas till arbets- och näringsbyrån och utvecklings- och förvaltningscentret. Man ska också fästa uppmärksamhet vid vem som
undertecknat bokföringsrapporten.
Innehållet i bilagorna till ansökan om utbetalning fastställs från fall till fall beroende på innehållet i
den understödda verksamheten. Som bilaga till ansökan om utbetalning ska i alla fall alltid lämnas
en kopia av bokföringen för den finansierade verksamheten (utdrag ur huvudboken), som visar utgifter och inkomster per kostnadsslag och verifikat, och som mottagaren av understödet (person
som har firmateckningsrätt) har bekräftats med sin underskrift. De kostnader för vilka utbetalning
har ansökts ska framgå av utdraget ur huvudboken i sin helhet. Då behöver man inte bifoga separata kopior av verifikat till ansökan.
Som bilagor behövs dessutom
 som bilaga till den första ansökan om utbetalning en kopia av arbetsavtalen med de personer som anställts med understödet,
 en redogörelse för de löner som betalats ut till personer som anställts med understödet,
 arbetstidsbokföring, om en person som deltar i administrationen av den understödda verksamheten arbetar på deltid och samtidigt arbetar exempelvis för den som anordnar den understödda verksamheten,
 en redogörelse för inkomsterna under utbetalningsperioden,
 kopior av protokoll från möten som styrgruppen har hållit under betalningsperioden,
 handlingar med anknytning till att konkurrensutsätta köpta tjänster,
 en förteckning över de personer som ingår i målgruppen för den understödda verksamheten.
Utöver dessa kan man i samband med årets sista ansökan om utbetalning be kunden lämna ett utlåtande för hela året av en auktoriserad revisor (OFR, CGR, GRM), av vilket framgår att
a)

de betalda utgiftsposter som nämns i kostnadsspecifikationen grundar sig på godkända
verifikat i bokföringen hos den sammanslutning som ansöker om understöd,

b)

ansökan om utbetalning har utarbetats enligt finansiärens beslutsvillkor, och den andel av
finansieringen för vilken understöd söks har inte fått finansiering på annat håll,

c)

i kostnadsspecifikationen ingår endast utgiftsposter i enlighet med den godkända understödda verksamhetens plan, som hör till den understödda verksamheten.

Beslut om utbetalning
Utvecklings- och förvaltningscentret ska fatta ett skriftligt beslut om utbetalning utifrån ansökan om
utbetalning. Om en ansökan om utbetalning inte godkänns delvis eller helt och hållet, ska man i det
negativa beslutet nämna grunderna för att understödet inte utbetalas samt de bestämmelser som
ligger till grund för beslutet. Till utbetalningsbeslutet ska en anvisning för begäran om omprövning
bifogas.
Bokföring
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En mottagare av understöd är, med undantag för ett socialt företag, skyldig att föra separat bok enligt bokföringslagen (1336/1997) över verksamhet som understöds, om inte finansieringen av den
understödda verksamheten bokförs på separata konton i en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och om övervakning inte kan ske utan svårigheter. Om en mottagare av understöd är skyldig
att föra separat bok i enlighet med ovan nämnda, ska hela den bokföring som gäller den verksamhet som understöds och de verifikationer som hänför sig till den förvaras så att de lätt kan granskas. Bokföringsmaterial ska uppbevaras så länge och på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 10 § i bokföringslagen.
Om understöd beviljas en verksamhet som bedriver både näringsverksamhet och annan verksamhet (t.ex. en förening eller stiftelse), ska bokföringen för näringsverksamheten hållas avskilt från
den övriga verksamheten.
Uppföljning och tillsyn
Arbets- och näringsbyrån ska övervaka att beviljat understöd används i enlighet med understödsbeslutet och att den understödda verksamheten genomförs på det sätt som beskrivs i understödsbeslutet. Betydelsen av tillsyn framhävs i projekt som gäller flera kalenderår, eftersom understödet
för de senare åren påverkas av hur verksamheten har realiserats. Arbets- och näringsbyrån ska
sörja för ändamålsenlig och tillräcklig tillsyn genom att skaffa uppgifter om användning och uppföljning av understödet och andra uppgifter, samt vid behov utföra granskningar.
Mottagaren av understöd ska årligen till arbets- och näringsbyrån lämna en redogörelse för verksamheten som finansieras med sysselsättningspolitiskt understöd och användningen av understödet. De saker som ska rapporteras och tidsfristen för inlämnande av redogörelsen anges i beslutet
om beviljande av understöd. I redogörelsen ska ingå bland annat följande uppgifter:
 kontaktinformation och kontaktperson,
 rapporteringsperiod,
 verksamhetens innehåll och uppnåendet av målen,
 namn, befattningsbeskrivning, arbetstid och lön för den person som har anställts med understöd,
 offentlig arbetskraftsservice och annan service som hänför sig till verksamheten,
 uppgifter om målgruppen för verksamheten, till exempel:
o de som varit arbetslösa i minst 12 månader under 14 månader
o de som varit arbetslösa i minst 24 månader under 28 månader,
o personer som har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt
minskar produktiviteten i den erbjudna arbetsuppgiften
o unga personer under 25 år, personer som fyllt 60 år, invandrare, andra grupper
 samarbetsparternas deltagande i genomförandet av verksamheten (bl.a. företagssamarbete)
 stöd som eventuellt har beviljats av någon annan statlig myndighet. Finansieringsbesluten
ska fogas till redogörelsen.
 användning av understödet Mottagaren av understödet ska presentera de kostnader som
nämns i understödsbeslutet, som realiserats för kostnadsslagens del, och den självfinansieringsandel som använts i den understödda verksamheten. Man behöver inte bifoga verifikat.
Arbets- och näringsbyrån ska vid behov kontrollera de uppgifter om offentlig arbetskraftsservice
som mottagaren av understöd har uppgett i URA-systemet. Arbets- och näringsbyrån ska dessutom säkerställa att stöden som beviljats för understödd verksamhet inte överskrider de totala kostnaderna för den finansierade verksamheten som godkänns av byrån. Om den understödda verksamheten inte har realiserats på det sätt som beskrivs i ansökan om understöd, ska arbets- och
näringsbyrån ta detta i beaktande när beslut om fortsättning ska fattas.
Slutrapport
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Mottagaren av understöd ska utarbeta en slutrapport för den understödda verksamheten. Av rapporten ska framgå åtminstone följande:
1) Mål och resultat för den understödda verksamheten






mål och resultat för den understödda verksamheten i relation till uppställda mål,
den understödda verksamhetens målgrupp grupperad enligt följande:
o de som varit arbetslösa i minst 12 månader under 14 månader
o de som varit arbetslösa i minst 24 månader under 28 månader,
o personer som har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt
minskar produktiviteten i den erbjudna arbetsuppgiften
o unga personer under 25 år, personer som fyllt 60 år, invandrare, andra grupper
offentlig arbetskraftsservice och annan service som erbjuds målgruppen,
respons från kunder som ingår i målgruppen.

2) Genomförande av den understödda verksamheten
Samarbetsnätverk för den understödda verksamheten, dvs. andra aktörer än mottagaren av understöd som har deltagit i genomförandet och finansieringen av den understödda verksamheten.
3) Resultat av den understödda verksamheten och användbarhet hos de tjänster och verksamhetsmodeller som har utvecklats
Planer för hur de tjänster och verksamhetsmodeller som har utvecklats inom ramen för den understödda verksamheten kan utnyttjas i fortsättningen. Till slutrapporten ska fogas en eventuell undersökning av den understödda verksamheten eller en annan motsvarande redogörelse. Skyldigheten
att lämna en slutrapport ska stå som villkor för utbetalning av den sista ansökan om utbetalning.
13 kap. Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem
1 § Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem
För ordnande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice drivs ett kundinformationssystem (URAsystemet) för arbets- och näringsbyrån. URA-systemet består av tre register: ett register över enskilda kunder, ett arbetsgivarregister och ett register över serviceproducenter.
Utöver URA-systemet har den offentliga företagsservicen ett eget kundinformationssystem (ASKOinformationssystemet), om vilket det föreskrevs i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007). Arbets- och näringsministeriet driver ASKO-systemet, som också omfattar närings-, trafik- och miljöcentralernas register över företagsservice. ASKO-systemet håller på att ersättas av ett nytt system i enlighet med den nya lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017).
Om inte något annat föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller någon
annan lag, tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) på utlämnande av uppgifter ur URA-systemet och på de i systemet införda uppgifternas
offentlighet. På behandlingen av personuppgifter som förts in i systemet tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

