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Enligt 1 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) leds, styrs och utvecklas 

verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa av arbets- och näringsministeriet såsom högsta 

myndighet i arbetskraftspolitiska ärenden. Med stöd av sina allmänna befogenheter som baserar 

sig på bestämmelsen utfärdar arbets- och näringsministeriet denna tillämpningsanvisning för ar-

bets- och näringsbyråerna samt arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter. 

 

Anvisningen är inte en rättskälla som är förpliktande för arbets- och näringsbyråerna och arbets- 

och näringsförvaltningens kundservicecenter. Anvisningens syfte är dock att bidra till att trygga 

en enhetlig tillämpningspraxis. 
 

1 ALLMÄNNA ARBETSKRAFTSPOLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETS-

LÖSHETSFÖRMÅN 

1.1 Sökande av heltidsarbete och rätt till arbetslöshetsförmån 

En arbetslös arbetssökande som söker heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån. En arbetssö-

kande anses söka heltidsarbete, om syftet med jobbsökningen och en eventuell sysselsättningsplan 

är sysselsättning i heltidsarbete. Arbetssökande som får invalidpension i form av delpension be-

höver inte söka heltidsarbete, utan det räcker att de söker deltidsarbete som motsvarar arbetsför-

mågan. 

 

Om den arbetssökande meddelar arbets- och näringsbyrån att han eller hon inte söker heltidsarbete, 

har den arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsförmåner. Rätten till förmånen börjar på nytt från 

det datum då den arbetssökande meddelar att han eller hon söker heltidsarbete. Rätten till förmånen 

återställs inte retroaktivt. 

 

Skyldigheten att söka heltidsarbete, som är en allmän förutsättning för arbetslöshetsförmån, är en 

bestämmelse vars tillämpning baserar sig på den information man får från den arbetssökande själv 

om målen för arbetssökningen. Vid tillämpning av bestämmelsen (2 kap. 1 § i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa) bedömer man inte den arbetssökandes arbetsförmåga. En sådan bedömning 

görs bland annat när man tänker fastställa en jobbsökningsskyldighet enligt lagen om offentlig 

arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) för den arbetssökande eller när arbets- och närings-

byrån överväger om man ska förelägga en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete för 

den arbetssökande enligt 2 a kap i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

1.2 Permittering och orsaker som jämställs med permittering 

1.2.1 Permittering 

 

Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts genom 

arbetsgivarens beslut eller med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av arbetsgivaren, medan 

anställningsförhållandet i övrigt består. Arbetsgivaren kan permittera arbetstagare antingen för 

viss tid eller tills vidare, så att utförandet av arbete avbryts helt eller genom att arbetstagarens 

arbetstid förkortas. 

 

Permitterade personer är arbetslösa enligt 2 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Med 

permittering avses enligt 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa en av arbetsgivaren 

verkställd permittering av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Därför har exempelvis 

personer som permitterats av disciplinära skäl inte rätt till arbetslöshetsförmån. 

 



6/90 

 

  

Arbets- och näringsbyrån utreder inte om permitteringen är laglig eller kollektivavtalsenlig, ef-

tersom dessa omständigheter inte ska utredas inom ramen för systemet med utkomstskydd för ar-

betslösa. Med andra ord utreder arbets- och näringsbyrån till exempel inte om tiden för meddelan-

det om permittering på 14 dagar iakttagits eller om permitteringsförfarandet annars är korrekt eller 

om begränsningarna i fråga om förtroendemän eller visstidsanställa har iakttagits. Arbets- och nä-

ringsbyrån utreder inte heller de här nämnda omständigheterna på begäran av den som betalar ut 

förmånen. 

 

Förutom anställda i arbetsavtalsförhållande kan också personer i tjänsteförhållande permitteras. 

För en person som permitterats från ett tjänsteförhållande av produktionsmässiga och ekonomiska 

orsaker agerar man på det sätt som beskrivs ovan. 

 

Den verkställande direktören för ett aktiebolag är inte i ett anställningsförhållande, och kan inte 

permitteras på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eftersom det inte finns 

en arbetsgivare som skulle kunna göra permitteringen. När en verkställande direktör ansöker om 

arbetslöshetsförmån på basis av permittering, är det ur arbets- och näringsbyråns perspektiv inte 

fråga om att utreda om permitteringen är laglig, utan huruvida personen under tiden för permitte-

ringen är arbetslös på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbets- och 

näringsbyrån ska utreda frågan och ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande med stöd av 2 kap. 1 § i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 
FörsD 31.3.2011 Dnr 3135/2010/1334. Personen hade permitterats till förkortad arbetsvecka från sin 

uppgift som verkställande direktör fr.o.m. 16.2.2009. Eftersom en verkställande direktör för ett aktie-

bolag inte står i anställningsförhållande till företaget, är den verkställande direktörens permittering 

inte en sådan permittering som avses i arbetsavtalslagen. Således var personen inte arbetslös enligt 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Enligt personen hade personens ställning i företaget varit 

osjälvständig och yrkesbenämningen verkställande direktör hade bara baserat sig på företagets karak-

tär som litet företag och marknadsvärdet för benämningen verkställande direktör. Fast benämningen 

hade ändrats till projektchef i september 2009, skulle personen med beaktande av ställningen enligt 

direktörsavtalet och den fastställda uppgiftsbeskrivningen betraktas ha så mycket bestämmanderätt i 

aktiebolaget, att personen inte arbetade i ett anställningsförhållande under arbetsgivarens ledning och 

övervakning, på det sätt som förutsätts i 1 § i arbetsavtalslagen. Således kunde personen inte betraktas 

som arbetslös på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ansökan om arbets-

löshetsdagpenning skulle avslås fr.o.m. 20.2.2009. (2 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

5 kap. 1 § i arbetsavtalslagen) 

 

En verkställande direktör för ett aktiebolag kan vara en företagare på det sätt som avses i 1 kap. 6 

§ i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Då avgörs den verkställande direktörens rätt till arbets-

löshetsförmåner enligt bestämmelserna om företagsverksamhet. 

1.2.2 Orsaker som jämställs med permittering 

 

Med orsak som jämställs med permittering avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att utfö-

randet av arbetet och löneutbetalningen avbryts helt och hållet av en orsak som avses i 2 kap. 12 

§ 2 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001), en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har 

drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande 

orsak, eller på grund av ett villkor i arbetsavtalet. 

 

I arbetsavtalet kan det avtalas att utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts till exempel 

under skollov. Rätten till arbetslöshetsförmån av en orsak som jämställs med permittering förut-

sätter att det redan från början i arbetsavtalet har avtalats om avbrytandet och att avbrytandet beror 

på arbetsgivarens etablerade verksamhetstider. Om det ursprungliga arbetsavtalet ändras genom 
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att man i arbetsavtalet avtalar om att arbetet och löneutbetalningen ska avbrytas, har personen inte 

rätt till arbetslöshetsförmån under avbrottstiden. 

 

Ett villkor som gäller ett avbrott kan finnas både i ett tillsvidareavtal och ett tidsbundet avtal. Om 

det i arbetsavtalet finns ett villkor om avbrytande, betalas arbetslöshetsförmån på basis av orsak 

som jämställs med permittering också i det fall att arbetstagaren permitteras för tiden i fråga. När 

orsaken som jämställs med permittering baserar sig på ett villkor i arbetsavtalet, har arbetssökan-

den inte skydd för yrkesskicklighet under tiden för avbrottet. 

 

Familjedagvårdare kan stå i anställningsförhållande till kommunen. När kommunen reserverar 

vårdplatser av familjedagvårdaren, fattas ett reserveringsbeslut i frågan. Reserverade vårdplatser 

kan sägas upp utan att detta inverkar på att anställningsförhållandet är i kraft. Om det inte har 

reserverats vårdplatser av familjedagvårdaren, betalas inte heller lön till familjedagvårdaren. 

 

Familjedagvårdare kan, när övriga villkor uppfylls, ha rätt till arbetslöshetsförmån på basis av en 

orsak som jämställs med permittering, fast familjedagvårdaren har ett heltidsanställningsförhål-

lande som är i kraft. Förutsättningen är att det till familjedagvårdaren inte anvisats några barn alls 

för vård och att det därför inte betalas lön till familjedagvårdaren. Dessutom ska avbrytandet av 

arbetet och löneutbetalningen bero på en orsak som inte hänför sig till familjedagvårdaren. Typiska 

sådana situationer är till exempel skollov, då föräldrarna själva tar hand om sina barn. 

 

Familjedagvårdare har inte rätt till arbetslöshetsförmån på basis av en orsak som jämställs med 

permittering till exempel, när antalet barn som anvisats för vård har minskat medan arbetstiden 

fortfarande är på heltid och inte heller när familjedagvårdaren flyttar till en annan ort och därför 

inte kan anvisas barn för vård. I det sist nämnda fallet beror avbrytandet av utförandet av arbetet 

och löneutbetalningen på familjedagvårdaren själv. 

 

Om familjedagvårdaren inte är i ett anställningsförhållande, tillämpas bestämmelserna för före-

tagsverksamhet på hans eller hennes rätt till arbetslöshetsförmån. 

 

1.3 Annat avbrytande av arbete och löneutbetalning 

Enligt lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) ska var och en som arbetar på 

fartyg ha ett gällande läkarintyg som påvisar lämplighet för arbete till sjöss eller, om arbetstagaren 

har anvisats ett dispensförfarande av en sjömansläkare, dispens beviljad av Transport- och kom-

munikationsverket Traficom. Ett gällande läkarintyg som påvisar lämplighet för arbete till sjöss 

eller dispens är ett ovillkorligt krav för arbete på fartyg. 

 

Besvärsnämnden för social trygghet har gjort flera avgöranden om arbetssökandes rätt till arbets-

löshetsskydd i situationer där en sjöman tillfälligt har förlorat sin lämplighet för arbete till sjöss 

och arbetet och löneutbetalningen av denna orsak har avbrutits, men personens anställningsförhål-

lande har fortsatt och personen inte heller har permitterats. 

 
SAMU 114/21/39, givet 15.9.2021: ”Transport- och kommunikationsverket Traficom har tills vidare 

återkallat det behörighetsbrev för överstyrman/befälhavare samt det behörighetsbrev för maskinskö-

tare som beviljats A. Avgörandet baserar sig på A:s hälsotillstånd. Beslutet i ärendet fattades den 16 

juni 2020. A har sökt dispens för arbete på fartyg. Ansökan avslogs genom ett beslut av den 15 oktober 

2020. 

 

Den verkställande direktören för B Ab har lämnat en utredning daterad den 4 september 2020 till 

arbets- och näringsministeriet. Enligt den kan företaget inte erbjuda arbetsuppgifter för A, eftersom 

A inte har gällande behörighetsbrev på det sätt som arbetsuppgifterna kräver. 
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På basis av den framlagda utredningen har A varit sjukskriven från arbetet i juli 2020. I sitt besvär 

säger sig A inte ha varit sjukskriven på grund av sjukdom eller skada efter detta. A har också berättat 

att A och arbetsgivaren efter den 31 juli 2020 inte har haft några prestationsskyldigheter enligt arbets-

avtalet, även om anställningsförhållandet är i kraft. 

 

A:s arbete och löneutbetalning har varit avbrutna sedan den 2 augusti 2020, samtidigt som anställ-

ningsförhållandet har varit i kraft. A är inte permitterad från sitt arbete. Arbets- och näringsbyråns 

utlåtande på grund av besväret har beaktats. Besvärsnämnden för social trygghet anser dock att de 

faktorer som förhindrar A:s anställningsförhållande leder till att A de facto har varit arbetslös 

på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. A:s arbetslöshetsförmån borde 

därför inte ha avslagits på de grunder som framgår i det överklagade beslutet. A har rätt till 

den avslagna förmånen, om A även i övrigt uppfyller förutsättningarna för att få den.” (betoning 

ANM) 

 

Motsvarande avgöranden är åtminstone TTLK 11975/15/A (gett 15.12.1016) samt SAMU:s nyare 

utlåtande av den 24 november 2021. Avgörandena motsvarar försäkringsdomstolens avgörande 

6751/2009/3787 (gett 21.10.2010; röster 4 – 1). Betydelsen av försäkringsdomstolens avgörande 

minskas enligt arbets- och näringsministeriets uppfattning av att avgörandet gavs innan bestäm-

melsen om avbrytande av arbete och löneutbetalning som jämställs med permittering inkluderades 

i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det vill säga TTLK 730/16/A (gett 21.3.2017; röster 5 – 

1). 

 

Arbets- och näringsministeriet anser att beslutspraxisen hos besvärsnämnden för social trygghet i 

fråga om beviljande av arbetslöshetsförmån till denna del är så etablerad att den bör beaktas även 

i arbets- och näringsbyråns tillämpningspraxis. 

1.4 Andra än finska medborgares rätt till arbetslöshetsförmåner 

I 2 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice fastställs de förutsättningar som ska 

uppfyllas för att en utländsk medborgare ska kunna registrera sig som arbetssökande.  Dessa för-

utsättningar och giltigheten för en utländsk medborgares jobbsökning behandlas i tillämpningsan-

visningen för lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Om utlänningen inte kan regi-

streras som arbetssökande enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, har han eller 

hon inte rätt till arbetslöshetsförmån.  

 

I 1 kap. 8 a § och 2 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa regleras utländska medborga-

res rätt till arbetslöshetsförmåner. Enligt huvudregeln har arbetslösa arbetssökande som bor i Fin-

land rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbetslöshetskas-

san eller Folkpensionsanstalten utreder huruvida personen bor i Finland. 

 

I 2 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa regleras begränsningarna för arbetsmarknads-

stöd. Enligt bestämmelsen har en person som inte är finsk medborgare inte rätt till arbetsmark-

nadsstöd, om han eller hon har rätt att förvärvsarbeta på basis av ett tillfälligt uppehållstillstånd. 

En sådan person har rätt till arbetslöshetsdagpenning, om personen uppfyller villkoren för dagpen-

ning. 

 

I vissa situationer har en så kallad tredjelandsmedborgare inte rätt att arbeta i Finland alls eftersom 

han eller hon saknar uppehållstillstånd (exempelvis familjemedlemmar till medborgare i ett EU- 

eller EES-land eller ett tredje land, som inte ännu har beviljats uppehållstillstånd. En sådan persons 

rätt till arbetslöshetsförmåner kan inte avslås med stöd av 2 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa endast med hänvisning till att rätten att arbeta saknas eller är begränsad. I denna situat-

ion ska man fästa särskild uppmärksamhet vid huruvida personen uppfyller förutsättningarna för 
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registrering som arbetssökande enligt 2 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsser-

vice. 

 

1.5 Utlandsresa 

Arbetssökande har rätt till arbetslöshetsförmån även under en utlandsresa, om arbetssökanden upp-

fyller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få förmånen. Arbetssökanden ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att trots resan ta emot heltidsarbete och service som 

arbets- och näringsbyrån erbjuder. Den arbetssökande ska trots resan också söka jobb på det sätt 

som förutsätts enligt sysselsättningsplanen eller den ersättande planen. En utlandsresa är inte en 

giltig orsak att inte förverkliga en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den, vägra ta emot 

arbete eller service som erbjuds eller avbryta service. Arbetssökande har inte skyldighet att på 

förhand underrätta arbets- och näringsbyrån om en utlandsresa.  

 

Enligt 2 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som arbetssökande en person 

som på det sätt som fastställs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice har registrerat 

sig som arbetssökande i arbets- och näringsbyråns kunddatasystem och hållit sin jobbsökning i 

kraft hos arbets- och näringsbyrån samt tar del av arbets- och näringsbyråns tjänster på det sätt 

som byrån förutsätter. Enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är en förutsätt-

ning för registrering som arbetssökande bland annat att personkunden meddelar sin adress och 

andra kontaktuppgifter för att utan dröjsmål kunna nås.  Om den arbetssökande har meddelat sin 

adress utomlands under en resa, ska arbetserbjudanden och andra förfrågningar skickas till den 

adress som den sökande meddelat. Arbetserbjudandet skickas i detta fall inte som e-brev, utan som 

ett vanligt brev. Arbete kan också erbjudas per telefon. 

 

Arbetssökanden ansvarar för att han eller hon kan nås på den adress som han eller hon meddelat. 

Den arbetssökande ska även under sin utlandsresa vara tillgänglig för arbetsmarknaden i Finland. 

Därför saknar det inom vilken tid posten är framme på den utländska adressen som arbetssökanden 

meddelat eller andra omständigheter som gäller postens gång till utlandet betydelse, när man över-

väger en eventuell påföljd i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetssökanden kan inte 

vädja till att han eller hon på grund av resan inte i tillräckligt god tid fått veta att ett erbjudande 

gjorts. För arbetssökanden föreläggs inte påföljd för vägran att ta emot erbjudet arbete, om arbets-

sökanden med arbetsgivaren kommit överens om att arbetet påbörjas senare, när han eller hon 

kommit tillbaka från utlandsresan.  

 

Enligt 1 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har arbetslösa som bor i Finland rätt till 

arbetslöshetsförmån, om inte något annat följer av internationella avtal som är bindande för Fin-

land. I Finland avgörs ärendet av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten. 

 

Information om en arbetssökandes rätt till arbetslöshetsdagpenning under jobbsökning i EU- eller 

EES- området ges längre fram i denna anvisning. Under en jobbsökningsresa som baserar sig på 

EU-lagstiftning omfattas personen av det andra EU- eller EES-landets arbetskraftsmyndigheters 

tillsyn. 

 

1.6 Arbetssökandes rätt till semester 

En arbetslös arbetssökande som under ett kortvarigt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande inte har 

kunnat ta ut semester, kan meddela att han eller hon vill ha semester efter att anställningsförhål-

landet avslutats. Arbetslösa arbetssökande bestämmer själva om de tar ut semester och hur lång 
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semestern är. Semester innebär att en arbetslös arbetssökande inte söker heltidsarbete eller deltar 

i arbets- och näringsbyråns service samt inte heller har rätt till arbetslöshetsförmån under den tid 

som han eller hon meddelat. 

 

Under semestern har den arbetssökande en giltig orsak enligt 2 a kap. 11 § 1 mom. 2 punkten i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa att inte delta i en inledande intervju, ett samtal om jobbsök-

ning eller ett kompletterande samtal om jobbsökning. Den arbetssökande kan under semestertiden 

erbjudas andra tjänster och arbetserbjudanden kan göras till honom eller henne, men man ska be-

akta i erbjudandet av tjänster och arbete att det inte är tänkt att man ska kräva några åtgärder 

gällande jobbsökning eller tjänster av den arbetssökande under semestern. 

 

Om man tillsammans med den arbetssökande utarbetar en sysselsättningsplan eller en plan som 

ersätter den, ska den inkludera sådan jobbsökningsskyldighet som avses i 3 kap. i lagen om offent-

lig arbetskrafts- och företagsservice även för semestertiden. Eftersom det inte heller till denna del 

är tänkt att man ska förutsätta åtgärder som anknyter till jobbsökning av den arbetssökande under 

semestertiden, kan granskningsperioder för jobbsökningsskyldighet vid behov slås ihop när planen 

utarbetas. Syftet med sammanslagningen är i detta fall att den arbetssökande ska ha faktiska möj-

ligheter att uppfylla jobbsökningsskyldigheten utanför semestertiden. 

 

1.7 Frivillig- och talkoarbete 

Enligt 2 kap. 4 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan arbetssökande utföra sed-

vanligt allmännyttigt frivilligarbete eller sedvanligt talkoarbete utan lön, utan att förlora sin rätt 

till arbetslöshetsförmåner. Avsikten med bestämmelsen är att göra det möjligt för arbetslösa ar-

betssökande att delta i frivillig- och talkoarbete på motsvarande sätt som till exempel yrkesverk-

samma personer.  

 

När det är klart att det är fråga om verksamhet utan vederlag, som man i typiska fall kan delta i till 

exempel trots att man arbetar, utreds frågan inte vid arbets- och näringsbyrån och det ges inte något 

arbetskraftspolitiskt utlåtande i ärendet. Syftet är att den arbetssökande smidigt ska kunna fortsätta 

med frivillig- eller talkoarbete som han eller hon inlett exempelvis när han eller hon arbetar, eller 

inleda sådan verksamhet när han eller hon är arbetslös. Färre begäranden om utredningar är också 

till fördel för arbets- och näringsbyrån. 

 

Att frivilligarbete är sedvanligt påvisas åtminstone av att personer i olika livssituationer (exem-

pelvis personer som arbetar och studerande) kan delta i det. Till exempel frivillig- eller talkoarbete 

som utförs vid idrottsevenemang eller andra evenemang för allmänheten samt givande av kamrat-

stöd i olika kamratstödsgrupper är allmännyttigt och sedvanligt frivillig- eller talkoarbete på det 

sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Kännetecknande för frivilligarbete är att personen deltar när det passar för honom eller henne och 

att man kan sluta med frivilligarbetet, om man vill. Sedvanligt allmännyttigt frivilligarbete defi-

nieras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte på basis av arbetet per dag eller per vecka och 

arbets- och näringsbyrån kan inte ställa tim-, dags- eller andra tidsgränser för deltagande i frivillig- 

eller talkoarbete. 

 

Ett centralt kännetecken för frivilligarbete är att verksamheten främjar allmännyttiga mål eller stö-

der en icke vinstdrivande sammanslutnings verksamhet. Sedvanligt allmännyttigt frivilligarbete är 

exempelvis verksamhet som sker via olika föreningar. Även i sådana sammanslutningar som har 
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hand om offentliga förvaltningsuppgifter eller myndighetsuppgifter (till exempel kommuner, för-

samlingar, Forststyrelsens naturtjänster eller Finlands viltcentral) kan utföras sådant sedvanligt 

allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete utan lön som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Med talkoarbete avses verksamhet som idkas i samhället i allmänhet utan lön, exempelvis verk-

samhet som motsvarar sedvanlig grannhjälp, där man hjälper till med en arbetsprestation på basis 

av en släktskapsrelation eller någon annan personlig relation. 

 

Ett viktigt kännetecken för sådant frivillig- eller talkoarbete som avses i bestämmelsen är att verk-

samheten är oavlönad. Sedvanlig traktering i samband med frivilligarbete och i synnerhet i sam-

band med talkoarbete utgör inget hinder för att verksamheten ska betraktas som oavlönad. Verk-

samheten betraktas som oavlönad också om personen ersätts för kostnader för deltagande i frivil-

lig- eller talkoarbetet, exempelvis en kollektivtrafikbiljett eller kilometerersättning för användning 

av egen bil eller kostnader för användning av egen telefon i frivillig- eller talkoarbetet. 

 

Till arbetssökande som deltar i frivilligarbete eller talkoarbete lämnas arbetserbjudanden och er-

bjuds offentliga arbetskrafts- och företagstjänster enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och före-

tagsservice, på samma sätt som i fråga om andra enskilda kunder. Frivillig- eller talkoarbete är inte 

en i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd giltig orsak att till exempel vägra ta 

emot erbjudet arbete eller vägra delta i överenskommen sysselsättningsfrämjande service eller av-

bryta servicen. Frivillig- eller talkoarbete utgör inte heller en giltig orsak att försumma den jobb-

sökningsskyldighet som avtalats i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter den.  

 

En eventuell introduktionsperiod i samband med frivilligarbete bedöms inte separat som studier, 

utan perioden är en del av frivilligarbetet. Grund- och fortsättningskurser för frivilligarbete som 

olika aktörer ordnar betraktas som studier av hobbynatur. Åt frivilligarbetare kan också erbjudas 

korta utbildningar som har samband med frivilligarbetets innehåll, till exempel hygienpassutbild-

ning. Också sådan utbildning kan vara av hobbynatur.  

 

Om en arbetssökande deltar i annan verksamhet än näringsverksamhet som idkas av ett allmän-

nyttigt samfund, inklusive allmännyttiga företag, kan det betraktas som sedvanligt allmännyttigt 

frivilligarbete även i fall där motsvarande uppgifter i allmänhet utförs av anställda. 

 

Enligt inkomstskattelagen (1535/1992) är ett samfund allmännyttigt då det verkar enbart och ome-

delbart för allmän fördel i materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse, dess verksamhet 

inte enbart gäller begränsade personkategorier och 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. 

 

I inkomstskattelagen föreskrivs separat om verksamhet, som inte anses vara näringsverksamhet i 

ett allmännyttigt samfund. Som ett allmännyttigt samfunds inkomst av näringsverksamhet anses 

enligt inkomstskattelagen inte 

 

- inkomst som samfundet för finansiering av sin verksamhet har fått genom att an-

ordna lotterier, basarer, idrottstävlingar, dans- och andra nöjestillställningar, varuin-

samlingar och annan därmed jämförbar verksamhet, inte heller inkomst som erhållits 

genom serverings-, försäljnings- och annan sådan verksamhet i samband med ovan 

nämnda tillställningar, 

- inkomst av medlemsblad och andra publikationer som direkt betjänar samfundets 

verksamhet, 
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- inkomst som förvärvats genom insamling av medel i form av försäljning av adres-

ser, märken, kort, vimplar eller annat liknande, 

- 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, 

- inkomst av bingospelsverksamhet. 

 

Ett allmännyttigt samfund kan också idka näringsverksamhet och är skattskyldigt för inkomst av 

näringsverksamhet. Om det allmännyttiga sambundet är skattskyldigt för näringsinkomster och 

producerar tjänster eller produkter på marknaden, kan deltagande i sådan verksamhet inte betraktas 

som sedvanligt allmännyttigt frivilligarbete. 

 

Deltagande i samhällsverksamhet, till exempel i kommunala förtroendeuppdrag, valnämnder eller 

som nämndeman vid tingsrätten påverkar inte de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för arbets-

löshetsförmåner.  

 

För barn eller familjer som behöver särskilt stöd kan man ordna en stödperson eller -familj som 

socialvårdstjänst. Stödpersonen lindrar belastningen på familjen genom att ge stöd i vardagen, 

tillbringa tid med barnet eller barnen, skjutsa barnet till hobbyer, inspirera och ge stöd exempelvis 

i skolgången eller i övergången till ett självständigt liv. Stödpersonen kan också hjälpa familje-

medlemmarna att ansöka om socialskyddsförmåner och stärka deras resurser för att navigera i 

servicesystemet. I stödpersonsverksamhet träffas den stödbehövande och stödpersonen i den 

stödbehövandes egen livsmiljö för gemensamma aktiviteter eller hobbyer. Kontaktens regelbun-

denhet och varaktighet fastställs utifrån den stödbehövandes behov. I stödfamiljsverksamhet del-

tar den som får stöd i det normala vardagslivet hos stödfamiljen och övernattar hos dem exempel-

vis under helger eller enligt överenskommelse under en längre period, till exempel under ett lov.1 

 

Verksamhet som stödperson eller stödfamilj kan betraktas som sådant sedvanligt allmännyttigt 

frivilligarbete som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa även när de kostnader som det 

orsakar ersätts. Om lön eller arvode betalas för verksamheten men verksamheten inte har ett för-

värvssyfte, bedöms verksamhetens effekter på rätten till utkomstskydd för arbetslösa utifrån be-

stämmelserna om sysselsättning i eget arbete i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Både stödpersons- och stödfamiljsverksamhet ordnas även professionellt exempelvis för vissa fö-

retags räkning. I dessa situationer avgörs verksamhetens inverkan på rätten till arbetslöshetsför-

mån enligt bestämmelserna om företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

1.8. Oavlönat arbete i ett företag eller i allmänhet i arbeten som utförs i ett anställningsför-

hållande  

Enligt 2 kap. 4 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en arbetssökande som utan 

lön arbetar i ett företag eller i sådana uppgifter som allmänt utförs i ett anställningsförhållande 

eller i form av företagsverksamhet inte rätt till arbetslöshetsförmåner. Bestämmelsen utesluter ar-

bete utan lön i ett företag från sedvanligt allmännyttigt frivilligarbete och talkoarbete. Med företag 

                                                   
 
1Källa: THL, https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/tukihenkilot-ja-perheet. 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/tukihenkilot-ja-perheet
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avses sådan verksamhet som siktar till ekonomiskt resultat och som bedrivs via en juridisk bolags-

form. Företagsverksamhet är verksamhet som utövas av en enskild näringsidkare, ett öppet bolag 

eller kommanditbolag eller ett aktiebolag eller andelslag. 

 

Om personen tidigare varit anställd hos den som ordar frivilligarbetet och övergår till att utföra 

samma eller liknande uppgifter i form av frivilligarbete utan lön, anses uppgifterna i fråga vara 

sådana att de allmänt utförs i anställningsförhållande. Situationen är densamma även om personen 

själv inte tidigare har arbetat för anordnaren av frivillig- eller talkoarbete, men aktören kontinuer-

ligt och regelbundet har haft anställda arbetstagare i samma uppgifter som också utförs som talko- 

och frivilligarbete. Om anordnaren av verksamheten inte har anställda arbetstagare, är deltagande 

i verksamheten sådant sedvanligt allmännyttigt frivilligarbete som avses i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa. 

 

Om anordnaren av talko- eller frivilligarbetet sporadiskt har haft exempelvis anställda med löne-

subvention i samma eller liknande uppgifter, är det inte fråga om sådana uppgifter som avses i 4 § 

2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som i allmänhet utförs av anställda. Exempelvis 

vid sport- eller kulturevenemang eller andra publikevenemang kan det finnas såväl anställda ar-

betstagare som frivilliga eller talkoarbetare utan att det är fråga om uppgifter som i allmänhet 

utförs av anställda. 
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2 ARBETSKRAFTSPOLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETSFÖR-

MÅN FÖR FÖRETAGARE 

2.1 Allmänt 

I 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om kriterierna för att personer ska 

betraktas som företagare inom ramen för systemet med utkomstskydd för arbetslösa. Definitionen 

av företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är inte alltid sammanfallande med till exem-

pel de definitioner som används vid beskattningen eller i arbetslagstiftningen. 

 

Det kan aldrig anses att arbetssökanden är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet enbart på den 

grund att personen ska betraktas som företagare på det sätt som avses i 1 kap. 6 § i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. Om personen är företagare bedömer arbets- och näringsbyrån föl-

jande faktorer: 

 

- Är företagsverksamheten på heltid eller bisyssla? Endast en person som är syssel-

satt som företagare som bisyssla har rätt till arbetslöshetsförmån under företagsverk-

samheten. 