Skyldighet att iaktta sekretess i fråga om uppgifter som har införts i ett register över enskilda kunder
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Enligt 24 § 1 mom. 25 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är handlingar
som innehåller uppgifter om en enskild kund hos arbetsförvaltningen samt de förmåner, stödåtgärder eller tjänster som kunden får, sekretessbelagda. Skyldigheten att iaktta sekretess gäller också
om en person är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inte.
Med en handling avses utöver en skriftlig handling också bland annat elektroniska dokument och
olika registeruppgifter.
Uppgifterna om arbetsgivare och serviceproducenter är i regel offentliga, med undantag av uppgifter om eventuella affärs- och yrkeshemligheter. Uppgifterna om enskilda kunder som finns i arbetsgivarregistret eller serviceproducentregistret (exempelvis uppgifter om en arbetsgivare som
anställts med lönesubvention eller uppgifter om personer som deltar i arbetskraftsutbildning) är
sekretessbelagda. Uppgifter som ingår i anmälningar om lediga platser är offentliga.
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande
En person som är anställd hos arbets- och näringsförvaltningen omfattas av tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande med stöd av 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sekretessbelagd information får inte visas eller överlåtas åt en utomstående, och informationen får inte
heller avslöjas exempelvis i ett samtal med en utomstående. Sekretessbelagd information får inte
heller utnyttjas till nytta eller skada för sig själv eller andra.
Tystnadsplikten och förbudet mot utnyttjande gäller alla som har tillgång till sekretessbelagda uppgifter, med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Utöver tjänstemännen gäller tystnadsplikten också personer som verkar på uppdrag av en myndighet, personer som fungerar som ombud, personer som fullgör civiltjänst hos en myndighet eller exempelvis personer som
deltar i arbetsprövning vid arbets- och näringsbyrån. Tystnadsplikten och förbudet mot utnyttjande
av information fortsätter också efter att anställningsförhållandet eller uppdraget upphört. Bestämmelser om straff för brott mot tystnadsplikten finns i 38 eller 40 kap. i strafflagen (sekretessbrott,
brott mot tjänstehemlighet).
Utlämnande av uppgifter om en enskild kund
En enskild kund har själv omfattande rättigheter i fråga om att få information om sekretessbelagda
uppgifter om sig själv, som ingår i myndigheternas handlingar. Utlämnande av sekretessbelagda
uppgifter som ingår i ett register över enskilda kunder till någon annan än personen i fråga själv,
kräver alltid antingen personens samtycke eller en uttrycklig bestämmelse i lag, som berättigar den
som vill ha uppgifterna till att få information om en handling som omfattas av skyldigheten att iaktta
sekretess.
Uppgifter om en enskild kund får inte lämnas ut ens till kundens närmaste anhöriga (make/maka
eller förälder), utan kundens samtycke. Om kunden i fråga är omyndig (exempelvis en ung person
under 18 år), kan uppgifter om kunden lämnas ut till vårdnadshavaren utan kundens samtycke.
Uppgifter får lämnas ut endast med den enskilda kundens samtycke också till en person som fungerar som ombud. I praktiken kräver utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till ett ombud att
den enskilda kunden har undertecknat en individuell fullmakt, av vilken framgår att ombudet har
rätt att få sekretessbelagda personuppgifter. Arbets- och näringsbyrån ska be att få se fullmakten
innan uppgifterna lämnas ut. Enligt 12 § i förvaltningslagen (434/2003) kan en advokat och ett offentligt rättsbiträde få ut uppgifter om huvudmannen som de företräder även utan fullmakt.
Bland annat FPA, arbetslöshetskassorna, kommunala myndigheter, utsöknings-, polis- och
skattemyndigheterna, arbetarskyddsmyndigheterna, Statistikcentralen och läroanstalterna kan behöva arbets- och näringsbyråns uppgifter om en enskild kund. Innan uppgifterna lämnas ut ska arbets- och näringsmyndigheten säkerställa att myndigheten eller någon annan aktör har rätt att få
sekretessbelagda uppgifter som gäller en enskild kund. Sekretessbelagda uppgifter om en enskild
kund kan lämnas ut till en serviceproducent och arbetsgivaren i de fall som avses i 12 kap. 6 § i
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LOAFS. Olika myndigheters rätt att få sekretessbelagda uppgifter om en enskild kund inom arbetsoch näringsförvaltningen grundar sig oftast på bestämmelser på andra ställen i lagstiftningen. Den
viktigaste av dessa är 13 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, där det föreskrivs om
Folkpensionsanstaltens, arbetslöshetskassornas, besvärsnämndens för utkomstskyddsärenden
och försäkringsdomstolens rätt att erhålla bland annat sådana uppgifter i anknytning till utkomstskyddet som finns i registret över enskilda kunder i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.
Om det är oklart ifall den som begär uppgifterna har rätt att få dem, kan arbets- och näringsmyndigheten be parten i fråga att specificera på vilka bestämmelser som rätten att få information är
baserad samt vilka nödvändiga uppgifter rätten att få information gäller. Uppgifter som är onödiga
med tanke på begäran om information ska inte utlämnas.
Arbets- och näringsmyndigheten ska försäkra sig om uppgifterna om den som begär information
exempelvis genom återuppringning eller utifrån information om telefonnummer eller e-postadress.
Av informationssäkerhetsskäl får sekretessbelagda uppgifter inte lämnas ut per e-post till personer
utanför arbets- och näringsförvaltningen. De begärda uppgifterna lämnas ut muntligt, per post eller
per fax.
Uppgifterna i URA-systemet kan också lämnas ut av en annan arbets- och näringsbyrå än den där
en person uträttar sin ärenden. Om en begäran om information gäller handlingar som finns endast
på den byrå där personen uträttar sina ärenden, hänvisas begäran om utlämnande av uppgifter till
arbets- och näringsbyrån i fråga.
3 § De olika registrens informationsinnehåll
Uppgifter som ska införas i registret över enskilda kunder
Uppgifterna som ska införas i URA-systemet ska vara nödvändiga med tanke på kundservicen.
Kravet på att uppgifterna ska vara nödvändiga är ett allmänt krav som gäller lagring av personuppgifter, som ska beaktas i all registerföring. På grund av uppgifternas känslighet ska man vid övervägande av nödvändigheten fästa särskild uppmärksamhet vid uppgifterna när de gäller hälsotillstånd, socialt tillstånd, alkoholbruk, hotfullt kundbeteende eller en eventuell brottslig bakgrund.
Eftersom de enskilda kundernas uppgifter är sekretessbelagda och delvis känsliga, kräver behandlingen av kundinformationen att arbets- och näringsmyndigheten visar särskild omsorg, god praxis i
fråga om informationshantering och kännedom om de informationsskydds- och informationssäkerhetsbestämmelser som myndigheterna ska iaktta. Uppgifterna som införs i kundinformationen ska
grunda sig på objektiv bedömning. Man ska använda ett ändamålsenligt skrivsätt.
I registret över enskilda kunder kan införas identifieringsuppgifter om en enskild kund, inklusive
personbeteckningen. Med identifieringsuppgifter avses personens namn, personbeteckning och
adress samt annan kontaktinformation.
I registret över enskilda kunder kan införas uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån och uträttandet av ärenden vid byrån samt eventuella specialarrangemang
som uträttandet av ärenden kräver. Med uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån avses uppgifter om inledande av och ändringar i jobbsökningen och om hur
den är i kraft. Uppgifter om inledande av jobbsökning ska för andra än finska medborgare också
gälla uppgifter om uppehållstillstånd eller registrering av uppehållsrätt. Uppgifter om ändringar i
jobbsökningen gäller uppgifter om ändringar i kundens situation, såsom uppgifter om att arbetslösheten har börjat eller upphört.
I registret över enskilda kunder kan som uppgifter i anknytning till eventuella specialarrangemang
som uträttandet av ärenden kräver till exempel införas uppgifter om att kundbesöket förutsätter
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tolkning eller andra specialarrangemang, såsom behov av färdtjänst på grund av skada eller sjukdom.
Ett kundbesök kan kräva specialarrangemang också på grund av att kunden kan vara våldsam eller annars uppträda hotfullt. I det syftet kan det införas uppgifter i registret över enskilda kunder om
att en kund kan bli våldsam eller annars uppträda hotfullt. Uppgiften inverkar på hur en sådan persons kundbesök hos arbets- och näringsbyrån ordnas. I praktiken betyder det att ett besök av en
kund hos arbets- och näringsbyrån med anteckning om våldsamhet i sina uppgifter ordnas på något annat sätt än som ett möte på tu man hand i tjänstemannens rum. Denna möjlighet att vid behov anteckna sådan information i kundens uppgifter är nödvändig med tanke på tjänstemännens
säkerhet och personliga integritet vid arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån måste
alltid ha en grundad och vägande orsak för att göra en sådan anteckning.
I registret över enskilda kunder kan också föras in uppgifter om kundens utbildning, arbetshistoria
och yrkeskunnande, om kundens servicebehov och planer, samt om uppgifter om arbetserbjudanden och presentationer för arbetsgivare. Uppgifter om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
och annan sysselsättningsfrämjande service samt sakkunnigbedömningar förs in i registret över
enskilda kunder. I registret över enskilda kunder får också föras in uppgifter om hälsotillstånd och
övriga uppgifter som krävs för att offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska kunna erbjudas.
Med tanke på arbetsförmedlingen kan det till exempel vara nödvändigt att göra en anteckning om
begränsningar som hänför sig till kundens hälsotillstånd, som hindrar utförande av vissa slag av
arbetsuppgifter.
I registret över enskilda kunder införs arbetskraftspolitiska utlåtanden och utredningar med anknytning till utkomstskyddet.
I registret sparas också uppgifter om förmåner som hör till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Dessa är bland annat uppgifter om startpengsbeslut samt ersättningar för rese-, logioch flyttningskostnader.
Införande av uppgifter om hälsa i registret över enskilda kunder
I registret över enskilda kunder kan i kundservicesyfte lagras uppgifter om enskilda kunders hälsotillstånd bara till den del eller i den omfattning som behövs för att tillhandahålla offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Detta innebär en situation där en skada eller sjukdom minskar kundens
möjligheter att få arbete, behålla arbetet eller avancera i arbetet. Då åstadkommer en skada eller
sjukdom hos kunden ett servicebehov som tillgodoses genom arbets- och näringstjänster.
Enbart en av läkare konstaterad skada eller sjukdom utgör alltså inte en grund att införa uppgifter
om hälsotillstånd i kundinformationssystemet. Arbets- och näringsbyrån ska vid bedömningen av
personens servicebehov fastställa om kundens skada eller sjukdom medför ett särskilt servicebehov. Man ska kontrollera att uppgifterna om hälsotillståndet är nödvändiga och aktuella varje gång
personen inleder en ny jobbsökning och i samband med utarbetande eller revidering av sysselsättningsplanen. När kundens skada eller sjukdom inte längre minskar kundens möjligheter att få arbete, behålla arbetet eller avancera i arbetet, eller när uppgifterna om hälsan annars är föråldrade,
ska hälsouppgifterna tas bort från kundinformationssystemet.
När det gäller information om hälsotillstånd, kan i registret över enskilda kunder införas sådana
uppgifter om kunden som baserar sig på ett tillräckligt aktuellt läkarutlåtande eller något annat medicinskt dokument av vilket diagnosen för skadan och sjukdomen framgår. Utlåtandet ska beskriva
kundens situation vid det tillfället. Av utlåtandet ska man också kunna bedöma varaktigheten av
skadans eller sjukdomens olägenhet. Uppgifter om kortvariga och övergående sjukdomar ska inte
sparas. När kunden har en medfödd skada eller ett permanent och synligt men, räcker även ett
gammalt läkarutlåtande eller en gammal epikris som informationskälla.

127 (145)

När en persons skada eller sjukdom har konstaterats på ett behörigt sätt enligt ovan och arbetsoch näringsbyrån bedömer att den utgör det huvudsakliga hindret för sysselsättning, ska detta tas i
beaktande även när service erbjuds. Då är servicens primära syfte att för personen fastställa ett
sådant jobbsökningsyrke som personen har färdigheter att placera sig i. I jobbsökarprofilen kan
fastställas flera yrken.
Om den sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån inte har tillgång till skriftliga utlåtanden av den läkare som behandlar eller har behandlat kunden, eller om utlåtandena inte anses vara tillräckligt aktuella, hänvisas kunden till den kommunala hälsovården (hälsoundersökning för arbetslösa).
Om den sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån utifrån ett adekvat och aktuellt läkarutlåtande inte
kan bedöma om kundens skada eller sjukdom minskar kundens möjligheter att få arbete, behålla
arbetet eller avancera i arbetet, kan arbets- och näringsbyrån för att utreda detta ordna en kort arbetsprövning (4 kap. 5 §) eller annan sakkunnigbedömning till exempel av en arbetsgivare (4 kap.
2 §).
Uppgifter som ska införas i arbetsgivarregistret
I arbetsgivarregistret kan införas uppgifter med anknytning till kundrelationen till arbets- och näringsbyrån och kundbesöken vid byrån. Utöver kontakterna mellan arbetsgivaren och arbets- och
näringsbyrån kan i arbetsgivarregistret dessutom till exempel anges uppgifter om besök av arbetsoch näringsbyrån hos arbetsgivaren. I registret antecknas också information om arbets- och näringsbyråns beslut att begränsa arbetsgivarens service med stöd av 12 kap. 7 § i LOAFS eller om
beslut att vägra ta emot en platsanmälan om ett ledigt arbete eller ta bort en anmälan med stöd av
3 kap. 3 § i LOAFS.
I arbetsgivarregistret antecknas uppgifter om verksamhet och servicebehov. Uppgifter som beskriver arbetsgivarens verksamhet är till exempel uppgifter om arbetsgivarens personalstruktur och
verksamhetens utvecklingsutsikter. Uppgifter som beskriver arbetsgivarens servicebehov är uppgifter om arbetsgivarens rekryteringsbehov och om hur rekryteringen organiseras, uppgifter om ett
eventuellt behov att minska personalen, service i samband med detta och organisering av omställningsskyddskonceptet samt uppgifter om personalens behov av utbildning.
I arbetsgivarregistret kan också införas andra uppgifter med anknytning till planeringen och genomförandet av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om gemensam anskaffning av utbildning tillsammans med arbetsgivaren.
Övriga dokument och datafiler som hör hemma i registren
I arbets- och näringsbyråns register kan även ingå dokument samt datafiler som i övrigt hålls separata från URA-kundinformationssystemet. Exempel på sådana är läkarintyg, rehabiliteringsutlåtanden och motsvarande handlingar som är till pappers.
4 § Registrering, gallring och arkivering av uppgifter
Med tanke på tillhandahållandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice är det absolut nödvändigt att uppgifterna i URA-systemet är aktuella och korrekta. Öppenhet och information om insamlingen av uppgifter, uppgifternas användningsändamål och möjligheten att granska uppgifterna
ökar förtroendet för arbets- och näringsbyråns verksamhet.
Enligt LOAFS ska en enskild kund underrättas om att kunduppgifterna registreras i informationssystemet. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har en berörd part rätt att få information om innehållet i en handling, som kan ha inverkat på behandlingen av hans eller hennes
ärende. Enligt 26 § personuppgiftslagen har en person dessutom rätt till insyn i sina egna registeruppgifter. Enligt bestämmelsen har var och en rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne
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som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller
henne. Registerföraren ska samtidigt ge den registrerade information bl.a. om hur man kan utöva
sin rätt till insyn.
Arbets- och näringsbyråns enskilda kunder informeras omedelbart när jobbsökning eller någon annan kundrelation börjar om registreringen av personuppgifter, uppgifterna som samlas in, registerföraren, möjligheten att kontrollera sina egna uppgifter samt uppgifter om rätten till insyn med stöd
av personuppgiftslagen. Dessutom ska en registerbeskrivning för registret över enskilda kunder
och blanketter för att begära kontroll av uppgifterna läggas fram på en synlig plats på arbets- och
näringsbyrån.
Om en personuppgift har erhållits på något annat sätt än av personen själv, ska det i registret antecknas var uppgiften har erhållits och vem som har antecknat den. När man antecknar uppgifter
om en enskild kund ska man försäkra sig om identiteten hos den som lämnar uppgiften. Särskild
uppmärksamhet ska fästas vid identifieringen när en uppgift tas emot per telefon.
Uppdatering av uppgifterna i samband med serviceprocessen
Oftast ber en enskild kund muntligt om möjligheten att kontrollera sina egna uppgifter eller en del
av dem, som antecknats i URA-systemet. Kunden har rätt att se uppgifterna om sig själv eller en
del av dem i informationssystemet, men också i de manuella arkiven. Om begäran om uppgifter är
tydligt inriktad på endast en del av uppgifterna, ska arbets- och näringsbyrån i första hand erbjuda
kunden tillfälle att kontrollera sina uppgifter i samband med serviceprocessen tillsammans med en
tjänsteman. På så sätt kan man vid behov samtidigt informera kunden om användningsändamålet
för uppgifterna som finns antecknade i registret, klargöra innehållet i anteckningarna, samt göra
nödvändiga uppdateringar i registret.
Kontroll och uppdatering av uppgifterna i samband med kundservicen kräver ingen skriftlig eller uttrycklig begäran om kontroll. Man kan göra en anteckning i URA-systemet på kortet för kontakter
om att uppgifterna har kontrollerats och uppdaterats tillsammans med kunden.
Utövande av rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
En enskild kund ska anhängiggöra kontrollen av sina uppgifter med en begäran om insyn enligt
personuppgiftslagen om
- kunden begär omfattande eller återkommande kontroll av sina uppgifter så att insynen varken tidsmässigt eller i övrigt kan genomföras i samband med den normala serviceprocessen,
- man inte samtycker till kundens begäran om insyn, eller
- kunden önskar få uppgifterna i skriftlig form.
Arbets- och näringsbyrån är också skyldig att ge kunden råd om hur rätten till insyn kan utövas och
lägga fram blanketter för kunderna så att dessa kan fyllas i för att begära tillfälle att kontrollera sina
egna registeruppgifter. Kunden kan lägga fram en fritt formulerad begäran om insyn, antingen med
en egenhändigt undertecknad eller på motsvarande sätt bestyrkt handling, eller genom att personligen besöka arbets- och näringsbyrån.
Begäran om insyn i uppgifterna antecknas i arbets- och näringsbyråns förvaltningsdiarium och arkiveras på ändmålsenligt sätt. Begäran om insyn i uppgifterna och svaret på begäran antecknas
inte i URA-systemet.
Myndigheten ska reagera på begäran om att utöva rätten till insyn utan ogrundat dröjsmål och
senast inom tre månader efter att begäran har framställts. Leverans av utskrifter och annat material eller möjlighet att på annat sätt kontrollera sina egna uppgifter ska ordnas inom utsatt tid.
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Utövandet av rätten till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen är avgiftsfritt en gång om året. Myndigheten får uppbära en avgift för upprepat utövande av rätten till insyn, om det har förflutit mindre
än ett år sedan kunden senast kontrollerade uppgifterna i registret. Även då ska ersättningen ska
vara skälig. Med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan ingen ersättning uppbäras, om uppgifterna lämnas muntligt eller så att kunden endast får läsa dem på arbets- och näringsbyrån. Lagen begränsar också möjligheten att uppbära en avgift för att leta fram
uppgifterna. I praktiken kan man av den berörda parten som utövar sin rätt till insyn uppbära endast kostnaderna för kopiering och utskrift av eventuella handlingar.