- Har företagsverksamheten eller det egna arbetet som företagare upphört? Om 

sysselsättningen som företagare har varit på heltid, krävs för att arbetslöshetsförmån 

ska beviljas att hela företagsverksamheten har avslutats. För vissa situationer be-

stäms dock i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att beviljande av arbetslöshets-

förmån inte förutsätter att hela företagsverksamheten avslutats, utan att det räcker 

med att det egna arbetet har upphört. 

 

2.2 Betraktande av en person som företagare enligt lagen om pension för företagare och la-

gen om pension för lantbruksföretagare 

Om en person betraktas som företagare i systemet för utkomstskydd för arbetslösa baserar sig i 

första hand på om personen är en företagare enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) 

eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Som företagare betraktas vid tillämp-

ning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa bland annat en person som har en obligatorisk FöPL- 

eller LFÖPL-försäkring. En sådan person är, med undantag för stipendiater, alltid en företagare 

enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. En sådan 

stipendiat som avses i 1 a § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare betraktas inte som 

företagare i systemet för utkomstskydd för arbetslösa. 

 

En person kan vara företagare enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för 

lantbruksföretagare även om han eller hon inte har en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. Avsaknad 

av försäkring kan exempelvis bero på att företagsverksamheten har varit kortvarig, och att försäk-

ringsskyldighet därför inte har uppstått.  

 

Enligt lagen om pension för företagare betraktas en person som företagare i följande situationer: 

 

Privata näringsidkare: 

 

Med enskild näringsidkare avses en person som i allmänspråket kallas 

för exempelvis yrkesutövare eller affärsidkare eller som har en firma 

för sin verksamhet. Det centrala är att det är fråga om näringsverksam-

het som en fysisk person bedriver i sitt eget namn. 
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Enligt 3 § 1 mom. i lagen om pension för företagare avses med företa-

gare ”en person som utför förvärvsarbete utan att härvid stå i arbets-

avtalsförhållande eller i tjänsteförhållande eller annat offentligrätts-

ligt anställningsförhållande”. 

 

Ovan nämnda bestämmelse i lagen om pension för företagare innebär 

i praktiken att alla personer som utför förvärvsarbete utan att grunda 

ett företag och utan att stå i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande be-

traktas som företagare i systemet för utkomstskydd för arbetslösa. 

 

En person som inte utför sitt arbete i förvärvssyfte betraktas inte som 

företagare. Hit hör exempelvis närståendevårdare och personer som ut-

för au pair-arbete. Dessa personers arbete bedöms enligt bestämmel-

serna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om personer som syssel-

sätts i eget arbete. 

 

Öppet bolag, kommanditbolag och andelslag 

 

Enligt 3 § 2 mom. i lagen om pension för företagare: ”Som företagare 

betraktas sådan bolagsman i ett öppet bolag eller en sådan delägare 

eller bolagsman i ett annat företag eller i en annan sammanslutning 

som är personligen ansvarig för företagets eller sammanslutningens 

förpliktelser och förbindelser.” 

 

Enligt bestämmelsens ordalydelse betraktas en person som har ett per-

sonligt ansvar för sammanslutningens förpliktelser och förbindelser 

som företagare, även om han eller hon inte alls arbetar inom företaget. 

I praktiken påverkar detta inte personens rätt till arbetslöshetsförmån, 

eftersom företagsverksamheten i regel anses ha inletts först när den 

egentliga ekonomiska verksamheten eller produktionsverksamheten 

inletts. Om företagsverksamheten inleds men personen själv inte ännu 

arbetar i företaget, kan företagsverksamheten om de förutsättningar 

som fastställs i 2 kap. 5 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa uppfylls betraktas som bisyssla för personens del.  

 

En medlem i ett andelslag är i regel inte personligen ansvarig för an-

delslagets förpliktelser och betraktas därför i allmänhet inte som före-

tagare enligt 3 § 2 mom. i lagen om pension för företagare. I andelsla-

gets stadgar kan det dock bestämmas att en medlem i andelslaget har 

ett obegränsat ansvar gentemot andelslagets borgenärer. I sådana situ-

ationer betraktas en medlem i ett andelslag som företagare. 

 

Aktiebolag och annan sammanslutning 

 

3 § 3 mom. i lagen om pension för företagare lyder som följer: 

 

Som företagare betraktas också en delägare som arbetar i ledande 

ställning i ett aktiebolag eller en person som arbetar i ledande ställ-

ning i en annan sammanslutning, om 
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1) delägaren i aktiebolaget ensam innehar mer än 30 procent av bola-

gets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna medför i bolaget, 

2) delägaren i aktiebolaget tillsammans med sina familjemedlemmar 

innehar mer än 50 procent av bolagets aktiekapital eller av det röstetal 

som aktierna medför i bolaget, eller 

3) den som arbetar i ledande ställning i en annan sammanslutning har 

sådan motsvarande bestämmanderätt i sammanslutningen som avses i 

1 eller 2 punkten. 

 

Betydelsen av 3 § 3 mom. i lagen om pension för företagare när man 

avgör om en person ska betraktas som företagare även i fråga om ar-

betskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmån är i reali-

teten väldigt liten. Detta beror på de kännetecken för en delägare i ett 

företag som fastställs i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa, som i huvudsak är striktare än ovan nämnda 3 § 3 mom. i lagen 

om pension för företagare. Ett undantag är att när man beräknar det 

ägande som finns inom familjen till en sådan person i ledande ställning 

som avses i 3 § 3 mom. i lagen om pension för företagare, beaktas även 

den ägandeandel som innehas av en sambo av samma kön. 

 

Enligt lagen om pension för företagare ska man i beräkningen av ägan-

deandelen även beakta indirekt ägande. Även denna bestämmelse av-

viker från definitionen av delägare i lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa i och med att man i beräkningen av ägandeandelen inom familjen 

till en person i ledande ställning även beaktar den ägandeandel som 

innehas av en sambo av samma kön. 

 

Företagsverksamhet som formellt bedrivs i en annan persons namn 

 

Enligt 3 § 6 mom. i lagen om pension för företagare ska ”som företa-

gare betraktas även en person som faktiskt bedriver företagsverksam-

het, även om verksamheten formellt bedrivs i en annan persons namn 

eller i ett sådant företag eller i en sådan sammanslutning där en annan 

person formellt har bestämmanderätt”. En person kan på denna grund 

betraktas som företagare även i systemet för utkomstskydd för arbets-

lösa. 

 

Enligt hänvisningsbestämmelsen i 1 kap. 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa be-

traktas som företagare också en sådan person som avses i 3–5 § i lagen om pension för lantbruks-

företagare. De nämnda bestämmelserna behandlas inte närmare i denna anvisning. En LFÖPL-

försäkringsskyldig person är, med undantag för stipendiater, alltid en företagare även i systemet 

för utkomstskydd för arbetslösa. För att betraktas som företagare enligt lagen om pension för lant-

bruksföretagare måste man alltid arbeta i verksamheten i fråga. 

 
Exempel: En arbetssökande ärver ett jordbruks- och skogshemman. Den sökande betraktas inte som 

företagare så länge han eller hon inte har arbetat på hemmanet. Mindre administrativa åtgärder be-

traktas inte som arbete. 
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2.3 Delägare i företag (fram till 30.6.2019) 

Enligt 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas också delägare i företag som 

företagare. Som delägare betraktas personer som arbetar i ledande ställning i aktiebolag, där per-

sonen själv har minst 15 procent eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsam-

mans med personen i fråga har minst 30 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna 

medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget. 

 

Som delägare betraktas också personer som inte arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där 

personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med perso-

nen har minst hälften av aktiekapitalet, av det röstetal som aktierna medför eller annars motsva-

rande bestämmanderätt. Om företagsverksamheten inte bedrivs i aktiebolagsform, måste personen 

för att anses som företagare arbeta i ett företag (t.ex. öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag) 

där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med per-

sonen har motsvarande bestämmanderätt. 

 

Tysta bolagsmän i kommanditbolag kan inte enbart på grundval av sina ägarandelar betraktas som 

företagare. De har heller ingen ledande ställning i bolaget. En tyst bolagsman kan dock vara före-

tagare, till exempel om han eller hon bor i gemensamt hushåll med en ansvarig bolagsman i bola-

get. 

 

Vid beräkningen av ägarandelen beaktas också indirekt innehav via andra företag och samman-

slutningar. I sådana fall ska personen ha en ägarandel i mellanbolaget på minst 50 procent, men 

behöver inte arbeta i mellanbolaget. 

 
Exempel: A äger 50 procent av aktierna i bolaget B. A arbetar inte i bolaget B. Bolaget B äger 7 

procent av aktierna i bolaget C. A arbetar och är styrelsemedlem i bolaget C. A äger själv 8 procent 

av aktierna i bolaget C. 

 

Eftersom A äger hälften av mellanbolagets aktier, beaktas denna ägarandel. När man till det indirekta 

innehavet lägger A:s direkta ägarandel i bolaget C, ska A betraktas som företagare, eftersom han 

direkt och via mellanbolaget äger 15 procent (7 procent + 8 procent) av bolaget C:s aktiekapital och 

har en ledande ställning i bolaget C. 

 

En person som är styrelseledamot, verkställande direktör eller har motsvarande position i ett ak-

tiebolag är i ledande ställning. I förarbetena till lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 

115/2002 rd) konstateras att ersättare i styrelsen står i ledande ställning endast om de deltar i sty-

relsemötena så ofta att de i praktiken anses ha samma beslutanderätt som de ordinarie styrelsele-

damöterna. En person kan inte anses stå i ledande ställning enbart på grundval av firmatecknings-

rätt, till exempel prokura. Definitionen av ledande ställning är inte uttömmande. 

 

I sådana små företag och sammanslutningar där innehavet är jämt fördelat kan ledande ställning 

också grunda sig på enbart den bestämmanderätt som innehavet medför. Till exempel i ett an-

delslag med sex medlemmar ska alla ägare betraktas som företagare, eftersom var och en har en 

ägarandel som överstiger 15 procent. Inom rättspraxis har man gjort bedömningen att om det är 

fråga om ett litet bolag, där tre delägare äger lika stora andelar, ska varje delägare anses stå i 

ledande ställning oberoende av sin formella ställning. 

 

Ett aktiebolag kan äga sina egna aktier. I rättspraxis har det ansetts att de aktier som aktiebolaget 

självt äger läggs till aktieägandet i proportion till antalet aktieägare. En person kan då ha företa-

garställning på basis av sin ägarandel, även om personen enbart på basis av sitt och/eller sin familjs 

innehav är företagare. 
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Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett företag betraktas hans eller hennes make och en 

person som är hans eller hennes släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med 

honom eller henne i gemensamt hushåll. Som familjemedlemmar räknas således förutom maken 

också barn, föräldrar samt far- och morföräldrar förutsatt att de bor i gemensamt hushåll med den 

som arbetar i företaget. Med make avses också sambo och part i registrerat partnerskap. Även en 

person av samma kön kan vara en sådan make som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

För att en person ska betraktas som företagare enligt bestämmelsen om delägare krävs att personen 

arbetar i företaget. En person kan inte anses vara företagare enbart på grund av innehav eller be-

stämmanderätt eller boende i samma hushåll som företagets ägare. Till exempel när det gäller 

utförande av smärre administrativa uppgifter i egenskap av styrelsemedlem, är utgångspunkten att 

dessa inte betraktas som arbete på det sätt som avses här. På basis av ett så kallat skrivbordsbolag 

som inte är verksamt kan arbetssökande betraktas som företagare endast om arbetssökanden har 

skyldighet att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, eller om företaget har varit verksamt och 

arbetssökanden har arbetat i företaget (och övriga kännetecken för att betraktas som företagare 

uppfylls). 

2.3 Delägare i företag (från och med 1.7.2019) 

Enligt 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas också delägare i företag som 

företagare. Vid tillämpning av bestämmelsen om delägare (1 kap. 6 § 2 mom. i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa) ska man beakta att en person kan vara företagare också enligt 1 kap. 6 § 1 

mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Som delägare betraktas personer som arbetar i ledande ställning i aktiebolag, där personen har 

minst 15 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar har minst 30 procent av aktieka-

pitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bo-

laget.  

 

Som delägare betraktas också personer som inte arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där 

personen själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar har minst hälften av aktiekapitalet, 

av det röstetal som aktierna medför eller annars motsvarande bestämmanderätt. Om företagsverk-

samheten inte bedrivs i aktiebolagsform, måste personen för att anses som företagare arbeta i ett 

företag (t.ex. öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag) där personen själv eller tillsammans 

med sina familjemedlemmar har motsvarande bestämmanderätt. 

 

Tysta bolagsmän i kommanditbolag kan inte enbart på grundval av sina ägarandelar betraktas som 

företagare. De har heller ingen ledande ställning i bolaget.  

 

Vid beräkningen av ägarandelen beaktas också indirekt innehav via andra företag och samman-

slutningar. I sådana fall ska personen ha en ägarandel i mellanbolaget på minst 50 procent, men 

behöver inte arbeta i mellanbolaget. 

 
Exempel: A äger 50 procent av aktierna i bolaget B. A arbetar inte i bolaget B. Bolaget B äger 7 

procent av aktierna i bolaget C. A arbetar och är styrelsemedlem i bolaget C. A äger själv 8 procent 

av aktierna i bolaget C. 

 

Eftersom A äger hälften av mellanbolagets aktier, beaktas denna ägarandel. När man till det indirekta 

innehavet lägger A:s direkta ägarandel i bolaget C, ska A betraktas som företagare, eftersom han 

direkt och via mellanbolaget äger 15 procent (7 procent + 8 procent) av bolaget C:s aktiekapital och 

har en ledande ställning i bolaget C. 
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Ett aktiebolag kan äga sina egna aktier. I rättspraxis har det ansetts att de aktier som aktiebolaget 

självt äger läggs till aktieägandet i proportion till antalet aktieägare. En person kan då ha företa-

garställning på basis av sin ägarandel, även om personen enbart på basis av sitt och sin familjs 

innehav är företagare. 

 

Om personen inte alls har någon personlig ägandeandel, andel av röstetalet eller på annat sätt mot-

svarande bestämmanderätt i företaget där han eller hon arbetar, är personen en löntagare i tillämp-

ningen av bestämmelsen om delägare (1 kap. 6 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa). 

Eventuellt tidigare ägande eller eventuell tidigare bestämmanderätt har ingen betydelse. För att en 

person ska betraktas som företagare enligt bestämmelsen om delägare krävs att personen arbetar i 

företaget och äger en del av det. En person kan inte anses vara företagare enbart på grund av 

innehav eller bestämmanderätt eller boende i samma hushåll som företagets ägare. Till exempel 

när det gäller utförande av smärre administrativa uppgifter i egenskap av styrelsemedlem, är ut-

gångspunkten att dessa inte betraktas som arbete på det sätt som avses här. På basis av ett så kallat 

skrivbordsbolag som inte är verksamt kan arbetssökande betraktas som företagare endast om ar-

betssökanden har skyldighet att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, eller om företaget har 

varit verksamt och arbetssökanden har arbetat i företaget (och övriga kännetecken för att betraktas 

som företagare uppfylls). 