Om kunden vill få sina registeruppgifter i URA-systemet skriftligt, ska arbets- och näringsbyrån beställa och skriva ut uppgifterna med ett särskilt skrivarprogam. Utöver utskriften ska arbets- och näringsbyrån också ge kunden registerbeskrivningen för informationssystemet. Rätten till insyn enligt
personuppgiftslagen omfattar också manuellt arkiverade handlingar.
Gallring av uppgifter
Uppgifter som gäller en enskild kunds kundrelation till och uträttandet av ärenden vid arbets- och
näringsbyrån, servicebehov och planer samt uppgifter om arbetserbjudanden och presentationer
för arbetsgivaren ska i princip utplånas två år efter att uppgiften infördes. Uppgifterna i fråga är till
största delen sådana som ändras över tid och som måste uppdateras eller uppgifter som i de allra
flesta fall efter två år inte längre behöver sparas. Övriga uppgifter om kunden eller serviceproducenten ska utplånas när det har gått fem år från det att kundrelationen eller avtalsförhållandet upphörde.
Om en uppgift behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar sig på lag eller på grund av ett
ärende som är anhängigt, ska den inte utplånas. Till exempel en uppgift om att en kund söker arbete ska inte utplånas två år efter att uppgiften infördes, om kunden utan avbrott fortsatt söker arbete. På motsvarande sätt ska uppgifter om service som finansieras via ESF eller andra uppgifter
om kunden i samband med det inte utplånas, även om det har förflutit över fem år sedan kundrelationen upphörde, eftersom EU-bestämmelserna förutsätter att uppgifterna sparas i tio år räknat från
programperiodens början.
Föråldrade uppgifter utplånas automatiskt ur URA-systemet. I fråga om manuella handlingar ska
föråldrade dokument utplånas på samma sätt som uppgifter i elektroniskt format.
Ändring, rättelse och utplåning av anteckningar som gjorts i registret över enskilda kunder
Utöver bestämmelserna i LOAFS om utplåning av uppgifter tillämpas på ändring, rättelse och utplåning av anteckningar som gjorts i registret över enskilda kunder 29 § i personuppgiftslagen. Enligt nämnda bestämmelse ska registerföraren utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller
föråldrad. Registerföraren ska även förhindra att en sådan uppgift sprids, om uppgiften kan äventyra den registrerades integritetsskydd eller hans eller hennes rättigheter.
Om arbets- och näringsmyndigheten observerar att en kunds personuppgifter innehåller föråldrade
eller oriktiga uppgifter, ska dessa rättas eller utplånas. En felaktig uppgift kan rättas eller utplånas
också av andra än den tjänsteman som gjort den ursprungliga anteckningen. När man utplånar
oriktiga anteckningar ska särskild prövning användas i fall då den oriktiga anteckningen kan ha påverkat en beviljad förmån eller den service som erbjudits kunden. En sådan situation kan uppkomma exempelvis om anteckningen har påverkat ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om kunden.
Då måste information om de ursprungliga anteckningarna och korrigeringarna bli kvar vid arbetsoch näringsbyrån.
En del av uppgifterna kan inte utplånas eller uppdateras vid arbets- och näringsbyrån. I allmänhet
är det fråga om uppgifter som man har ansett det nödvändigt att kontrollera för att försäkra sig om
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att de är riktiga. Dessa uppgifter kan utplånas eller uppdateras endast vid arbets- och näringsministeriet.
I vissa situationer kan arbets- och näringsbyråns och kundens uppfattningar om nödvändighet och
oriktighet gå isär. Myndigheten har med stöd av arkivlagen (831/1994) en allmän skyldighet att se
till att nödvändiga och felfria handlingar hålls tillgängliga och bevaras, samt att bestämma olika
handlingars förvaringstider. Därför är det sällan möjligt att gå med på till exempel en kunds önskan
att alla uppgifter om honom eller henne utplånas.
I situationer med meningsskiljaktigheter kring uppgifters riktighet kan arbets- och näringsbyrån
komplettera uppgifterna i registret med kundens synpunkt. Samtidigt kan man i personregistret införa ett krav på rättelse av uppgiften.
Om kunden har lämnat ett skriftligt krav på rättelse eller utplåning av en oriktig uppgift, ska arbetsoch näringsbyrån ge kunden ett skriftligt intyg över vägran att ändra uppgiften, om byrån inte godkänner kundens krav. I intyget ska också nämnas orsakerna till att kundens krav inte kunde godkännas. Därefter kan den enskilda kunden hänskjuta ärendet till dataombudsmannen för behandling.
5 § Beviljande av användarrättigheter och utlämnande av sekretessbelagda personuppgifter
i vissa fall
URA-systemet är ett enhetligt system för hela landet, som används vid alla arbets- och näringsbyråer och arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter. Informationssystemet används
också av närings-, trafik- och miljöcentralerna och av arbets- och näringsministeriet. Tjänstemännen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och vid arbets- och näringsministeriet har i regel endast rätt att titta i systemet. Rätt att editera i systemet har endast de tjänstemän eller anställda som
behöver det för sina tjänste- eller arbetsuppgifter.
En tjänsteman vid arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter,
närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsministeriet, som beviljats rätt att använda URA-systemet, kan trots sekretessbestämmelserna söka och använda uppgifter som registrerats i kundinformationssystemet, oavsett vilken arbets- och näringsbyrå som har infört uppgifterna i registret. Bestämmelsen berättigar emellertid inte till fri sökning eller användning av uppgifterna, för det krävs alltid en grund som hänför sig till lag. Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbets- och näringsministeriet har rätt att söka och använda uppgifter i kundinformationssystemet, om det är nödvändigt för att ordna kundservicen, utreda eller avgöra ett anhängigt ärende eller utföra tillsyns-,
utvecklings- och uppföljningsuppgifter.
Arbets- och näringsministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja någon utanför
arbets- och näringsförvaltningen rätt att använda URA-systemet. För att säkerställa en enhetlig
praxis är närings-, trafik- och miljöcentralen dessutom skyldig att till arbets- och näringsministeriet
anmäla de användarrättigheter som centralen har beviljat en utomstående.
En förutsättning för att någon utanför arbets- och näringsförvaltningen ska beviljas användarrättigheter är att den utomstående på uppdrag av ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen utför en separat utvärdering, granskning eller utredning eller utför en särskilt specificerad serviceuppgift. Användarrättigheter får följaktligen beviljas regionalt eller riksomfattande till exempel för en
internrevision, utvärderingsundersökning eller någon annan utredning, som ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen beställer av en utomstående serviceproducent.
En person som på basis av ett uppdragsförhållande hanterar sekretessbelagda uppgifter omfattas
av tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet. Innan användarrättigheter beviljas ska man försäkra sig om att uppdragstagaren är
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medveten om sina skyldigheter och om att uppgifterna som hanteras är sekretessbelagda och
känsliga. Uppdraget och den inkluderade skyldigheten att sörja för sekretessen (inkl. utplåna
material på rätt sätt och sörja för nivån på informationssäkerheten) ska alltid avtalas skriftligt.
Användningsrätt till URA-systemet beviljas i princip inte för olika lokala eller regionala projekt, även
om de finansieras av medel från arbets- och näringsförvaltningen (sysselsättningspolitiska understöd, olika ESF-projekt). Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till dem som genomför enskilda projekt förutsätter separat samtycke av den enskilda kunden. De som administrerar projektet
ska sörja för sekretessen, en ändamålsenlig nivå på informationssäkerheten och utplåningen av
material.