 

Personer i ledande ställning 

 

En person som är styrelseledamot, verkställande direktör eller har motsvarande position i ett ak-

tiebolag är i ledande ställning. I förarbetena till lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 

115/2002 rd) konstateras att ersättare i styrelsen står i ledande ställning endast om de deltar i sty-

relsemötena så ofta att de i praktiken anses ha samma beslutanderätt som de ordinarie styrelsele-

damöterna. En person kan inte anses stå i ledande ställning enbart på grundval av firmatecknings-

rätt, till exempel prokura. Definitionen av ledande ställning är inte uttömmande. 

 

I sådana små företag och sammanslutningar där innehavet är jämt fördelat kan ledande ställning 

också grunda sig på enbart den bestämmanderätt som innehavet medför. Till exempel i ett an-

delslag med sex medlemmar ska alla ägare betraktas som företagare, eftersom var och en har en 

ägarandel som överstiger 15 procent. Inom rättspraxis har man gjort bedömningen att om det är 

fråga om ett litet bolag, där tre delägare äger lika stora andelar, ska varje delägare anses stå i 

ledande ställning oberoende av sin formella ställning. 

 

Familjemedlem  

 

Såsom familjemedlem till den som arbetar i ett företag betraktas hans eller hennes make och en 

person som är hans eller hennes släkting i rätt upp- eller nedstigande led och bor tillsammans med 

honom eller henne i gemensamt hushåll. Som familjemedlemmar räknas således förutom maken 

också barn, föräldrar samt far- och morföräldrar förutsatt att de bor i gemensamt hushåll med den 

som arbetar i företaget. Med make avses också sambo och part i registrerat partnerskap. Även en 

person av samma kön kan vara en sådan make som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

2.4 Sysselsättning på heltid och som bisyssla i företagsverksamhet 

Om en arbetssökande ska betraktas som företagare enligt 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa, ska arbets- och näringsbyrån bedöma om personens sysselsättning i företagsverksam-

heten är på heltid eller utgör en bisyssla. Arbetssökande som är sysselsatta i företagsverksamhet 
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på heltid har inte rätt till arbetslöshetsförmåner. De som är sysselsatta i företagsverksamhet som 

bisyssla kan däremot ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån. 

 

När den inkomstrelaterade dagpenningen och grunddagpenningen för företagare reglerades i mit-

ten av 90-talet var utgångspunkten för regeringens proposition att företagsverksamhet som inletts 

som arbetslös i regel ska betraktas som företagsverksamhet på heltid (RP 267/1994). Sedan dess 

har sätten och formerna för arbete genomgått en betydande förändring. Lagstiftningen om ut-

komstskydd för arbetslösa har efter det ovan nämnda ändrats bland annat år 2018, då en bestäm-

melse om företagsverksamhet som inletts som arbetslös lades till i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. En arbetssökande kan få arbetslöshetsförmån i fyra månader oberoende av företags-

verksamhet, om företagsverksamheten inletts när personen var arbetslös. Syftet har varit att upp-

muntra arbetslösa att inleda företagsverksamhet och att man utifrån arbetsmängden i företagsverk-

samheten under de ovan nämnda fyra månaderna ska kunna få tillräckligt med information för att 

avgöra om verksamheten är på heltid eller bisyssla (RP 121/2017 rd).  

 

Efter en behandling av regeringens proposition 121/2017 rd konstaterade riksdagens social- och 

hälsovårdsutskott i sitt betänkande (ShUB 10/2017 rd) att ”Bedömningen av om den arbetslösas 

företagsverksamhet utgör bisyssla eller heltidssysselsättning ska göras efter fyra månader på 

samma sätt som i nuläget. Om företagsverksamheten fortfarande utgör bisyssla kan utbetalningen 

av arbetslöshetsförmånen fortsätta.” 

 

Med hänvisning till det ovan nämnda anser arbets- och näringsministeriet att omnämnandet i re-

geringens proposition 267/1994 rd om att företagsverksamhet i regel ska ses som heltidsarbete 

numera inte längre är en giltig utgångspunkt för en bedömning av om sysselsättning i företags-

verksamhet är på heltid eller bisyssla. Med anledning av förändringar om arbetsmarknaden och 

förändrad lagstiftning ska den arbetsmängd som företagsverksamheten kräver även på basis av 

bestämmelsens ordalydelse ses som utgångspunkt och avgörande faktor i en bedömning av om 

sysselsättning i företagsverksamhet är heltidsarbete eller bisyssla. I bedömningen beaktas inte ex-

empelvis den eventuella framtida arbetsmängden i sysselsättningen i företagsverksamheten eller 

de bedömda möjligheterna att utvidga företagsverksamheten och därigenom utöka den arbets-

mängd som företagsverksamheten kräver.  

 

Om den arbetsmängd som krävs i den arbetssökandes aktuella företagsverksamhet är så stor att 

den hindrar personen från att ta emot heltidsarbete, är sysselsättningen i företagsverksamheten 

heltidssysselsättning. Bedömningen baserar sig på ett helhetsövervägande, där man beaktar alla 

bevis på verksamhetens sysselsättande effekter. Bedömningen av arbetsinsatsen kan basera sig på 

vad den arbetssökande själv berättar. 

 

Inkomsterna av företagsverksamheten eller avsaknad av inkomster har ingen direkt betydelse vid 

bedömningen av verksamhetens sysselsättande effekt, eftersom också en verksamhet med svag 

lönsamhet eller ingen lönsamhet alls kan vara sysselsättande i sådan omfattning att det inte är 

möjligt att ta emot heltidsarbete. 

 

Företagsverksamheten kan anses utgöra en bisyssla utifrån att den arbetsinsats som verksamheten 

kräver är liten. Detta gäller både exempelvis företagsverksamhet som inletts vid sidan av arbetet 

och företagsverksamhet som inletts som arbetslös. Sysselsättningen i företagsverksamhet kan an-

ses utgöra en bisyssla på grund av att arbetsinsatsen är liten även när den arbetssökande inte har 

varit sysselsatt i något annat arbete under den tid som företagsverksamheten har pågått. 
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Arbetslöshetsförmåner är inte avsedda för att stödja olönsam företagsverksamhet eller för att täcka 

minskade inkomster eller avsaknad av inkomster på grund av säsongsvariationer i företagsverk-

samheten. Detta kallas för företagarrisk. Minskning eller avsaknad av inkomster vid företagsverk-

samhet på heltid hör till företagarrisken. Om sysselsättningen i företagsverksamheten redan från 

början inte betraktas som heltidssysselsättning på basis av den arbetsmängd som företagsverksam-

heten kräver, är små inkomster eller avsaknad av inkomster däremot enligt arbets- och näringsmi-

nisteriets uppfattning inte en faktor som hör till företagarrisken.   

 

Företagsverksamhet kan betraktas som bisyssla även på basis av att personen är tillräckligt mycket 

i arbete under företagsverksamheten. I praktiken innebär detta att företagsverksamhet betraktas 

som bisyssla om personen har utfört heltidsarbete under företagsverksamheten i minst sex månader 

eller under företagsverksamheten uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare exempelvis genom deltids-

arbete. Företagsverksamhet kan påvisas vara bisyssla även exempelvis med hjälp av heltidsstudier 

som framskridit normalt, och som har pågått i minst sex månader under företagsverksamheten. 

Om arbets- och näringsbyrån har konstaterat att den arbetssökande sysselsatts på heltid i eget ar-

bete medan han eller hon verkat som verkställande direktör i ett företag, kan även detta, om det är 

tillräckligt långvarigt, visa att den övriga företagsverksamhet som den arbetssökande utövat vid 

sidan av arbetet som verkställande direktör är bisyssla. 

 

Betraktande av företagsverksamhet som bisyssla på basis av arbetshistoria innebär att personen 

har varit i arbete och bedrivit företagsverksamhet samtidigt. Till exempel vid säsongbetonad före-

tagsverksamhet kan personen turvis vara i lönearbete och turvis bedriva företagsverksamhet, och 

då är det inte fråga om sådan samtidighet som avses här. För att företagsverksamheten ska anses 

utgöra en bisyssla på basis av att personen är i arbete, förutsätts att det inte sker förändringar i 

verksamhetens omfattning. Om verksamheten till exempel utvidgas när arbetslösheten börjat, ska 

arbets- och näringsbyrån bedöma, om verksamheten fortfarande ska anses utgöra en bisyssla. 

 

Företaget har inte nödvändigtvis varit verksamt under tiden för att personen arbetat. Även sådan 

företagsverksamhet kan betraktas som bisyssla på basis av arbete. Om företagets egentliga pro-

duktionsverksamhet eller ekonomiska verksamhet inleds efter att arbetslösheten har börjat, ska 

arbets- och näringsbyrån avgöra på nytt på verksamheten är på heltid eller bisyssla. 

 

Företagsverksamhet kan vara bisyssla även om personen inte alls har någon arbetshistoria eller 

några heltidsstudier under företagsverksamheten, om sysselsättningen i företagsverksamheten be-

traktas som bisyssla på basis av den arbetsmängd som företagsverksamheten kräver.  

 

När en företagsverksamhet inleds kan arbetsinsatsen också vara så liten att verksamheten kan be-

traktas utgöra en bisyssla när lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas. Eftersom arbetslös-

hetsförmåner inte är avsedda för att stödja olönsam företagsverksamhet, kan företagsverksamhet 

som inleds endast på grund av små inkomster eller avsaknad av inkomster inte betraktas som bi-

syssla. I sådana situationer är den arbetsmängd som företagsverksamheten kräver avgörande.  

 

En enskild näringsidkare kan söka efter nya arbetsmöjligheter när ett uppdrag har slutförts. Om 

företagsverksamheten anses ha upphört har detta ingen betydelse för personens rätt till arbetslös-

hetsförmåner. Om den arbetssökande senare får nya uppdrag, bedömer arbets- och näringsbyrån 

hur de påverkar rätten att få arbetslöshetsförmåner från och med början av det nya uppdraget. 

 

2.4.1 Företagsverksamhet som varar i högst två veckor 
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En arbetssökande har rätt till arbetslöshetsförmåner när övriga villkor uppfylls, om den arbetssö-

kandes sysselsättning i företagsverksamhet pågår högst två veckor i sträck. I praktiken innebär 

detta att arbets- och näringsbyrån inte utreder hur en kort period av arbete som utförts som företa-

gare påverkar rätten till arbetslöshet och att möjligheten till arbetslöshetsförmån inte hindras av att 

sådan företagsverksamhet (eller sysselsättning i eget arbete) är på heltid. 

 

Tidpunkten för inledandet av företagsverksamheten fastställs på basis av 2 kap. 5 § 3 mom. i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa, och tidpunkten för avslutande i regel utifrån 2 kap. 8 §. Ordaly-

delsen i den sistnämnda bestämmelsen möjliggör att företagsverksamheten kan anses fortsätta, 

trots att de formella kriterierna för upphörande uppfylls, till exempel när det är tydligt att personen 

försöker täcka den ekonomiska risken i samband med företagsverksamhet med arbetslöshetsför-

mån.  Å andra sidan kan en person, om övriga förutsättningar uppfylls, även ha rätt till arbetslös-

hetsförmåner om arbete i ett företag upphör i enlighet med 2 kap. 6 och 7 §. 

  

En arbetssökande kan ha flera uppdrag samtidigt eller efter varandra. Om uppdragen följer på 

varandra utan en enda dags avbrott, har företagsverksamheten inte upphört på det sätt som avses i 

2 kap. 8 §. Ett undantag utgörs av sådana företagare som jämställs med löntagare som avses i 2 

kap. 6 §, för vars del varje uppdrag granskas separat. 

2.4.2 Företagsverksamhet som inletts som arbetslös och sysselsättning i eget arbete 

 

Enligt 2 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en arbetssökande rätt till arbetslös-

hetsförmån trots företagsverksamhet och sysselsättning i eget arbete i fyra månaders tid, om verk-

samheten inleds när personen är arbetslös. Exempelvis studerande är arbetslösa enligt lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. I praktiken innebär detta att arbets- och näringsbyrån inte utreder 

företagsverksamhetens inverkan på rätten att få arbetslöshetsförmåner och att företagsverksamhet 

som eventuellt bedrivs på heltid inte utgör något hinder för att få arbetslöshetsförmåner under de 

första fyra månaderna. Det har ingen betydelse om personen var arbetssökande när företagsverk-

samheten inleddes. Tidpunkten för inledandet av företagsverksamheten avgörs utifrån 2 kap. 5 § 

3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Bestämmelsen tillämpas även i situationer där personens företagsverksamhet börjar som en följs 

av en företagsaffär. Då anses det att företagsverksamheten är nystartad när den nya ägaren inleder 

företagets produktion och ekonomiska verksamhet. 

 

När en person sysselsätts i ett familjeföretag tillämpas bestämmelsen, om den arbetssökande börjar 

arbeta i familjeföretaget under tiden som arbetslös och hela företagets verksamhet inleds vid 

samma tidpunkt. Bestämmelsen tillämpas inte i en situation där en person börjar arbeta i ett redan 

etablerat familjeföretag.  

 

En ny tidsfrist på fyra månader är möjlig först när personen efter att tidsfristen på fyra månader 

har börjat har uppfyllt arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning och maximitiden för arbetslös-

hetsdagpenning börjar räknas från början. 

 

Syftet med 2 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är att de fyra månaderna ger in-

formation om den arbetsinsats som företagsverksamheten eller sysselsättningen i eget arbete krä-

ver, och utifrån den kan arbets- och näringsbyrån avgöra om verksamheten sysselsätter personen 

på heltid eller deltid. Om den arbetsinsats som verksamheten krävt under de fyra månaderna har 

varit sådan att verksamheten inte skulle ha utgjort ett hinder för att ta emot ett heltidsarbete, anses 

den arbetssökande vara sysselsatt på deltid i företagsverksamhet eller eget arbete även efter de fyra 

månaderna. På bedömningen av frågan inverkar inte t.ex. möjligheter att utvidga verksamheten. 
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Om arbetsvolymen senare ökar, görs en ny bedömning av huruvida verksamheten sysselsätter per-

sonen på heltid eller deltid. 

 

I synnerhet när företagsverksamheten eller sysselsättningen i eget arbete till sin karaktär är sådan 

att arbetsmängden och hur bindande arbetet är i övrigt inte förändras med tiden, bör man vidta 

åtgärder för att ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om rätten till arbetslöshetsförmåner efter fyra 

månader redan innan tidsfristen på fyra månader löpt ut. Syftet med detta är att det inte ska bli 

onödiga fördröjningar i utbetalningen av en arbetssökandes arbetslöshetsförmån. 

 

2.5 Inledande av företagsverksamhet 

Företagsverksamheten anses ha påbörjats tidigast då den egentliga produktionen eller ekonomiska 

verksamheten inleddes, om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning. Om det inledande 

skedet är förknippat med särskilt arbetskrävande processer, kan verksamheten anses ha inletts re-

dan innan den egentliga produktionen inleds. Utgångspunkten är att starttidpunkten till denna del 

baserar sig på arbetssökandens eget meddelande eller annan redogörelse som lämnas i ärendet. 

 

För att trygga jämlikheten mellan arbetssökande fastslås i 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa att en företagsverksamhet, oberoende av tidpunkten för inledandet av produktionsverk-

samheten eller den ekonomiska verksamheten, kan anses ha inletts när företaget fördes in i registret 

över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller Skatteförvaltningens arbetsgivarre-

gister. Införandet av företaget i handelsregistret har ingen betydelse när man fastställer tidpunkten 

för inledandet av företagsverksamheten. 