6 § Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivare
När jobbsökning inleds ska skriftligt samtycke begäras av en enskild kund innan uppgifter som behövs för att tillsätta ett arbete lämnas ut till arbetsgivare. Man ber kunden lämna samtycket i webbtjänsten Egen jobbsökning eller skriftligt till arbets- och näringscentralen. Samtycket eller uteblivet
samtycke ska antecknas i registret över enskilda kunder. Samtycke som har lämnats på papper
ska dessutom arkiveras. Den arbetssökande kan vägra att låta sina uppgifter lämnas ut till en arbetsgivare eller ta tillbaka sitt samtycke till att lämna ut uppgifterna utan påföljder.
Även om den arbetssökande har vägrat att låta sina uppgifter lämnas ut till en arbetsgivare, kan
arbets- och näringsbyrån i en situation som avses i 12 kap. 6 § 3 mom. i LOAFS ge arbetsgivaren
information om en viss person som arbetsgivaren specificerat är arbetssökande hos arbets- och
näringsbyrån.
Om en arbetssökande har spärrmarkering får arbets- och näringsbyrån inte lämna ut kundens
adress och hemkommun till arbetsgivaren. Arbets- och näringsbyrån ska instruera den arbetssökande att själv kontakta arbetsgivaren.
Utlämnande av uppgifter om en arbetssökandes hälsotillstånd till en arbetsgivare kräver alltid att
den arbetssökande har gett sitt uttryckliga samtycke i skrift. Uttryckligt samtycke innebär att den
arbetssökande, när han eller hon ger sitt samtycke, har specificerat till vilken arbetsgivare uppgifterna om den arbetssökandes hälsotillstånd får utlämnas. Samtycke till att uppgifterna om hälsotillståndet utlämnas ska begäras separat för varje gång uppgifterna ska lämnas ut. Endast sådana
uppgifter om hälsotillståndet får lämnas ut som är nödvändiga för tillsättande av ett ledigt arbete eller uppfyllande av särskilda krav på hälsotillståndet inom branschen i fråga, eller för att främja
sysselsättningen för en arbetssökande som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen.
14 kap. Sökande av ändring
1 § Omprövningsbegäran och besvär
Sökande av ändring i beslut som har fattats med stöd av LOAFS består av två steg. Den som inte
är nöjd med beslutet ska i första hand begära omprövning av beslutet vid arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller
utvecklings- och förvaltningscentret. Först då man har fått ett negativt beslut med anledning av
omprövningsbegäran får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får i sin tur överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.
Den allmänna bestämmelsen om sökande av ändring i LOAFS tillämpas inte på beslut som gäller
kostnadsersättning och ersättning som betalas på grund av olyckshändelse. Bestämmelser om sökande av ändring i dessa beslut finns i annan lagstiftning.
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Det finns ett samband mellan antalet fall där man söker ändring och motiveringarna i beslutet. Man
söker oftare ändring i beslut där motiveringarna är dåliga än i beslut med detaljerade motiveringar.
Därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid nivån på motiveringarna redan när det ursprungliga beslutet fattas, eftersom det sparar arbete i ett senare skede.
Anvisning för begäran om omprövning
Om man får söka ändring i ett beslut, måste anvisningar för begäran om omprövning bifogas beslutet. I anvisningen för begäran om omprövning ska nämnas vilken myndighet som har fattat beslutet i vilket man kräver omprövning, samt tiden för omprövningsbegäran och när den börjar. Exempel på en anvisning för begäran om omprövning finns i bilaga 2.
Omprövningsförfarande
Den som inte är nöjd med beslutet ska lämna en skriftlig begäran om omprövning inom 30 dagar
från delfåendet av beslutet. Om begäran om omprövning lämnas för sent, kommer den inte att åtgärdas. Omprövningsbegäran riktas till den myndighet som fattat beslutet.
I omprövningsförfarandet iakttas förvaltningslagen. Omprövningsbegäran ska behandlas som
brådskande och arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter,
närings-, trafik- och miljöcentralen eller utvecklings- och förvaltningscentret kan med sitt beslut
ändra eller upphäva sitt ursprungliga beslut eller förkasta begäran om omprövning. Om man i det
ursprungliga beslutet observerar ett annat fel än det som hänvisades till i begäran om omprövning,
kan felet rättas i samma förfarande.
Om arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller utvecklings- och förvaltningscentret förkastar omprövningsbegäran helt
eller delvis, eller låter bli att åtgärda den för att den kommit fram för sent, ska till beslutet bifogas
en besvärsanvisning till förvaltningsdomstolen.
Besvärsanvisning
Med en besvärsanvisning avses en till förvaltningsbeslutet bifogad anvisning för hur man kan söka
ändring i beslutet. Om beslutet har fattats på en grund som omfattas av besvärsförbud, ska man i
beslutet nämna att det inte går att anföra besvär. Man ska också nämna på vilken bestämmelse
förbudet är baserat. I besvärsanvisningen ska ingå till största delen samma saker som i anvisningen för begäran om omprövning. Exempel på en besvärsanvisning finns i bilaga 3.
Anföra besvär hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen
En kund kan anföra besvär om avslag på omprövningsbegäran hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen begär normalt ett utlåtande om besvären av den myndighet som har fattat beslutet. Om förvaltningsdomstolen förkastar besvären, kan kunden ytterligare anföra besvär hos
högsta förvaltningsdomstolen, om domstolen beviljar besvärstillstånd.
Högsta förvaltningsdomstolen måste bevilja besvärstillstånd om
1) det med tanke på tillämpningen av lagen i andra liknande situationer, eller för att skapa enhetlig rättspraxis, är viktigt att hänskjuta ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande,
2) det finns särskilda skäl att hänskjuta ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande på grund av ett uppenbart misstag som skett i ärendet, eller
3) det finns ett annat vägande skäl att bevilja besvärstillstånd.
Faktiska förvaltningsåtgärder som inte omfattas av rätten att söka ändring
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Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter eller närings-, trafik- och miljöcentralen kan påverka kundens ställning på två sätt: med faktiska förvaltningsåtgärder
och förvaltningsbeslut. Skillnaden mellan dessa har betydelse eftersom man normalt inte har rätt
att söka ändring i faktiska förvaltningsåtgärder, men nog i förvaltningsbeslut.
Utarbetandet av sysselsättningsplanen, när man också samordnar såväl målen för den arbetssökandes arbete och utbildning som hans eller hennes uppskattade servicebehov, är en faktisk förvaltningsåtgärd, inte ett förvaltningsbeslut. Kunden kan alltså inte söka ändring i det avgörande
som arbets- och näringsmyndigheten fattat på basis av servicebehovet för den skull att någon viss
tjänst eller frivillig utbildning som stöds med arbetslöshetsförmåner och som kunden önskat sig inte
inkluderas i sysselsättningsplanen. Med andra ord kan man inte söka ändring i hur innehållet i
sysselsättningsplanen har utformats genom interaktionen mellan kund och myndighet eller i vad
som förutsätts i detta.
Däremot är det möjligt att söka ändring i ett beslut om att inte utarbeta en sysselsättningsplan, som
arbets- och näringsmyndigheten har fattat i strid med kundens önskemål.
Beslut som omfattas av förbudet mot att söka ändring, där rätten att söka ändring begränsas
I LOAFS finns bestämmelser om förbud mot att söka ändring i vissa beslut. Gemensamt för de beslut som omfattas av förbudet är att en service eller en ekonomisk förmån enligt prövning har förvägrats genom beslut av arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter eller närings-, trafik- och miljöcentralen.
Beslut om antagning till arbetskraftsutbildning
Vissa beslut om antagning av studerande till arbetskraftsutbildning omfattas av förbudet mot att
söka ändring. Man får inte begära omprövning eller anföra besvär i beslutet om antagning till arbetskraftsutbildning, som grundar sig på villkoren i 5 kap. 3 § 1 mom.
Den viktigaste motiveringen som omfattas av förbudet mot att söka ändring gäller behov av utbildning som konstaterats av arbets- och näringsmyndigheten. Med undantag av utbildning som anskaffas gemensamt, kan en sökande söka ändring i ett beslut som gäller hans eller hennes lämplighet för en utbildning.
Förutsättningar för lönesubvention enligt prövning
Man får inte söka ändring i beslut genom vilket lönesubvention har förvägrats på den grunden att
villkoren i 7 kap. 2 § 1 eller 2 mom. inte uppfylls Exempelvis ett beslut om att lönesubvention inte
beviljas på grund av arbets- och näringsbyråns bedömning att den arbetslösa arbetssökandens arbetslöshet inte beror på brister i yrkeskompetensen och att arbetet med lönesubvention inte förbättrar personens yrkeskompetens och möjligheter att sysselsätta sig på den fria arbetsmarknaden, eller på grund av arbets- och näringsbyråns bedömning att en skada eller sjukdom hos den
som ska anställas med subventionen inte väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i de erbjudna arbetsuppgifterna, omfattas av förbudet mot att söka ändring. Ändring får
heller inte sökas i ett beslut, genom vilket lönesubvention har förvägrats på grund av arbets- och
näringsbyrån bedömning att personens arbetslöshet sannolikt skulle vara i mer än tolv månader.
I ett beslut om lönesubvention får inte heller sökas ändring till den del som beslutet gäller lönesubventionens belopp eller varaktighet. Således kan bedömningen av de förutsättningar som anges i 7
kap. 8 och 9 § inte överklagas.
Kostnadsersättning enligt prövning som förvägrats på ändamålsenlighetsgrund
Man får inte söka ändring i ett beslut om att ersättning för rese- och logikostnader har förvägrats,
på grund av att det med tanke på tillgången på arbetskraft och sysselsättningen för den arbetslösa
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inte kan anses ändamålsenligt att kostnaderna ersätts. Däremot kan man söka ändring i exempelvis ett beslut där en förmån har förvägrats på grund av att arbets- och näringsbyrån inte har ansett
att kunden är i behov av färdtjänst eller att det är nödvändigt för kunden att personligen uträtta
ärenden på arbets- och näringsbyrån.
Beslut om att tillhandahålla service
Om ett beslut gäller ett avgörande att inte erbjuda kunden vägledning i yrkesval och karriär, träning, prövning, sakkunnigbedömningar och tjänster för att utveckla företagsverksamhet eller att
inte stödja den arbetssökandes frivilliga studier eller att inte godkänna ett meddelande om avbrytande av studier som stöds, kan man inte söka ändring i beslutet.
Anslagsskäl
Omprövning av beslut får inte begäras och besvär över beslutet får inte anföras om beslutet gäller
förvägran av stöd, förmån eller ersättning av anslagsrelaterade orsaker.
I tabellen nedan presenteras innehållet i rätten att söka ändring i sammanfattad form:
Förvaltningsåtgärd
Beslut om att inte tillhandahålla
service (4 kap., 6 kap. och 8 kap.
5 §)
Negativt beslut om registrering
som arbetssökande (2 kap. 2 §)
Beslut om att inte utarbeta en
sysselsättningsplan i strid med
kundens önskemål
Sysselsättningsplanens innehåll
(2 kap. 7 §)
Beslut om att vägra att ta emot
en platsanmälan (3 kap. 3 §)
Beslut om att vägra att ta bort en
platsanmälan (3 kap. 3 §)
Beslut om att avbryta träning eller
prövning (4 kap. 10 §)
Beslut om antagning av studerande till arbetskraftsutbildning
(5 kap. 3 §)