 

Man kan avvika från den tidpunkt för inledandet som baserar sig på registeranteckningarna om 

tidpunkten inte motsvarar tidpunkten för inledandet av produktionsverksamheten eller den ekono-

miska verksamheten. Tanken är att företagsverksamheten i regel ska anses ha inletts vid den tid-

punkt när produktionsverksamheten eller den ekonomiska verksamheten inletts. 

 

En enskild näringsidkare kan få arbetslöshetsförmån efter att företagets ekonomiska verksamhet 

eller produktionsverksamhet har upphört, även om det fortfarande finns en gällande anteckning 

om företagsverksamheten i Skatteförvaltningens register. Om företagsverksamheten senare forts-

ätter betraktas som tidpunkten för inledandet den tidpunkt då produktionsverksamheten eller den 

ekonomiska verksamheten inleds på nytt. 

 

2.6 Avslutande av arbete i ett företag 

Om en arbetssökande har varit sysselsatt i företagsverksamhet på heltid krävs för arbetslöshetsför-

mån antingen att det egna arbetet har avslutats eller att hela företagsverksamheten har upphört. 

Nedan berättas om situationer där det kan finnas rätt till arbetslöshetsförmån på grund av att arbetet 

upphört. I dessa situationer förutsätts inte att de förutsättningar för avslutande av hela företags-

verksamheten som fastställs i 2 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa uppfylls. 

 

2.6.1 Varaktig och väsentlig nedsättning av personens arbetsförmåga 
 

I 2 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs att en persons arbete i företaget 

anses ha upphört, om personens arbetsförmåga är varaktigt och väsentligt nedsatt. Bestämmelsen 

tillämpas både på s.k. egentliga ägarföretagare och på delägare i företaget enligt 1 kap. 6 § i lagen 
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om utkomstskydd för arbetslösa, dvs. till exempel familjemedlemmar som har varit sysselsatta i 

den egentliga företagarens familjeföretag. 

 

Det är fråga om en varaktig och väsentlig nedsättning av arbetsförmåga när personen har fått sjuk-

dagpenning för den maximala tiden och arbetsoförmågan ännu fortgår. Dessutom förutsätts att en 

ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits. De nämnda kriterierna uppfylls till exem-

pel inte när rätten till sjukdagpenning har upphört av någon annan orsak än att maximitiden för 

sjukdagpenning har gått ut. 

 

Personens arbete kan anses ha upphört när de ovan nämnda kriterierna uppfylls, fast företaget 

fortsätter sin verksamhet. Det att personen till exempel deltar i smärre administrativa uppgifter 

utgör inte heller något hinder för att tillämpa bestämmelsen. Däremot får bestämmelsen inte till-

lämpas, om personen ens i liten grad deltar i företagets produktion eller ekonomiska verksamhet. 

 

Rätten till arbetslöshetsförmån kan fortsätta när övriga kriterier uppfylls tills personen på nytt bör-

jar arbeta i företaget. 

 

2.6.2 Företagare som jämställs med löntagare 

 

Företagare som kan jämställas med löntagare utför arbetsprestationer på basis av uppdragsavtal, 

så att arbetsprestationen på grund av sin osjälvständiga natur liknar arbete som utförs i egenskap 

av löntagare. Bestämmelsen om företagare som kan jämställas med löntagare tillämpas inte på 

familjemedlemmar som har varit sysselsatta i företagarens familjeföretag. Det saknar betydelse i 

vilken bolagsform verksamheten har bedrivits. Bestämmelsen tillämpas bland annat på enskilda 

näringsidkare. 

 

Enligt 2 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avses med företagare som kan jämställas 

med löntagare personer som uppfyller alla följande kriterier: 

 

1) Personen utför arbetsprestationen själv på det sätt som uppdragsgivaren fastställt. 

 

Detta innebär att uppdragsgivaren i sista hand beslutar om arbetsprestationen och 

tidpunkten för utförande av arbetsprestationen. Däremot förutsätts inte att arbetet har 

utförts på ett sätt som är kännetecknande för ett anställningsförhållande under upp-

dragsgivarens ledning och övervakning. Personen kan till exempel utföra arbetet 

hemma. 

 

2) Personen står i ett uppdragsförhållande till ett fåtal uppdragsgivare, som är desamma. 

 

I bestämmelsen avses företagare som arbetar enligt uppdragsavtal, huvudsakligen för 

samma uppdragsgivare. Antalet uppdragsgivare har inte begränsats. Bestämmelsen 

tillämpas dock inte exempelvis på företagare som producerar produkter eller tjänster 

för den stora allmänheten.  

 

Bestämmelsen tillämpas i situationer där det på grund av branschens karaktär och 

arbetsmetoder inte kan finnas särskilt många uppdragsgivare. Bestämmelsen ska till 

exempel inte tillämpas på sådana situationer där företaget inte lyckats få flera upp-

drag och uppdragsgivarna därför är få. I praktiken innebär detta att en företagare som 

marknadsför sina produkter och tjänster till den stora allmänheten, men som inte får 

uppdrag, inte är en företagare som jämställs med en löntagare. Det är fråga om en 
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situation som omfattas av företagarrisken, och avsaknaden av inkomster ska inte er-

sättas genom systemet för utkomstskydd för arbetslösa.  
 

 

3) Personen har inte ett fast inköps- eller försäljningsställe eller motsvarande verksamhetsställe 

för idkandet av verksamheten. 

 

Det att man avskiljer ett arbetsutrymme av den lokal som personen använder som 

bostad hindrar inte att personen betraktas som en företagare som kan jämställas med 

en löntagare. 

 

4) Personen har inte under det senaste året före anmälan som arbetssökande haft anställda arbets-

tagare som varit anställda för att utföra arbetsprestationer, annat än sporadiskt. 

 

Det är möjligt att anställa tillfälliga vikarier till exempel under semestertider. Dess-

utom har personen möjlighet att köpa till exempel bokföringstjänster av en utomstå-

ende aktör, utan att detta inverkar på huruvida han eller hon anses vara en företagare 

som kan jämställas med en löntagare. 

 

Det konstateras alltid i efterhand om personen ska betraktas som en företagare som kan jämställas 

med en löntagare. Under ett uppdragsförhållande är arbetssökanden sysselsatt i företagsverksam-

heten antingen på heltid eller som bisyssla. När övriga villkor uppfylls, kan arbetslöshetsförmån 

betalas till företagare som kan jämställas med en löntagare efter att uppdragsförhållandet upphört. 

När personen samtidigt har mer än ett uppdragsförhållande, bedöms efter att ett uppdragsförhål-

lande upphört, om personen är arbetslös och om personen på basis av de återstående uppdragsför-

hållandena är sysselsatt på heltid eller som bisyssla i företagsverksamheten. 

 

2.6.3 Säsongsbetonad företagsverksamhet 

 

Det anses också att personens arbete i företaget har upphört, när företagsverksamheten betraktas 

som säsongbetonad och verksamhetsperioden har avslutats. Företagsverksamheten anses vara sä-

songbetonad, om det på grund av naturförhållandena i genomsnitt är möjligt att bedriva den under 

sammanlagt högst sex månader om året. Bestämmelsen tillämpas både på s.k. egentliga ägarföre-

tagare och på delägare i företaget enligt 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, dvs. 

till exempel familjemedlemmar som har varit sysselsatta i den egentliga företagarens familjeföre-

tag. 

 

När man bedömer om företagsverksamheten är säsongbetonad är utgångspunkten ett år med nor-

mala naturförhållanden. Det att naturförhållandena under något år avviker från det normala och 

personen därför endast kan bedriva en verksamhet under mindre än sex månader, innebär inte att 

det är fråga om säsongbetonad företagsverksamhet. Om verksamheten på motsvarande sätt under 

något år på grund av avvikande naturförhållanden kan bedrivas mer än sex månader, kan det i alla 

fall vara fråga om säsongbetonad företagsverksamhet. 

 

Man bör notera att verksamheten uttryckligen ska förhindras av naturförhållanden. I detta sam-

manhang har det ingen betydelse att verksamheten är lönsam bara en del av året, även om det 

skulle bero på naturförhållandena. 

 

Storleken på inkomsterna från företagsverksamheten påverkar inte bedömningen av huruvida 

verksamheten är säsongsbetonad. 
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2.7 Avslutande av företagarens familjemedlems arbete 

I vissa fall kan till familjemedlemmar som varit sysselsatta på heltid i den s.k. egentliga företaga-

rens familjeföretag betalas arbetslöshetsförmån efter att familjemedlemmens arbete upphört, fast 

företaget i övrigt fortsätter med sin verksamhet. Bestämmelser om dessa situationer finns i 2 kap. 

7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

För att bestämmelserna ska kunna tillämpas, förutsätts att det är fråga om en i 1 kap. 6 § i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa avsedd familjemedlem som själv inte har eller under de två före-

gående åren har haft minst 15 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför 

eller annars motsvarande bestämmande inflytande i företaget. Med motsvarande bestämmande in-

flytande avses förutom bestämmanderätt som baserar sig på innehav även ledande ställning, till 

exempel att man är verkställande direktör för ett aktiebolag eller styrelsemedlem. 

 

Om den arbetssökande inte är företagare enligt 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

tillämpas inte 2 kap. 5 § eller 2 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  

 

2.7.1 Sporadisk sysselsättning 

 

När övriga kriterier uppfylls, har personen rätt till arbetslöshetsförmån, om han eller hon har varit 

sporadisk sysselsatt på heltid i företaget. Med sporadisk sysselsättning avses att personen har varit 

sysselsatt i företaget sammanlagt högst sex månader under en granskningsperiod på två år. 

 

Bedömningen av om det är fråga om sporadisk heltidssysselsättning i företagsverksamhet görs 

alltid i efterhand efter arbetsperiodens slut. 

 

2.7.2 Arbete i familjeföretag som en del av sysselsättningsfrämjande service 

 

När övriga kriterier uppfylls, har personen rätt till arbetslöshetsförmån när personens arbete i fö-

retaget har upphört, om arbetet uteslutande har berott på att sysselsättningsfrämjande service eller 

praktik i anknytning till frivilliga studier har ordnats i ett företag som ägs av en familjemedlem till 

personen i fråga. 

 

2.7.3 Permittering eller orsaker som jämställs med permittering 

 

I vissa situationer anses företagarens familjemedlem vara löntagare när familjemedlemmen arbetar 

i familjens företag. För att familjemedlemmen i så stor utsträckning som möjligt ska ha jämlik 

ställning med de anställda som arbetar i företaget som inte hör till familjen, föreskrivs det i 2 kap. 

7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att företagarens familjemedlem kan ha rätt till arbets-

löshetsförmån när företaget permitterar anställda eller när löneutbetalningen har avbrutits helt och 

hållet av en orsak som avses i första meningen i 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen, dvs. till 

exempel därför att arbetsplatsen har blivit utsatt för en eldsvåda. Med permittering avses en av 

arbetsgivaren verkställd permittering av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker på det 

sätt som avses i 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Med permittering som åtgärd 

avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts, medan anställningsförhål-

landet i övrigt består. 
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För att en företagares familjemedlem som arbetat i familjeföretaget ska kunna ha rätt till arbets-

löshetsförmån på grund av permittering eller orsak som kan jämställas med permittering, ska alla 

följande kriterier uppfyllas: 

 

1) Personen ska vara försäkrad enligt något annat än lagen om pension för företagare 

eller lagen om pension för lantbruksföretagare. 

 

2) Företaget ska även ha permitterat eller sagt upp sådana arbetstagare som inte är 

företagarens familjemedlemmar av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. 

När det gäller avbrytande av utförandet av arbete och löneutbetalningen på det sätt 

som avses i arbetsavtalslagen, förutsätts dessutom att det finns andra arbetstagare 

som inte är företagarens familjemedlemmar i samma ställning. Både vid permitte-

ringar och i fråga om orsaker som kan jämställas med permittering är det tillräckligt 

att det i företaget finns minst en arbetstagare som inte hör till familjen i ovan avsedda 

situation. 

 

Eftersom olika arbetstagare inte nödvändigtvis permitteras och sägs upp samtidigt, 

granskas permitteringar och uppsägningar under en granskningsperiod på ett år. 

 

3) Permitteringen av familjemedlemmen ska vara på heltid, det vill säga vara i minst 

en hel kalendervecka. Under tiden för permitteringar där arbetstiden per vecka eller 

dag har förkortats har företagarens familjemedlem som varit sysselsatt i företags-

verksamhet inte rätt till arbetslöshetsförmån. 

 

2.7.4 Upphörande av arbetet på grund av ändrad produktionsriktning eller motsvarande 

orsak 

 

Avslutande av en produktionsriktning jämställs med exempelvis ändring av hela företagets pro-

duktionsriktning eller verksamhet samt avslutande eller utkontraktering av viss verksamhet. Det 

är fråga om avslutande av en produktionsriktning exempelvis när man slutar med boskapsskötsel 

på en lantgård, men fortsätter med spannmålsodling som idkats parallellt med boskapsskötseln, 

eller när en butik som sålt produkter från ett bageri i anslutning till bageriet avslutar sin verksamhet 

med den övriga bageriverksamheten fortsätter. Det är fråga om utläggning av en viss verksamhet, 

när till exempel företagets bokföring läggs ut på en utomstående bokföringsbyrå. 

 

Eftersom avsikten inte är att med utkomstskydd för arbetslösa stödja företag som har dålig fram-

gång, begränsas rätten till arbetslöshetsförmån till sådana situationer där utomstående tydligt kan 

se att familjemedlemmens arbete upphört och detta kan påvisas på ett tillförlitligt sätt. Rätt till 

arbetslöshetsförmån på denna grund uppstår inte, när familjemedlemmens arbete upphört enbart 

därför att det inte finns tillräckligt mycket arbete. 

 

2.7.5 Bestående försämring av förutsättningarna för företagsverksamheten 

 

En företagares familjemedlem kan under vissa förutsättningar få arbetslöshetsförmån, om det i 

företaget inte (längre) arbetar några andra än företagarens familjemedlemmar. I bestämmelsen 

finns två villkor. För det första ska personens arbete ha upphört på grund av att förutsättningarna 

för företagsverksamhet har försämrats på ett bestående sätt. För det andra förutsätts att inkomsten 

av företagsverksamheten per familjemedlem som deltar i arbetet är mindre än det i bestämmelsen 

avsedda eurobelopp, som justeras årligen. 
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Det att villkoren uppfylls kan å ena sidan konstateras genom de handlingar som beskriver företa-

gets ekonomiska situation, i praktiken främst de resultaträkningar som finns i de senaste boksluten 

för företaget. Å andra sidan kan detta konstateras genom någon annan redogörelse som den som 

ansöker om förmånen lämnar. 

 

2.8 Avslutande av företagsverksamhet 

Om övriga kriterier uppfylls, kan till arbetssökande som varit sysselsatta på heltid i företagsverk-

samhet betalas arbetslöshetsförmån även när företagsverksamheten har lagts ner helt och hållet. 

Bestämmelser om upphörande med företagsverksamhet finns i 2 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa. 

 

Företaget kan lämnas i handelsregistret utan att detta har någon betydelse vid bedömningen av 

huruvida de kriterier för upphörande med företagsverksamhet som anges i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa uppfylls. Nedläggningen av företagsverksamheten kräver inte att man avstår från 

lokalerna, om övriga kriterier för nedläggning uppfylls. 