Beslut om att avbryta en utbildning (5 kap. 5 §)
Beslut om att lönesubvention har
förvägrats (till arbetsgivaren)

Beslut om avslag på ansökan om
utbetalning av lönesubvention

Rätt att söka ändring
Nej (undantaget lönesubvention och startpeng)

Motivering
Förvaltningsbeslut

Ja

Förvaltningsbeslut

Ja

Förvaltningsbeslut

Nej

Faktiska förvaltningsåtgärder

Ja

Förvaltningsbeslut

Ja

Förvaltningsbeslut

Ja

Förvaltningsbeslut

Till största delen inte (undantaget lämplighet i andra
fall än utbildning som anskaffas gemensamt. Man
kan söka ändring i beslut
som baserar sig på villkor i
den lagstiftning som är bindande för läroanstalten.)
Ja

Förvaltningsbeslut

Till största delen ja (undantaget villkoren i 7 kap. 2 § 1
mom. eller lönesubventionens belopp och varaktighet)

Förvaltningsbeslut

Ja

Förvaltningsbeslut

Förvaltningsbeslut
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Beslut om att startpeng har förvägrats
Beslut om att kostnadsersättning
har förvägrats (9 kap.)
Beslut om att ersättning för reseoch logikostnader har förvägrats
(10 kap. 1 §)
Beslut om att stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen har
förvägrats (10 kap. 3 §)
Beslut om att annan användning
av sysselsättningsanslagen enligt
förordning har förvägrats (12 kap.
10 § 3 punkten)

Ja

Förvaltningsbeslut

Ja

Förvaltningsbeslut

Till största delen ja (undantaget villkoren i 10 kap. 1 §
2 mom.)
Ja

Förvaltningsbeslut

Ja

Förvaltningsbeslut

Förvaltningsbeslut

Omprövning som grundar sig på annat än omprövningsförfarande (rättelse av fel)
I 8 kap. i förvaltningslagen finns bestämmelser om rättelse av sakfel och skrivfel. Om arbets- och
näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller utvecklings- och förvaltningscentret själva upptäcker ett fel eller om en part begär omprövning för sent, kan yrkandet behandlas som ett vanligt ärende som gäller rättelse av fel. Enligt
50 § i förvaltningslagen kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och avgöra saken på nytt, om
1) beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,
2) beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,
3) det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller
4) det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslutet.
I situationer som avses i punkt 1–3 får beslutet rättas till en parts nackdel, om parten samtycker till
rättelsen. Samtycke behövs dock inte, om felet är uppenbart och det har orsakats av partens eget
förfarande. I en situation som avses i punkt 4 får beslutet däremot rättas endast till partens fördel.
En myndighet ska på tjänstens vägnar rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara
klara fel i sitt beslut. Ett fel får inte rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en
part och felet inte har föranletts av partens eget förfarande.
Initiativ ska tas eller yrkande på rättelse av ett fel framställas inom fem år från det att beslutet fattades. Ett beslut genom vilket en myndighet har avslagit ett yrkande på rättelse av fel får inte överklagas genom besvär.
2 § Hur omprövningsbegäran och besvär inverkar på verkställigheten av beslut
Ett beslut som arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller utvecklings- och förvaltningscentret fattat med stöd av LOAFS
får verkställas även om omprövning av beslut har begärts eller besvär har anförts, om inte den
myndighet som behandlar omprövningsbegäran eller besvärsmyndigheten beslutar något annat. I
synnerhet ett beslut om avbrytande av utbildning, träning eller prövning eller om vägran att ta emot
eller ta bort en arbetsplatsanmälan måste ofta verkställas omedelbart.
Om en part begär omprövning, kan arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens
kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller utvecklings- och förvaltningscentret enligt prövning avbryta verkställandet av beslutet. Enbart det att en begäran om omprövning har lämnats innebär ändå inte att verkställigheten avbryts automatiskt. Ett avbrott ska övervägas i synnerhet när en part har lagt fram sannolikt giltiga orsaker till stöd för sin omprövningsbegäran, och ett
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avbrott av verkställigheten inte förorsakar betydande nackdelar. Om inget annat föranleds av allmänt intresse, kan verkställandet avbrytas också på lösare grunder.
Om en omprövningsbegäran avslås och en part anför besvär hos förvaltningsdomstolen, kan förvaltningsdomstolen bestämma att verkställigheten ska avbrytas.

3 § Ändringssökande av vissa beslut
I fråga om vissa beslut finns särskilda bestämmelser om att man på dessa tillämpar förfaranden för
ändringssökande som ingår i annan lagstiftning.
I beslut om kostnadsersättning söker man ändring enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och
lagen om arbetslöshetskassor. Den som är missnöjd med ett beslut kan alltså söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, och ändring i nämndens beslut kan sökas hos
försäkringsdomstolen.
Statskontoret fattar beslut om ersättning av olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom som ådragits i
samband med träning eller prövning. Ändring i beslutet kan sökas enligt bestämmelserna i lagen
om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.
Sökandet av ändring i beslut som baserar sig på statsunderstödslagen bestäms enligt statsunderstödslagen. Exempelvis återkrav av lönesubvention baserar sig på statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret är den statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen vid
återkrav av sådana stöd och ersättningar enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
som arbets- och näringsbyrån beviljat.

BILAGOR
Bilaga 1

Ansvarsfördelning inom yrkesinriktad rehabilitering

Med rehabilitering avses i allmänhet åtgärder som syftar till att främja en långtidssjuk eller handikappad persons förutsättningar att klara sig i arbetet, deras återgång till arbetet, deras sociala
funktionsförmåga och deras förmåga att reda sig på egen hand. Rehabiliteringen indelas i pedagogisk, medicinsk, yrkesinriktad och social rehabilitering.
Yrkesinriktad rehabilitering strävar efter att förbättra och upprätthålla en persons arbetsförmåga
och inkomstmöjligheter. Rehabiliteringen omfattar olika åtgärder i syfte att förbättra förutsättningarna för att arbeta. Yrkesinriktad rehabilitering kan omfatta åtgärder såsom undersökningar eller utredningar för att utarbeta en rehabiliteringsplan, rehabiliteringskurser, yrkesutbildning, arbetsprövning eller arbetsträning. Försörjningen under rehabiliteringsperioden fastställs utifrån vem som
ordnar eller betalar ersättning för rehabiliteringen.
Den yrkesinriktade rehabilitering som ordnas av försäkringsbolagen, arbetspensionsanstalterna
och FPA är lagstadgad. När en person uppfyller villkoren för beviljande av rehabilitering enligt lagen, innebär det att han eller hon har subjektiv rätt till yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av
dessa aktörer. FPA ordnar också rehabilitering enligt prövning. Lagstadgad rehabilitering är alltid
det främsta alternativet med tanke på kunden.
Rehabilitering som ersätts ur trafik- och olycksfallsförsäkringen
I fall av skada, olycksfall i arbetet, yrkessjukdom eller trafikolycka som omfattas av olycksfallsförsäkringen eller trafikförsäkringen, är det i första hand dessa försäkringssystem som har ansvaret
för att de försäkrade och förmånstagarna får rehabiliteringsförmånerna. Rehabiliteringen grundar
sig på kundens lagstadgade (lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015 och
lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 626/1991) rätt att få rehabilitering
som en del av ersättningen för den skada som ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller en trafikolycka har orsakat.
Åtgärder som är nödvändiga för att förbättra arbetsförmågan och förtjänstmöjligheterna ersätts
som yrkesinriktad rehabilitering. Med hjälp av dessa åtgärder kan den som får rehabilitering trots
de begränsningar som skadan eller sjukdomen orsakar ändå fortsätta i sitt tidigare arbete eller
övergå till ett nytt arbete. Bedömningen av rehabiliteringsbehovet baserar sig på en helhetsbild
som inbegriper bl.a. kundens typ av skada, ålder och utbildningsförutsättningar.
Yrkesinriktad rehabilitering inom arbetspensionssystemet
Enligt 25 § i lagen om pension för arbetstagare har en arbetstagare under 63 år rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan. Med förhindrande av arbetsoförmåga avses att minska risken för att
en person får avgå med invalidpension, som sannolikt skulle bli verklighet inom fem år utan rehabiliteringsåtgärder. Ändamålsenligheten bedöms med tanke på om ovan nämnda risk kan minskas
med hjälp av arbetspensionsrehabilitering och i bedömningen beaktas bland annat den sökandes
ålder, utbildning, arbetserfarenhet, tidigare verksamhet, koppling till arbetslivet, andra socioekonomiska faktorer samt om den yrkesinriktade rehabiliteringen i fråga leder till den sökande kan
fortsätta med ett arbete som är lämpligt för hälsotillståndet.
Rätten till arbetspensionsrehabilitering kräver också att följande villkor uppfylls:
 Den sökande är etablerad i arbetslivet.
 Den sökande är arbetsoförmögen eller har en diagnostiserad sjukdom som under de närmaste åren sannolikt leder till invalidpension.
 Hotet om arbetsoförmåga kan skjutas upp eller förebyggas, eller man kan hjälpa en person
som får invalidpension att återvända till arbetslivet med ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering.
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Den sökande har arbetsinkomster som uppgår till totalt minst 34 508,16 euro (nivån 2016)
under de fem kalenderåren innan ansökan lämnats.
Den sökandes anställnings- eller företagarförhållande är gällande eller har nyligen upphört.
Den sökande är under 63 år gammal.
Den sökande har inte rätt till rehabilitering som ersätts ur olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

FPA:s yrkesinriktade rehabilitering
Enligt 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) ordnar Folkpensionsanstalten ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för
att stödja eller förbättra den försäkrades arbets- och förvärvsförmåga eller förebygga arbetsoförmåga, om en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada som konstaterats på behörigt sätt har medfört
eller under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av den försäkrades arbets- eller studieförmåga och förvärvsmöjligheter.
Vid bedömningen av om arbets- eller studieförmågan och förvärvsmöjligheterna har försämrats väsentligt beaktas den försäkrades situation som helhet. Förutom en sjukdom, ett lyte eller en
kroppsskada beaktas också andra faktorer som påverkar den försäkrades arbets- eller studieförmåga och förvärvsmöjligheter och som avser den försäkrades fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga, livssituation, socioekonomiska omständigheter, boendeförhållanden, utbildning, yrke,
tidigare verksamhet och ålder samt andra motsvarande faktorer. Vid bedömningen beaktas också
den försäkrades återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant till buds stående arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra.
Vid bedömningen av om det är ändamålsenligt med rehabilitering beaktas, förutom situationen
som helhet, huruvida den rehabilitering som söks sannolikt leder till att den sökande fortsätter i eller återgår till ett arbete som är lämpligt med tanke på hans eller hennes hälsotillstånd eller inträder
i arbetslivet.
Utöver den yrkesinriktade rehabiliteringen ordnar FPA också medicinsk rehabilitering för personer
under 65 år med grava handikapp och ersätter kostnaderna som rehabiliteringen har orsakat, samt
ersätter ändamålsenlig rehabiliterande psykoterapi i syfte att stödja eller förbättra 16–67-åriga försäkrades arbets- eller studieförmåga, om en mental störning som konstaterats och diagnostiserats
på behörigt sätt hotar den försäkrades arbets- eller studieförmåga. Syftet med rehabiliteringen för
personer med grava handikapp är att stödja personens möjligheter att arbeta eller reda sig i vardagen, trots sin sjukdom eller skada.
FPA ordnar och finansierar dessutom rehabilitering enligt prövning i enlighet med lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005, 12 §).
Rehabiliteringen kompletterar FPA:s yrkesinriktade rehabilitering och medicinska rehabilitering för
personer med grava handikapp, och dess viktigaste mål är att stödja deltagarnas arbets-, studieoch funktionsförmåga.
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Bilaga 2