 

2.8.1 Konkurs 

 

Verksamheten i ett företag ska betraktas som avslutad när företaget har försatts i konkurs. Ett 

företag kan försättas i konkurs på initiativ av antingen företaget eller borgenären. Om bolagsman-

nen i ett personbolag försätts i konkurs har det inte samma följder. 

 

Datum för nedläggning av verksamheten är den dag då bolaget försätts i konkurs. Datumet framgår 

av domstolens utslag i ärendet och till exempel av Suomen Asiakastietos företagsregister samt av 

företags- och organisationsdatasystemet. Företagsverksamheten har lagts ner på det sätt som avses 

i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, även om konkursen senare skulle förfalla. Om företagets 

verksamhet exceptionellt fortsätter efter att konkursen förfallit, anses det att personen är sysselsatt 

i företagsverksamheten från den dag då han eller hon återupptar verksamheten 

 

2.8.2 Likvidation (endast aktiebolag och andelslag) 

 

Det är också fråga om nedläggning av företagsverksamheten, när ett aktiebolag eller ett andelslag 

har försatts i likvidation. När det gäller aktiebolag fattar bolagsstämman beslut om att bolaget ska 

försättas i likvidation. När det gäller andelslag fattar andelsstämman beslutet. Företaget kan för-

sättas i likvidation också genom beslut av domstol eller registreringsmyndighet. Likvidationen 

börjar när ett beslut om den har fattats. Bolags- eller andelsstämman kan också fastställa att likvi-

dationen ska börja på ett datum som är senare än beslutet. Likvidationsbeslutet ska antecknas i 

handelsregistret. Vid behov kan man som utredning över försättandet i likvidation använda ett 

protokoll eller protokollsutdrag från bolags- eller andelslagsstämman, ett domstolsbeslut eller ett 

handelsregisterutdrag. 

 

2.8.3 Att vara likvidator för ett företag som försatts i konkurs eller likvidation 

 

Om arbetssökanden är likvidator för ett företag som försatts i konkurs eller likvidation, ska arbets- 

och näringsbyrån bedöma hur mycket denna verksamhet sysselsätter den arbetssökande. Obetyd-
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liga åtgärder som ska anses vara administrativa saknar betydelse vid bedömningen av om före-

tagsverksamheten ska anses har upphört. Om den arbetsinsats som skötandet av likvidatorns upp-

gifter kräver är liten och inte utgör hinder för att ta emot heltidsarbete, kan arbets- och näringsby-

rån, när övriga villkor uppfylls, ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om att hinder inte föreligger. 

 

Om uppdraget som likvidator till sin arbetsinsats är sådant att det hindrar arbetssökanden från att 

ta emot heltidsarbete, ska det anses att arbetssökanden är sysselsatt på heltid i eget arbete. 

 

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är det inte möjligt att tidigare företagsverksamhet på 

heltid blir en bisyssla enbart på den grunden att arbetssökanden bara är likvidator i företaget. 

 

2.8.4 Bolagsmännens överenskommelse om upplösning av bolag (annat än aktiebolag) 

 

Upplösningen av ett personbolag förutsätter inget särskilt likvidationsförfarande, utan bolagsmän-

nen kan fritt komma överens om upplösningen. Bolagsmännen har i vissa fall också rätt att kräva 

upplösning av bolaget. Man utgår från att verksamheten i ett personbolag upphör när parterna har 

ingått ett avtal om upplösning. 

 

Om arbets- och näringsbyrån anser det vara uppenbart att upplösningen av bolaget har avtalats 

retroaktivt i syfte att få arbetslöshetsförmån fr.o.m. en tidigare tidpunkt, anses företagsverksam-

heten ha lagts ner från den dag då avtalet om upplösning har visats upp för arbets- och näringsby-

rån. 

 

2.8.5 avslutande av produktionsverksamhet och ekonomisk verksamhet 

 

Vilken företagsverksamhet som helst kan anses avslutad när personen meddelar att produktions-

verksamheten och den ekonomiska verksamheten har avslutats och han eller hon har: 

 

1) meddelat Skatteförvaltningen att företaget ska tas bort ur förskottsuppbördsregist-

ret, 

2) meddelat Skatteförvaltningen att företaget ska tas bort ur arbetsgivarregistret, 

3) meddelat Skatteförvaltningen att företaget ska tas bort ur registret över mervär-

desskatteskyldiga eller att företagsverksamheten avbryts och 

4) avstått från sin pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare eller 

lagen om pension för lantbruksföretagare. Det krävs inte att man avstår från andra 

försäkringar. 

 

Anmälan om att företagsverksamheten har avbrutits i registret över mervärdesskattskyldiga anses 

enligt 2 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa vara tillräckligt, för att det för personen 

inte ska uppstå onödiga direkta skattepåföljder. Det om företaget på nytt anmäls till registret över 

mervärdesskattskyldiga, när företagets egendom senare säljs eller personen vidtar andra motsva-

rande åtgärder som ska anses vara administrativa, inverkar inte på huruvida företagsverksamheten 

fortfarande ska anses vara avslutad. Om företagets produktionsverksamhet eller ekonomiska verk-

samhet inleds på nytt, avgörs arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförmåner räknat från den tid-

punkt då verksamheten återupptogs. 

 

Utöver det som nämns ovan kan det anses att företagsverksamheten har upphört även, när det är 

uppenbart att produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört helt och 

hållet. Bestämmelsen syftar till att trygga rätten till arbetslöshetsförmåner hos de arbetssökande 
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som inte kan visa att företagsverksamheten avslutats genom att avföra företaget ur olika register. 

Bestämmelsen kan till exempel tillämpas i situationer där åkrarna till en lantgård där åkerbruk 

bedrivits har utarrenderats till en utomstående jordbrukare och det inte finns annan verksamhet på 

lantgården. Om företaget inte har införts i register, anses företagsverksamheten ha avslutats utifrån 

personens egen anmälan att produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten upphört. 

 

Om personen hyr ut de maskiner eller anordningar som använts i företagsverksamheten till en 

utomstående, kan det, när övriga kriterier uppfylls, anses att produktionsverksamheten och den 

ekonomiska verksamheten upphört på det sätt som avses i 2 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa, eftersom verksamheten inte längre sysselsätter personen och utgör inte något hinder för 

att ta emot ett heltidsarbete. 

 

Ordalydelsen i 2 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa möjliggör att företagsverksam-

heten kan anses fortsätta, trots att de formella kriterierna för upphörande uppfylls, till exempel när 

det är tydligt att personen försöker täcka den ekonomiska risken i samband med företagsverksam-

het med arbetslöshetsförmån. Det kan vara fråga om en sådan situation till exempel, när personen 

upprepade gånger till Skatteförvaltningen anmäler att företagsverksamheten avslutats. 

 

2.8.6 Avslutande av en enskild näringsidkares företagsverksamhet 

 

I 2 kap. 8 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställs att en enskild näringsidkares 

företagsverksamhet ha upphört även när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksam-

heten har upphört enligt en sådan redogörelse av arbetssökanden som kan anses vara tillförlitlig 

eller när det annars är uppenbart att verksamheten inte fortsätter. 

 

En enskild näringsidkare kan ha en FöPL- eller en MFÖPL-försäkring. Avslutande av företags-

verksamheten förutsätter att personen avstår från försäkringen. Kravet gäller inte LFÖPL-försäk-

ringar som tecknats på basis av en stipendieperiod, eftersom försäkringen i en sådan situation inte 

anknyter till den arbetssökandes företagsverksamhet. 

 
Exempel: Den arbetssökande utför arbete i ett uppdragsförhållande. Den arbetssökande har också 

oavslutade fortsatta studier, som har konstaterats vara deltidsstudier. Den arbetssökande får ett sti-

pendium för studierna, och tecknar under stipendietiden en LFÖPL-försäkring för stipendiat. Stipen-

dieperioden ändrar inte studiernas omfattning, och påverkar därför inte de arbetskraftspolitiska förut-

sättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån. Uppdraget, under vilket arbets- och näringsbyrån 

har ansett att sysselsättningen som företagare varit på heltid, avslutas under stipendieperioden. Sti-

pendieperioden och den relaterade LFÖPL-försäkringen hindrar inte beviljande av arbetslöshetsför-

mån efter att uppdraget avslutats. 

 

2.9 Andelslag samt andra företag och sammanslutningar som sköter marknadsföring, fak-

turering och andra motsvarande uppgifter 

I det här kapitlet förklaras hur arbete via ett faktureringstjänstföretag (faktureringstjänstandelslag) 

eller andra motsvarande företag eller sammanslutningar påverkar möjligheten till arbetslöshetsför-

mån till de delar som det är fråga om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmån.  

Det som berättas om faktureringstjänstföretag gäller också andra företag och sammanslutningar 

som verkar på motsvarande sätt. 

 

Bestämmelser om andelslag finns i lagen om andelslag (421/2013). Ett andelslag är en bolagsform 

vars verksamhet syftar till att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning 

driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster eller tjänster som 
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andelslaget tillhandahåller med hjälp av en dottersammanslutning eller på annat sätt. I ett andelslag 

grundar sig bestämmandeinflytandet på medlemskap.  

 

Andelslaget verkar inom olika branscher och betjänar olika medlemsgrupper. Arbetsandelslag som 

ägs av arbetstagarna sysselsätter ofta personer i deltidsanställningar och sporadiska anställningar, 

det vill säga stöder sysselsättningen av personer som befinner sig i en svår ställning på arbetsmark-

naden. Arbetsandelslag har också betydelse för den lokala tillgången till tjänster, och en del an-

delslag erbjuder många typer av tjänster på små orter där sysselsättningsläget är svagt. Andelslags-

modellen erbjuder medlemmarna en sammanslutning med inbördes stöd. 

 

När det gäller systemet för utkomstskydd för arbetslösa utförs arbete i arbets- eller tjänsteförhål-

lande eller som företagare. Om det inte är fråga om något av detta tillämpas bestämmelserna om 

sysselsättning i eget arbete. Om personen ska betraktas som företagare i enlighet med 1 kap. 6 § i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa saknar det betydelse att personen utifrån en arbetsrättslig 

bedömning skulle vara löntagare. 

 

En företagarställning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan uppstå utifrån medlemskap 

i ett andelslag endast om personen arbetar i andelslaget. När en arbetssökande som är medlem i ett 

andelslag arbetar för andelslaget ska man i utredningen av rätten till arbetslöshetsskydd beakta 

åtminstone följande faktorer:  
 

Antal medlemmar i andelslaget  

Om andelslaget har minst sju medlemmar och de har samma antal röster betraktas ingen av 

dem i princip som företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Fördelning av medlemmarnas röstetal och familjemedlemmar 

I andelslagets stadgar kan man bestämma hur rösterna fördelas mellan medlemmarna, varför 

alla medlemmar inte nödvändigtvis har samma antal röster. Om den arbetssökande ensam 

eller tillsammans med sina familjemedlemmar har 15/30/50 procent av det sammanlagda 

röstetalet, kan den arbetssökande betraktas som företagare enligt lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. Således kan även en medlem i ett andelslag med minst sju medlemmar vara fö-

retagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om personen ensam eller tillsammans 

med sina familjemedlemmar har det röstetal som krävs för delägarskap enligt lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa.  

 

Medlemmars obegränsade ansvar  

I andelslagets stadgar kan man bestämma om en medlems tillskottsplikt (obegränsad eller 

begränsad) gentemot andelslagets borgenärer. Om man för en medlem har fastställt obegrän-

sat ansvar betraktas personen som företagare vid tillämpning av lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. 

 

Bedrivande av faktisk företagsverksamhet 

Om en person bedriver faktisk företagsverksamhet betraktas personen som företagare, även 

om verksamheten formellt bedrivs för andelslagets räkning så att bestämmandeinflytandet i 

andelslaget formellt innehas av en annan person.  

 

Arbete som en arbetssökande utför via ett faktureringstjänstföretag betraktas som ett anställnings-

förhållande om den arbetssökande har ingått ett arbetsavtal med faktureringstjänstföretaget i fråga. 

Dessutom förutsätts att andelslaget över huvud taget kan betraktas ha en ställning som arbetsgi-

vare. För att andelslaget ska betraktas som arbetsgivare krävs att det exempelvis i eget namn er-

bjuder de tjänster som den arbetssökande har sysselsatts i. I allmänhet innebär detta i praktiken att 

arbetet utförs för andelslagets räkning och att andelslaget har ett avtalsförhållande med den som 

låter utföra arbetet. 
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Andelslaget betraktas inte som arbetsgivare om det endast förmedlar information om arbetstill-

fällen eller sköter marknadsföring, fakturering och bokföring av arbete som medlemmarna utför. 

I sådana situationer kan ett anställningsförhållande endast uppstå mellan den som har hand om 

marknadsföringen, faktureringen eller bokföringen och sammanslutningen. 

 
Arbetsrådets utlåtande TN 1451-13 av den 10 januari 2013: ”X hade registrerat sig som användare 

av andelslaget Z:s tjänster och genom det fakturerat för arbetsprestationer som deltidsassistent som 

X utfört åt Y Ab. Enligt användningsvillkoren för tjänsten hade det genom registreringen uppstått ett 

anställningsförhållande mellan andelslaget och X. X hade senare själv avtalat om arbetet åt Y Ab. 

Mellan andelslaget Z och Y Ab fanns inget avtalsförhållande eller någon annan överenskommelse. 

Andelslaget Z fick veta att X arbetade åt Y Ab först när X för andelslaget lade fram en begäran om 

fakturering av arbete. Andelslaget Z fakturerade Y Ab för arbetet som X utfört och betalade därefter 

nettolön till X. Av nettolönen hade arbetspensions- och socialskyddsavgifter samt förskottsinnehåll-

ning dragits av och redovisats vidare. Fast andelslaget Z på basis av ett avtal hade skött betalningen 

av lön till X, kunde det inte anses att X hade utfört arbete under andelslagets ledning och övervakning. 

När inte samtliga kännetecken som krävs av ett anställningsförhållande inte uppfylldes, kunde se-

mesterlagen inte tillämpas. ...” 

 

Enligt 3 § i lagen om pension för företagare avses med företagare en person som utför förvärvsar-

bete utan att vara i ett anställningsförhållande. Eftersom arbete som utförs via ett andelslag för 

faktureringstjänster i allmänhet inte utförs i ett anställningsförhållande, bedöms effekterna av så-

dant arbete på rätten till arbetslöshetsförmån enligt de bestämmelser i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa som berör företagare. Det är i allmänhet fråga om enskilda näringsidkare. 

 

Det ovan nämnda gäller inte så kallade arbetsandelslag, där arbetet utförs för andelslagets räkning. 

Ett arbetsandelslag är inte ett faktureringstjänstföretag. Ett arbetsandelslag är en form av andels-

verksamhet och dess syfte är att sysselsätta sina medlemmar. Arbetet utförs för andelslagets räk-

ning. Andelslaget avtalar alltså i eget namn om utförandet av arbetet med den som låter utföra det. 

Om arbetsandelslaget har minst sju medlemmar och de har lika många röster, betraktas den arbets-

sökande enligt den etablerade tolkningen i regel inte som företagare, utan anses ha ett anställnings-

förhållande med arbetsandelslaget. 

 

I dessa andelslag kan det vara fråga om uthyrning av arbetskraft, varvid arbetsgivaren med arbets-

tagarens samtycke överför arbetstagaren till ett annat företags bruk. I sådana situationer är det 

fråga om ett anställningsförhållande och en löntagare, även om arbetsgivaren inte övervakar arbe-

tet och det inte utförs hos arbetsgivaren, och även om arbetsgivarens affärsverksamhet inte är det-

samma som det arbete som arbetstagaren utför.  

 

2.10 Sysselsättning i eget arbete 

Sysselsättning i eget arbete definieras inte i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa. Defi-

nitionen av sysselsättning i eget arbete har huvudsakligen utarbetats utifrån det förberedande ar-

betet för lagberedningen och tillämpningspraxisen. Med sysselsättning i eget arbete avses i prak-

tiken att en person inte står i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller arbetar för ett företag 

som ägs eller kontrolleras av personen själv eller av hans eller hennes familj (RP 134/2012 rd). 

Till kännetecknen för sysselsättning i eget arbete hör också att personen får lön eller arvode.  

 

Utöver att skilja sysselsättning i eget arbete från arbete som baserar sig på ett arbetsavtals- eller 

tjänsteförhållande måste man skilja det från sådant arbete som företagare som avses i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. Sysselsättning i eget arbete ska också skiljas från begreppet med 

löntagare jämställbar företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt från frivillig- och 
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talkoarbete. I 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgas om både företagande och 

sysselsättning i eget arbete, och samma principer tillämpas för båda.  

 

Exempelvis mottagare av stipendier för konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet, så kallade au 

pairer och närståendevårdare kan betraktas som sysselsatta i eget arbete. Även professionella in-

nehållsproducenter i sociala medier och idrottare kan under vissa förutsättningar betraktas som 

sysselsatta i eget arbete.  

 

En idrottares sysselsättning i eget arbete 

 

För en professionell idrottare är det typiskt att tävla och träna enligt vissa regler och program. En 

idrottare kan exempelvis ha ett spelaravtal med ett grenförbund. Den ersättning som betalas för 

arbetet, det vill säga för träningen och tävlandet, är idrottarens lön. En person som utövar idrott 

professionellt kan å andra sidan även sysselsätta sig själv och eventuellt få stipendier eller olika 

arvoden exempelvis från sponsorverksamhet. 

 

En professionell idrottares fria träning och annat upprätthållande av yrkesskickligheten som sker 

på fritiden och på eget initiativ påverkar i regel inte personens rätt till arbetslöshetsförmåner, inte 

heller om det är fråga om träning som är typisk för idrottarens gren. Om idrottaren däremot är 

skyldig att följa exempelvis ett träningsprogram som gjorts upp av en idrottsförening, är det i regel 

fråga om träning som betraktas som sysselsättning i eget arbete. 

 

Enligt 2 kap. 5 § 1 och 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en arbetssökande inte 

rätt till arbetslöshetsförmåner för den tid som han eller hon är sysselsatt på heltid i eget arbete 

längre än två veckor utan avbrott. En person anses vara sysselsatt i eget arbete på heltid om den 

arbetsmängd som verksamheten kräver är så stor att den utgör ett hinder för att ta emot heltidsar-

bete. Om det inte finns skäl att göra en annan bedömning betraktas sysselsättningen som deltids-

sysselsättning åtminstone då personen i minst sex månader har arbetat i heltidsarbete som inte 

anknyter till det egna arbetet i fråga. 
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3 EFFEKTEN AV STUDIER PÅ RÄTTEN TILL ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN 

 

Bestämmelser om hur studier påverkar rätten till arbetslöshetsförmån finns i 2 kap. 10, 10 a, 10 b 

och 11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. En studerande på heltid har inte rätt till arbets-

löshetsförmåner. Begränsningen gäller också ferieperioder under heltidsstudier. 

 

Definitionerna av heltidsstudier i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om studiestöd 

(65/1994) är i huvudsak enhetliga. I vissa fall betraktas en person dock inte som heltidsstuderande 

i studiestödssystemet, men är ändå en heltidsstuderande enligt lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa. En sådan person är inte berättigad till arbetslöshetsförmån eller studiestöd. 

 

Arbetskraftsutbildning regleras i 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 

omställningsskyddsutbildning regleras i 5 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-

service. Stödjande av frivilliga studier med arbetslöshetsförmån regleras i 6 kap. i lagen om of-

fentlig arbetskrafts- och företagsservice och i 22–24 § i lagen om främjande av integration 

(1386/2010). 

 

3.1 Påbörjande av studier 

En arbetssökande som tar emot en studieplats men omedelbart anmäler sig frånvarande anses inte 

ha påbörjat studier och kan inte enligt besvärsinstansernas vedertagna tolkning betraktas som stu-

derande på heltid. En arbetssökande betraktas inte heller som studerande om han eller hon med-

delar att han eller hon inte tar emot studieplatsen. När en arbetssökande har tagit emot en studie-

plats och anmält sig som närvarande anses det att han eller hon har börjat studera, även om inga 

studieprestationer har utförts. 

 

Om en arbetssökande antas som studerande till en läroanstalt endast för deltagande i ett yrkesprov 

(eller motsvarande), anses han eller hon inte ha inlett studier på ovannämnda sätt. Enbart delta-

gande i yrkesprov (eller motsvarande) inverkar inte på rätten att få arbetslöshetsförmån. 

 

När det gäller universitetsstudier som leder till examen, anses studierna för höstterminens del börja 

den 1 september. Man kan avvika från detta antagande som är utgångspunkten till exempel på 

basis av tillförlitlig information som arbets- och näringsbyrån har eller som fås av arbetssökanden. 

Avsikten är att studierna anses ha inletts från och med den tidpunkten då de i verkligheten inleddes. 

 

Arbetssökande personer under 25 år som saknar utbildning kan förlora rätten till arbetslöshetsför-

mån som betalas på basis av arbetslöshet enligt 2 kap. 13 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

om personen vägrar ta emot en studieplats eller låter bli att inleda respektive studier. 

 

3.2 Studier som betraktas som heltidsstudier 

Uttömmande bestämmelser om studier som betraktas som heltidsstudier finns i 2 kap. 10 § i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa. Den arbetssökandes övriga studier påverkar inte rätten till arbets-

löshetsförmåner. Den arbetssökande behöver inte anmäla andra studier än dem som nämns i be-

stämmelsen till arbets- och näringsbyrån, och arbets- och näringsbyrån utreder inte effekterna av 

sådana andra studier på rätten till utkomstskydd för arbetslösa. 
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De studier som den arbetssökande ska anmäla till arbets- och näringsbyrån, som avgör om de är 

hel- eller deltidsstudier, och om vilkas effekter på rätten till arbetslöshetsförmån ett arbetskrafts-

politiskt utlåtande ges, är följande: 

 

1) avläggande av en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskole-

examen, 

2) avläggande av lägre eller högre universitetsexamen (i allmänhet 

kandidat- och magisterstudier), 

3) avläggande av en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel, 

4) avläggande av utbildning som handleder för arbete och ett självstän-

digt liv, 

5) grundskole- och gymnasiestudier, 

6) utbildning som handleder för examensutbildning, 

7) studier vid ett öppet universitet eller en öppen yrkeshögskola, 

8) studier för påbyggnadsexamen vid universitet (i allmänhet licentiat- 

och doktorsexamen), 

9) avläggande av en yrkes- eller specialyrkesexamen eller en examens-

del, 

10) studier vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter, 

11) andra heltidsstudier som ger yrkesfärdigheter. 

 

För att trygga en smidig behandling av ärendet gällande den arbetssökandes utkomstskydd för 

arbetslösa beaktas i fråga om sådana studier som nämns i punkt 11) i förteckningen endast heltids-

studier vars totala varaktighet är minst fyra dagar. Kortare studier än så kan aldrig vara heltidsstu-

dier på det sätt som avses i bestämmelsen i fråga (2 kap. 10 § 2 mom. 11 punkten i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa). 

 

Om studier som ger yrkesfärdigheter inte är heltidsstudier eller om deras längd är högst tre dagar, 

är studierna inte sådana studier som avses i punkt 11) i förteckningen. Den arbetssökande är inte 

skyldig att anmäla sådana studier till arbets- och näringsbyrån, och arbets- och näringsbyrån avgör 

inte om studierna är heltids- eller deltidsstudier och ger inte arbetskraftspolitiska utlåtanden i såd-

ana frågor. 
 

3.2.1 Högskolestudier som leder till examen 
 

Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 1 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas studier där 

målsättningen är att avlägga yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen som heltids-

studier. Enligt 2 punkten i samma moment betraktas också studier vars mål är att avlägga lägre 

eller högre högskoleexamen vid ett universitet som heltidsstudier. 

 

Om studierna inte betraktas som heltidsstudier på grund av det examensmål som avses här, ska 

arbets- och näringsbyrån utreda om de ska betraktas som heltidsstudier på basis av omfattning 

enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 11 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Om ledstudier som leder till universitetsexamen och ledstudier som leder till yrkeshögskoleexa-

men är heltidsstudier bedöms för en helhet som avläggs vid ett öppet universitet eller en öppen 

yrkeshögskola utifrån deras omfattning enligt studieplanen. Om studierna är heltidsstudier bedöms 

på basis av examensmålet först från den tidpunkt då personen har rätt att avlägga en examen. 
 

Studier vid yrkeshögskola 
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Vid en yrkeshögskola kan man avlägga yrkeshögskolestudier och högre yrkeshögskolestudier. Vid 

sidan av dessa är sådana studier som alltid ska betraktas som heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § 2 

mom. 1 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bland annat examensinriktad fortbildning 

vars mål är att göra en yrkesutbildning till en yrkeshögskoleutbildning. 

 

I fråga om studier som syftar till avläggande av yrkeshögskoleexamen är endast studiestadiet och 

studiernas examensmål avgörande. Hur omfattande och bindande studierna är samt när och hur de 

avläggs påverkar inte bedömningen av om de är heltidsstudier. Studier som strävar till en yrkes-

högskoleexamen ska därför betraktas som heltidsstudier även om personen exempelvis kan räkna 

tidigare studier till godo så att omfattningen på de studier som avläggs blir väldigt liten. 

 

Det har inte heller någon betydelse för bedömningen av huruvida studier är heltidsstudier att stu-

dierna har kunnat ordnas så att de kan avläggas vid sidan av arbetet. Avläggande av en yrkeshög-

skoleexamen som kvälls-, distans-, nät- eller flerformsstudier räknas också i regel alltid som hel-

tidsstudier. Det har inte heller någon betydelse att en högre yrkeshögskoleexamen i allmänhet i 

praktiken har anordnats så att den kan avläggas vid sidan av arbete. 
 

Studier vid universitet 

 

Universitetsexamina har i allmänhet två steg: de studerande avlägger först en lägre högskoleexa-

men och fortsätter sedan med en högre högskoleexamen. En lägre högskoleexamen kallas i all-

mänhet för en kandidatexamen och en högre högskoleexamen för en magisterexamen. I regel antas 

studerande för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen. Ett universitet kan dock 

anta en studerande för avläggande av endast en lägre eller en högre högskoleexamen. 

 

Sådana examina som alltid ska betraktas som heltidsstudier som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. 2 

punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är högre och lägre högskoleexamen som avläggs 

vid universitet enligt universitetslagen (558/2009). Även examensinriktad fortbildning och behö-

righetsutbildning, vars mål är att göra en tidigare examen till en högskoleexamen, är i regel alltid 

heltidsstudier. 

 

Finlands universitet räknas upp i universitetslagens 1 §. Bestämmelser om läroanstalter som jäm-

ställs med universitet finns i statsrådets förordning om högskolornas examenssystem (464/1998). 

Enligt 2 § 2 mom. i förordningen räknas även Försvarshögskolan, som hör till försvarsministeriets 

förvaltningsområde, till universiteten. 

 

I fråga om studier som syftar till högskoleexamen är endast utbildningsstadiet och examensmålet 

i studierna avgörande. Hur omfattande och bindande studierna är samt när och hur de avläggs 

påverkar inte bedömningen av om de är heltidsstudier. Studier som strävar till en högskoleexamen 

ska därför betraktas som heltidsstudier även om personen exempelvis kan räkna tidigare studier 

till godo så att omfattningen på de studier som avläggs blir väldigt liten. Det har inte heller någon 

betydelse för bedömningen av huruvida studier är heltidsstudier att studierna har kunnat ordnas så 

att de kan avläggas vid sidan av arbetet. Avläggande av en högskoleexamen som kvälls-, distans-

, nät- eller flerformsstudier räknas också i regel alltid som heltidsstudier. 

 

Studier vid ett utländskt universitet eller en utländsk högskola som strävar till högskoleexamen 

bedöms på motsvarande sätt. 
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3.2.2 Studier enligt lagen om yrkesutbildning 
 

Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 3 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som hel-

tidsstudier sådana studier enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) som syftar till avläggande 

av en yrkesinriktad grundexamen eller en del av en sådan examen, eller till genomförande av ut-

bildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. Examina avläggs genom att påvisa 

kunnandet i ett yrkesprov. 

 

Utbildning som handleder för yrkesutbildning slogs samman med utbildning som handleder för 

examensutbildning den 1 augusti 2022.  

 

3.2.3 Gymnasiestudier och studier inom grundläggande utbildning för vuxna 
 

Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 4 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas gymnasi-

estudier som heltidsstudier då deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 150 studie-

poäng. Gymnasiestudier som ordnas i internat betraktas dock alltid som heltidsstudier. 

 

I undervisning för vuxna (vuxengymnasiestudier) omfattar lärokursen 88 studiepoäng. Eftersom 

minimiomfattningen på gymnasiestudier för unga är 150 studiepoäng, är sådana gymnasiestudier 

alltid heltidsstudier oberoende av när eller hur de avläggs. Därför ska också gymnasiestudier som 

avlagts via ett distans- eller nätgymnasium, vars omfattning är minst 150 studiepoäng, i regel be-

traktas som heltidsstudier. 

 

Efter som studierna i ett vuxengymnasium omfattar mindre än 150 studiepoäng är sådana studier 

i regel deltidsstudier. När eller hur studierna avläggs har ingen betydelse. Enligt 2 kap. 10 § 2 

mom. 4 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas gymnasiestudier som ordnas i 

internat dock alltid som heltidsstudier. Gymnasiestudiernas omfattning har då ingen betydelse för 

avgörandet av huruvida studierna är heltidsstudier. Därför är även vuxengymnasiestudier som ord-

nas i internat heltidsstudier. Internat kan exempelvis vara folkhögskolor. Sex folkhögskolor ordnar 

gymnasiestudier. 

 

Endast det att studierna avläggs vid ett vuxengymnasium gör dem alltså inte till deltidsstudier. Om 

andra än allmänbildande studier avläggs vid ett gymnasium kan man bedöma om de är heltidsstu-

dier utifrån den omfattning som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. 11 punkten i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa. 

 

Studier inom grundläggande utbildning för vuxna som avses i 46 § i lagen om grundläggande ut-

bildning (628/1998), vars omfattning är minst 22 kurser per läsår, betraktas som heltidsstudier 

enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

3.2.4 Utbildning som handleder för examensutbildning 
 

Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 5 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas studier som 

syftar till genomförande av utbildning enligt lagen om utbildning som handleder för examensut-

bildning (1215/2020) som heltidsstudier. Här avses så kallad TUVA-utbildning. 
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TUVA-utbildning handlar om utbildning efter den grundläggande utbildningen som handleder för 

utbildning som leder till examen. I den slås påbyggnadsundervisningen efter grundläggande ut-

bildning, utbildningen som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildningen som handleder 

för yrkesutbildning (VALMA) ihop. 