Omprövningsbegäran

Exempel på anvisning för begäran om omprövning:
Den som är missnöjd med detta beslut får begära omprövning i det i enlighet med 14
kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) hos Norra Savolax arbets- och näringsbyrå genom omprövningsbegäran som ska upprättas skriftligt. Omprövningsbegäran ska framställas inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen. Mottagaren anses ha fått ta del av
beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades, om inte något annan visas.
Om tidsfristens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj,
julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ännu följande vardag fram till utgången av ämbetsverkets öppettid.
I omprövningsbegäran ska uppges
1) namn och hemkommun för den som begär omprövning,
2) det beslut i vilket omprövning begärs,
3) hurdan omprövning som begärs,
4) på vilka grunder man begär omprövning.
Till omprövningsbegäran ska bifogas detta beslut i original eller som kopia samt de
dokument, på vilka den som lämnar omprövningsbegäran grundar sin begäran, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Om ändringssökandens talan
förs av dennes ombud eller om någon annan har upprättat omprövningsbegäran, ska
även dennes namn och hemkommun uppges i begäran om omprövning. Ombudet
ska bifoga fullmakt i enlighet med 21 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den
som lämnar begäran om omprövning eller ombudet ska underteckna den skriftliga
omprövningsbegäran. I den skriftliga begäran om omprövning ska dessutom anges
de kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer) under vilka meddelanden kan
lämnas till den som begär omprövning.
Den skriftliga omprövningsbegäran med tillhörande bilagor ska tillställas Norra Savolax arbets- och näringsbyrå inom utsatt tid. Byråns kontaktinformation är:
Norra Savolax arbets- och näringsbyrå
PB 2000, 70101 Kuopio
Besöksadress: Kauppakatu 45, Kuopio
Fax: 017 580 8950
E-post: kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi
Öppettid: kl. 8.00–16.15.
Omprövningsbegäran postas på avsändarens eget ansvar. Avsändaren ska se till att
handlingen är myndigheten till handa inom den utsatta tiden.
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Bilaga 3

Besvärsanvisning

Exempel på en besvärsanvisning:
Ändring i detta beslut får sökas i enlighet med 14 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) genom skriftliga besvär till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Beslutet ska överklagas inom 30 dagar efter att det kommit till kännedom. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Den ändringssökande
anses ha fått del av beslutet på den sjunde dagen efter att det postades till den
adress som den ändringssökande har uppgett, om inget annat påvisas i samband
med besvären. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ännu följande vardag fram till utgången av ämbetsverkets öppettid.
Besvärsskriften ska riktas till Östra Finlands förvaltningsdomstol och i den ska uppges:
1) den ändringssökandes namn och hemkommun,
2) postadress och telefonnummer, till vilka meddelanden som är avsedda för den
ändringssökande kan lämnas i ärendet,
3) det beslut i vilket ändring söks,
4) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt
5) de grunder på vilka ändring yrkas.
Till besvärsskriften ska bifogas detta beslut i original eller som kopia samt de dokument på vilka den ändringssökande grundar sitt yrkande, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Till besvärsskriften ska också bifogas intyg över vilken dag beslutet delgavs, eller någon annan redogörelse för när besvärstiden började. Om ändringssökandens talan förs av dennes ombud eller om någon annan har
upprättat besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för
denna person. Ombudet ska bifoga fullmakt i enlighet med 21 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den ändringssökande eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. Besvärsskriften med tillhörande bilagor ska tillställas Kuopio förvaltningsdomstol
inom besvärstiden.
Förvaltningsdomstolens kontaktinformation är:
Östra Finlands förvaltningsdomstol
PB 1744, 70101 Kuopio
Besöksadress: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Fax: 029 56 42501
E-post: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Öppettid: kl. 8.00–16.15.
Besvärsskriften postas på avsändarens eget ansvar. Avsändaren ska se till att handlingen är myndigheten till handa inom den utsatta tiden.
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Bilaga 4

Försäkringsskydd för studerande under arbetskraftsutbildning

Allmänt
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskriver att producenter av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är skyldiga att ordna gruppansvarsförsäkring för studerande under perioder
med inlärning i arbetet eller praktikperioder (LOAFS 916/2012, 5 kap. 6 § 3 mom.). Vidare förutsätts i arbets- och näringsministeriets anvisning om anskaffning av arbetskraftsutbildning att utbildningsproducenten är skyldig att ordna olycksfallsförsäkring för studerande i enlighet med lagen om
ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är
jämställbara med arbete (460/2015). (Allmänna villkor för anskaffning av arbetskraftsutbildning
1 kap. 2 § 5 punkten).
Försäkringsskydd under arbetskraftsutbildning
Medan en arbetskraftsutbildning pågår ska åtminstone följande tre försäkringar vara i kraft:
1. Utbildningsproducentens olycksfallsförsäkring, som täcker personskador som vållas de
studerande under hela utbildningsperioden, både under perioder av närundervisning och
under perioder av fjärrundervisning.
2. Utbildningsproducentens gruppansvarsförsäkring, som täcker de studerandes personliga
skadeståndsansvar i situationer där de under perioder av inlärning i arbetet eller arbetspraktik åsamkar arbetsgivaren eller en utomstående person- eller sakskada genom
grövre än lindrigt vållande. Försäkringen syftar alltså till att skydda de studerande från ett
eventuellt skadeståndsansvar.
3. Arbetsgivarens ansvarsförsäkring under perioder av inlärning i arbete eller arbetspraktik,
som täcker personskador och sakskador som vållas utomstående av studerande som arbetar under arbetsgivarens ledning. Syftet med försäkringen är att skydda arbetsgivaren.
Endast arbetsgivaren är försäkrad med denna försäkring. Försäkringen ersätter emellertid
även skador som arbetstagare eller arbetspraktikanter vållar utomstående och medarbetare, av den anledningen att arbetsgivaren är ansvarig för skador som vållas av personalen
i arbete.
Utöver dessa försäkringar kan utbildningsproducenten också ha en separat ansvarsförsäkring i
syfte att täcka sak- eller personskador som vållas en utomstående eller utbildaren under perioder
av närundervisning eller praktik vid läroanstalten.
Studerande kan dessutom ha individuella egendomsförsäkringar för att täcka egna sakskador (exempelvis skadade glasögon).
Om utbildningen omfattar utbildningsperioder utomlands bör de studerande som deltar i dessa utöver det försäkringsskydd som tecknas av utbildningsproducenten och arbetsgivaren som tillhandahåller praktikplatsen också teckna en egen reseförsäkring för att täcka alla person- och sakskador
som inträffar på fritiden.
Gruppansvarsförsäkring under inlärning i arbetet och arbetspraktik
Enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är utbildningsproducenten skyldig att
teckna en gruppansvarsförsäkring för studerande som deltar i perioder av inlärning i arbetet och
arbetspraktik i anslutning till arbetskraftsutbildning. Syftet med denna försäkring är att ge de studerande ett extra skydd som täcker skador som åsamkas en utomstående eller arbetsgivaren inom
arbetsverksamheten i anslutning till utbildningen, i den utsträckning som arbetsgivaren kan kräva
skadestånd av den studerande som sista instans.
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Allmänna gränser för ansvarsförsäkringarna
Då man förhandlar om innehållet i ett försäkringsbrev ska man beakta följande:

Till skillnad från vanliga fall är syftet med ansvarsförsäkringen att



täcka skador på arbetsgivarens egendom som vållas av den studerande (inbegripet skador
på egendom som har överlåtits till den studerande eller som hanteras av denna) samt
skydda arbetstagaren mot arbetsgivarens regressrätt, dvs. ersätta skador som den studerande har vållat utomstående och som arbetsgivaren på grundval av principalansvar har
ersatt och för vilka denne har regressrätt.

När det gäller att fastställa hur täckande försäkringsskydd en studerande ska ha bör man beakta
att











Enligt de allmänna villkoren för ansvarsförsäkringar täcker de endast skadeståndsansvar
för skador som åsamkas utomstående, dvs. försäkringen täcker inte skador som personen
åsamkar sig själv under arbetspraktiken (exempelvis skadade glasögon) och heller inte
skador som åsamkas personens make eller maka, barn eller annan familjemedlem.
Försäkringen täcker i allmänhet inte ekonomiska förluster som inte hör samman med en
person- eller sakskada (t.ex. om praktikanten har satt fel pris på produkter eller stämplat
kreditkort på fel sätt, vilket har lett till ekonomiska förluster för den som ordnat praktikplatsen).
Försäkringen ersätter i allmänhet inte skador som beror på användning i trafik av ett motorfordon i enlighet med trafikförsäkringslagen eller motsvarande utländsk lag.
Försäkringen täcker heller inte skador som praktikanten åsamkar egendom som han eller
hon hanterar eller ansvar för (exempelvis när praktikanten är i färd med att reparera en bil
som tillhör en kund och skadar den). Under denna punkt bör man dock om möjligt försöka
avtala på annat vis när försäkringen tecknas.
I enlighet med rätten till skadestånd är den som vållat skadan endast skyldig att ersätta
dagsvärdet för förstörd eller förlorad egendom. Den som vållat skadan är inte skyldig att ersätta det s.k. återanskaffningsvärdet. Från försäkringen utgår således inte heller annan ersättning än en ersättning som motsvarar egendomens dagsvärde.
Försäkringen ersätter inte skador vars värde understiger självrisken.

Ansökan om gruppansvarsförsäkring
Utbildningsproducenten har en lagstadgad skyldighet att förhandla om och teckna en gruppansvarsförsäkring för studerande i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning hos ett valfritt försäkringsbolag, med avseende på utbildningsperioder som omfattar inlärning i arbete och/eller arbetspraktik.
Försäkringsskyldigheten gäller alla utbildningsproducenter, statliga läroanstalter inbegripna. Försäkringen ska tecknas senast innan de arbetsperioder som fastställs i utbildningsplanen börjar. Utbildningsproducenten ska redogöra för att en försäkring anlitats i utbildningsanbudet.
Uppkomst av skadeståndsansvar för studerande
När det gäller uppkomst av skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren eller en utomstående part
jämställs vuxenutbildningselever med företagsanställda.
Enligt skadeståndslagen och arbetsavtalslagen är arbetstagaren (jfr vuxenutbildningseleven) inte
ansvarig för skador som åsamkas arbetsgivaren i arbetet om arbetstagaren endast har gjort sig
skyldig till lindrigt vållande. I denna situation är dock arbetsgivaren på grundval av sitt principalansvar skyldig att ersätta skador som åsamkats utomstående och saknar rätt att återkräva skadeståndsbeloppet från den arbetstagare (jfr vuxenutbildningselev) som åsamkat skadan.
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När det gäller uppkomst av skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren eller en utomstående part
jämställs vuxenutbildningselever med företagsanställda.
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2003 har man velat täcka den studerandes
eventuella personliga skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren i situationer där skadan uppstår
genom grövre än lindrigt vållande. I dessa situationer har arbetsgivaren (eller arbetsgivarens ansvarsförsäkringsbolag om ett sådant finns) rätt att återkräva skadestånd som utbetalas åt utomstående parter av den vuxenutbildningselev som vållat skadan. Den studerandes personliga skadeståndsansvar täcks i dessa fall av den lagstadgade gruppansvarsförsäkringen, i den utsträckning
ansvaret överstiger självrisken.

Bilaga 5

Arbetsgivarens skyldigheter i uppsägningssituationer

Bestämmelser om arbetsgivares skyldigheter i uppsägningssituationer finns i arbetsavtalslagen
(55/2001) och lagen om samarbete inom företag (334/2007). Arbetsavtalslagen är en allmän lag
som i regel tillämpas på alla anställningsförhållanden. Lagen om samarbete inom företag tillämpas,
med undantag för de undantagsfall som anges i lagen, på företag som regelbundet har minst 20
anställda i anställningsförhållande. Arbetsgivaren har utrednings- anmälnings- och informationsskyldigheter i uppsägningssituationer.
Innan arbetsgivaren säger upp ett arbetsavtal av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller
på grundval av ett företagssaneringsförfarande, ska arbetsgivaren i så god tid som möjligt informera arbetstagare som blir uppsagda om grunderna för uppsägningen och om alternativen. Om
arbetsavtalet sägs upp på grund av arbetsgivarens konkurs eller död, gäller denna upplysningsplikt
konkurs- eller dödsboet (9 kap. 3 § 1 mom. i arbetsavtalslagen).
Om uppsägningen berör ett flertal arbetstagare, kan informationen också ges till arbetstagarnas företrädare eller, om ingen sådan utnämnts, till arbetstagarna gemensamt till exempel under ett informationsmöte. Upplysningsplikten innebär en skyldighet att informera arbetstagaren om grunderna för uppsägningen, men ingen skyldighet att förhandla.
Om arbetsgivaren till exempel enligt lagen om samarbete inom företag eller kollektivavtalet är skyldig att förhandla om grunden för uppsägningen med arbetstagarna eller deras företrädare, har arbetsgivaren ingen sådan upplysningsplikt som avses i arbetsavtalslagen (9 kap. 3 § 3 mom.).
Denna bestämmelse är viktig när det gäller att undvika överlappande informations- och förhandlingsförfaranden.
Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, omfattas arbetsgivaren av tilläggsskyldigheter gällande omställningsskydd och företagshälsovård vid
uppsägning av en arbetstagare av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker. Förutsättningen för dessa tilläggsskyldigheter är att den person som sägs upp ska ha varit anställd i minst fem
år. För det första ska arbetsgivaren erbjuda den arbetstagare som sägs upp möjlighet att delta i
sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren och som ska ordnas inom två månader efter att uppsägningstiden löpt ut. Träningens eller utbildningens värde fastställts utifrån arbetstagarens månadsförtjänst eller den genomsnittliga månadsförtjänsten för personalen på ifrågavarande verksamhetsställe (beroende på vilken av dessa som är större).
I stället för träning eller utbildning kan arbetsgivaren och personalen också komma överens om
andra sysselsättningsfrämjande arrangemang. Dessutom får de på annat sätt avtala om fastställandet av träningens eller utbildningens värde. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma
överens om att arbetsgivaren helt eller delvis bekostar en utbildning eller träning som arbetstagaren själv skaffat.
För det andra är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård för den arbetstagare som sagts
upp i sex månader från det att skyldigheten att utföra arbete upphört. Skyldigheten att ordna företagshälsovård upphör emellertid om den som sagts upp sysselsätts i en ny tillsvidareanställning eller i en minst sex månader lång visstidsanställning. Personen måste meddela den tidigare arbetsgivaren om sysselsättningen.
Arbetsgivare som omfattas av lagen om samarbete inom företag har s.k. effektiviserad förhandlingsskyldighet bland annat i situationer där personalen minskas av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Förhandlingsförfarandet är formbundet och följer en bestämd tidtabell. Arbetsgivaren kan inte fatta ett beslut förrän förhandlingar förts i ärendet. Arbetsgivaren ska ge de berörda
arbetstagarna och personalens företrädare en skriftlig förhandlingsframställning och de förhandsuppgifter som behövs. Till dessa förhandsuppgifter hör exempelvis en bedömning av uppsägningarnas omfattning i olika personalgrupper och av tidtabellen för de planerade åtgärderna samt de
principer enligt vilka man avgör vilka arbetstagare som blir föremål för åtgärderna.
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Om arbetsgivaren föreslår att det i ett samarbetsförfarande ska behandlas åtgärder som gäller
minskning av arbetskraften, ska förhandlingsframställningen eller de uppgifter som framgår av
framställningen skriftligt meddelas arbets- och näringsbyrån för kännedom då samarbetsförhandlingarna inleds. Om uppgifterna har lämnats till arbets- och näringsbyrån redan tidigare i något annat sammanhang, är detta inte nödvändigt. Skyldigheten att meddela uppgifterna begränsar sig till
exempel inte till ett visst antal arbetstagare som blir uppsagda, utan förhandlingsframställningen
ska lämnas till arbets- och näringsbyrån även om den bara gäller en arbetstagare.
Sysselsättningsfrämjande handlingsplan och handlingsprinciper
Om ett företag som omfattas av lagen om samarbete inom företag överväger att säga upp minst tio
arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, ska arbetsgivaren omedelbart när
samarbetsförhandlingarna inleds lämna ett förslag till en sysselsättningsfrämjande handlingsplan
till arbetstagarnas företrädare. Vid beredningen av förslaget ska arbetsgivaren också tillsammans
med myndigheterna utreda den offentliga arbetskrafts- och företagsservice som stödjer sysselsättandet (49 § 1 mom. i lagen om samarbete inom företag). Målet är att intensifiera samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och myndigheter samt att skapa nya, effektiva förfaringssätt för att
hjälpa arbetstagare som blivit uppsagda att få ny sysselsättning.
Den planerade tidtabellen för samarbetsförhandlingarna och förfarandena vid förhandlingarna ska
framgå av handlingsplanen. Vidare ska handlingsplanen redogöra för de handlingsprinciper som
under uppsägningstiden kommer att iakttas vid jobbsökning och utbildning samt när offentlig arbetskraftsservice anlitas. Arbetsgivarens handlingsplan behöver inte vara ett färdigt dokument,
utan meningen är att personalen och eventuellt också arbetskraftsmyndigheterna ska kunna påverka dess innehåll. Handlingsplanen åsidosätter inte de övriga bestämmelser och föreskrifter som
tillämpas i uppsägningssituationer, utan de ska beaktas när planen utarbetas. Sådana bestämmelser gäller till exempel grunderna för uppsägning, skyldigheterna att erbjuda arbete och ordna utbildning samt uppsägningstiderna.
Om en arbetsgivare överväger att säga upp färre än tio arbetstagare, ska arbetsgivaren i samarbetsförfarandet föreslå handlingsprinciper för att under uppsägningstiden dels stödja arbetstagarna
i att på eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning, dels främja arbetstagarnas sysselsättning genom offentlig arbetskraftsservice (49 § 3 mom. i lagen om samarbete inom företag).