 

3.2.5 Studier vid en öppen högskola 
 

Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 7 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas studier vid 

öppna universitet och öppna yrkeshögskolor som heltidsstudier när studierna enligt studieplanen 

pågår längre än tre månader utan avbrott eller i perioder och deras omfattning i genomsnitt är minst 

fem studiepoäng per studiemånad.  

 

Det ovan nämnda innebär att en arbetssökande kan avlägga studier vid en öppen yrkeshögskola 

eller ett öppet universitet, vars längd enligt studieplanen är högst tre månader utan avbrott eller 

indelat i perioder, utan att studierna påverkar den arbetssökandes sätt till arbetslöshetsförmåner. 

Om studierna pågår i mer än tre månader utan avbrott eller indelade i perioder, har studiernas 

omfattning ingen betydelse. Studiernas längd bedöms utifrån den längd som anges i studieplanen. 

En arbetssökande kan avlägga högst tre månader långa studieavsnitt flera gånger utan att förlora 

sin rätt till arbetslöshetsförmåner. 

 

Längden på den arbetssökandes studierätt har ingen betydelse vid tillämpningen av bestämmelsen 

i fråga. Studierätt till ett öppet universitet eller en öppen högskola kan beviljas exempelvis för en 

hel termin eller ett helt läsår. 

 

Om studier som ursprungligen skulle vara i tre månader är oavslutade efter tre månader, bedöms 

huruvida studierna är heltidsstudier utifrån studiernas omfattning. Vid bedömningen av studiernas 

omfattning beaktas studierna i sin helhet från den tidpunkt då de inleddes. Avgörandet om 

huruvida studierna är hel- eller deltidsstudier gäller dock i regel endast tiden efter tre månader. 

Orsaken till att studierna fördröjts har ingen betydelse. Om bestämmelsen i fråga har tillämpats på 

basis av felaktiga uppgifter, görs ett avgörande dock retroaktivt från studiernas början. 

 

Bestämmelsen om effekten av studier på högst tre månader på rätten till arbetslöshetsförmåner 

tillämpas inte om det är uppenbart att den arbetssökande avsiktligt försöker dela in sina studie-

helheter i perioder på mindre än tre månader för att få arbetslöshetsförmåner. I sådana situationer 

bedöms om studierna är heltidsstudier på basis av studiernas omfattning från och med början av 

den första studieperioden. 

 

Om den arbetssökandes studier avbryts helt, kan studierna behandlas som periodindelad utbild-

ning. Orsaken till avbrytandet av studierna har ingen betydelse. Maximitiden på tre månader för-

längs däremot inte. 

 

Om studierna enligt studieplanen varar i över tre månader i streck eller uppdelat i perioder, bedöms 

om studierna är heltidsstudier på basis av deras omfattning från och med studiernas början. Det 

här innebär att man i bedömningen beaktar studiernas totala omfattning enligt studieplanen, från 

inledandet till avslutandet av studierna. Studier som pågår i mer än tre månader betraktas som 

heltidsstudier om deras omfattning enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng per 

studiemånad. 
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Om en person anmäler sig som arbetssökande medan studierna pågår, beaktas vid bedömningen 

av studiernas varaktighet och omfattning studierna i sin helhet från den tidpunkt studierna inled-

des. 
 

3.2.6 Studier för påbyggnadsexamen vid universitet 

 

Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 8 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas studier som 

syftar till avläggande av påbyggnadsexamen vid universitet som heltidsstudier när deras omfatt-

ning enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng per studiemånad. Om en person 

anmäler sig som arbetssökande medan studierna pågår, beaktas vid bedömningen av studiernas 

omfattning studierna i sin helhet från den tidpunkt studierna inleddes. 

 

Till påbyggnadsexamina som avläggs vid universitet hör doktors- och licentiatexamina, med un-

dantag för licentiatexamina i veterinärmedicin, odontologi och medicin. De sistnämnda är högre 

högskoleexamina. Även specialläkar-, specialtandläkar- och specialveterinärexamina är påbygg-

nadsexamina. 

 

Rätten till arbetslöshetsförmån för så kallade post doc-forskare och andra forskare än sådana som 

siktar på en påbyggnadsexamen bedöms på basis av bestämmelserna om sysselsättning i eget ar-

bete i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

3.2.7 Studier för yrkes- och specialyrkesexamen  

 

Om avläggande av en yrkes- eller specialyrkesexamen eller en examensdel är på heltid bedöms 

utifrån 2 kap. 10 § 2 mom. 9 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bedömningen görs 

utifrån omfattningen enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. 

 

Ovan nämnda studier betraktas som heltidsstudier om deras omfattning enligt den personliga ut-

vecklingsplanen för kunnandet i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng per studiemånad. Om 

en person anmäler sig som arbetssökande medan studierna pågår, beaktas vid bedömningen av 

studiernas omfattning studierna i sin helhet från den tidpunkt studierna inleddes. 

 

3.2.8 Studier vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter  

 

I lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) regleras utbildning vid bland annat folkhögskolor och 

idrottsutbildningscenter. Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 10 punkten i lagen om utkomstskydd för ar-

betslösa ska utbildning vid folkhögskolor eller idrottsutbildningscenter som avses i den först-

nämnda lagen betraktas som heltidsstudier när dess omfattning enligt undervisningsprogrammet i 

genomsnitt är minst 5 studiepoäng per studiemånad eller 25 undervisningstimmar per vecka. Om 

en person anmäler sig som arbetssökande medan studierna pågår, beaktas vid bedömningen av 

studiernas omfattning studierna i sin helhet från den tidpunkt studierna inleddes. 

 

När man bedömer studiernas omfattning utifrån antalet undervisningstimmar baserar sig bedöm-

ningen på omfattningen enligt undervisningsprogrammet för studierna.  

 

Om den arbetssökandes studier anges som studiepoäng i informationsresursen Koski, bedömer 

man utifrån antalet studiepoäng i informationsresursen om studierna är heltids- eller deltidsstudier. 

Uppgifterna registreras i regel i Koski först efter att utbildningen slutförts, så när man bedömer 
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om studierna är heltids- eller deltidsstudier utifrån antalet studiepoäng i Koski är det i regel fråga 

om en bedömning i efterhand av huruvida studierna är heltidsstudier. Om studierna i fråga redan 

tidigare har bedömts på basis av antalet undervisningstimmar per vecka, kan samma studier inte 

senare bedömas på basis av antal studiepoäng. 

 

Om studiernas omfattning anges både som studiepoäng och som antal undervisningstimmar per 

vecka, och uppgifterna leder till olika slutsatser om huruvida studierna är heltidsstudier, avgörs 

ärendet på det sätt som är bäst för den arbetssökande. Detta baserar sig på att studieprestationerna 

antecknas i informationsresursen Koski med den arbetssökandes samtycke, och att den arbetssö-

kande inte nödvändigtvis känner till hur avgörandet påverkar rätten till arbetslöshetsförmån när 

han eller hon ger sitt samtycke. På detta sätt tryggas jämlikheten mellan arbetssökande. 

 

3.2.9 Andra heltidsstudier som ger yrkesfärdigheter  

 

Enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 11 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas andra än 

ovan nämnda heltidsstudier som ger yrkesfärdigheter och som i genomsnitt ordnas minst fyra da-

gar per kalendervecka som heltidsstudier. 

 

Studier som i genomsnitt ordnas minst fyra dagar per kalendervecka i sex timmar per dag betraktas 

som heltidsstudier. 

 

Vid tillämpningen av bestämmelsen betraktas studier som ordnas minst sex timmar per dag som 

heltidsstudier. Med detta avses att en studiedag som hör till studierna är minst sex timmar lång. 

Det är inte fråga om längden på en genomsnittlig beräknad studiedag som beräknas utifrån exem-

pelvis omfattningen eller den övriga arbetsmängden, utan om att den arbetssökande ska delta i 

närundervisning, praktik som hör till studierna eller motsvarande verksamhet i minst sex timmar 

per dag. Självstudier är inte sådan verksamhet som avses här. 

 

Bestämmelsen tillämpas på studier vid vilken läroanstalt som helst, där man inte avgör utifrån 2 

kap. 10 § 2 mom. 1–10 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om studierna är heltids- 

eller deltidsstudier. 

 

Till de studier som bedöms utifrån punkten i fråga hör exempelvis studier vid privata läroanstalter 

som ger yrkesfärdigheter, men där det inte är fråga om avläggande av examina, examensdelar eller 

studier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 1–10 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Det centrala vid tillämpningen är att det är fråga om heltidsstudier som ger yrkesfärdigheter, som 

i genomsnitt ordnas minst fyra dagar i veckan, när man ser på hela studiernas varaktighet. Exem-

pelvis om studierna inte alls inkluderar några studiedagar på minst sex timmar, ska man inte avgöra 

utifrån denna punkt om de är heltids- eller deltidsstudier. 

 
Exempel: En arbetssökande deltar i fortbildning som anordnas av en högskola. Utbildningen inleds 

med en fyra veckor lång närundervisningsperiod, där den arbetssökande har en skyldighet att delta. 

Därefter följer en fyra veckor lång självstudieperiod och fyra veckors praktik. 

 

Om antalet heltidsstudiedagar (minst sex timmar per dag) i genomsnitt är minst fyra per vecka under 

hela studieperioden på 12 veckor, är den arbetssökande en heltidsstuderande enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 

11 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta gäller hela studiehelheten på 12 veckor, 

inte endast närundervisnings- och praktikperioderna. 
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3.2.10 Om bedömningen av studiernas omfattning och varaktighet 

 

Om den arbetssökande studerar i flera separata studier, ska dessas omfattning inte räknas samman 

vid tillämpning av 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta baserar sig 

på ett beslut som fattats av besvärsnämnden för social trygghet den 23 december 2020 

(17332/20/39). Enligt nämndens beslut ska studier enligt ordalydelsen i 2 kap. 10 § i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa bedömas separat, och det finns ingen bestämmelse i lagen om att de 

ska räknas samman. 

 

Även om ovan nämnda beslut av besvärsnämnden för social trygghet gäller lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa sådan som den var före de förändringar som trädde i kraft den 1 januari 2023, 

ska den rättsnorm som framgår av beslutet fortfarande tillämpas. Situationer där man bedömer 

studiernas varaktighet ska tolkas på samma sätt, och längden på separata studier ska inte räknas 

samman. 

3.2 Undantag i fråga om studier  

3.2.1 Betraktande av studier som deltidsstudier på basis av arbetshistoria eller företagsverk-

samhet 

 

Enligt 2 kap. 10 a § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas en person inte som 

studerande på heltid om det på basis av minst sex månaders stadigvarande tid i arbete eller minst 

sex månaders stadigvarande bedrivande av företagsverksamhet under studietiden kan anses att stu-

dierna inte utgör något hinder för att ta emot ett heltidsarbete. 

 

Det tidsmässiga kravet på sex månader för att studierna ska betraktas som deltidsstudier på grund 

av arbetshistoria eller företagsverksamhet är ovillkorligt, och avgörandet baserar sig till denna del 

inte på arbets- och näringsbyråns övervägande. Exempelvis orsaken till att anställningsförhållan-

det upphörde påverkar inte kravet på sex månader. 

 

Orsaken till att anställningsförhållandet upphörde har dock betydelse när man bedömer om arbetet 

eller företagsverksamheten kan anses visa att studierna inte utgör något hinder för att ta emot ett 

heltidsarbete. Detta gäller exempelvis i situationer där den arbetssökande har avslutat anställnings-

förhållandet på grund av studier. 

 

Vid tillämpning av lagrummet förutsätts det att personens förvärvsarbete eller företagsverksamhet 

under studietiden har varit stadigvarande verksamhet. Exempelvis arbete endast under läroanstal-

tens lov kan inte betraktas som stadigvarande på det sätt som avses i bestämmelsen. 

 

Arbetet behöver inte vara heltidsarbete, utan även deltidsarbete som räknas till arbetsvillkoret kan 

beaktas. I vissa undantagsfall (exempelvis föräldraledighet) behöver personen inte ha en arbetshi-

storia direkt innan arbetslösheten började, och den behöver inte nödvändigtvis vara helt enhetlig. 

En mycket oenhetlig arbetshistoria kan dock inte vara etablerad på det sätt som avses i bestäm-

melsen. Studierna framskridande under tiden i arbete eller tiden för utövande av företagsverksam-

het utreds inte. 

 

Bestämmelsen i fråga tillämpas när villkoren uppfylls på alla studier som arbetssökanden bedriver, 

även t.ex. sådana studier enligt lagen om yrkesutbildning som syftar till avläggande av en yrkes-

inriktad grundexamen eller en del av en sådan examen, eller till genomförande av handledande 

utbildning för yrkesutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. 
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3.2.2 Studier som inletts under ett anställningsförhållande  

 

Enligt 2 kap. 10 a § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas studier som inletts 

under ett anställningsförhållande inte som heltidsstudier om arbetslösheten beror på permittering 

eller uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Förutsättningarna gällande både 

inledande av studierna under anställningsförhållandet och orsaken till avslutande av anställnings-

förhållandet behöver uppfyllas för att studierna inte ska påverka den arbetssökandes rätt till ar-

betslöshetsförmåner. 

 

Tillämpningen av bestämmelsen i fråga påverkas inte av exempelvis typen av studier, studiernas 

omfattning eller hur studierna anordnas. Tillämpningen av bestämmelsen påverkas inte heller av 

anställningsförhållandets längd eller av arbetstiden. Även om personen inte har arbetat på grund 

av exempelvis familjeledighet, har det ingen betydelse vid bedömningen av huruvida studierna har 

inletts under anställningsförhållandet. 

 

3.2.3 Periodindelad utbildning 

 

Kortvariga studier som avses i 2 kap. 10 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, arbetskrafts-

utbildning, frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån och frivilliga studier enligt 22–24 § 

i lagen om främjande av integration kan ordnas i perioder. Under tiderna mellan perioderna be-

traktas den sökande inte som heltidsstuderande på basis av studierna i fråga enligt 2 kap. 10 a § 3 

mom. 1 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

För att den sökande ska få arbetslöshetsförmån mellan perioderna krävs att han eller hon i övrigt 

uppfyller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för arbetslöshetsförmån. Exempelvis en gäl-

lande skyldighet att vara i arbete förhindrar beviljande av arbetslöshetsförmån mellan perioderna. 

 

3.2.4 Utbildning som erbjuds av arbetsgivaren och omställningsskyddsutbildning 
 

Arbetslagstiftningen förutsätter att arbetsgivaren ordnar eller skaffar utbildning för uppsagda ar-

betstagare, om vissa förutsättningar uppfylls. Utbildningen kan ordnas antingen under anställ-

ningsförhållandet eller efter dess slut. I regel ska utbildningen genomföras inom två månader efter 

anställningsförhållandets slut. Enligt 2 kap. 10 a § 3 mom. 2 punkten betraktas deltagande i sådan 

utbildning ordnad eller anskaffad av arbetsgivaren som avses ovan inte som heltidsstudier. 

 

Arbetsgivaren kan även uppfylla sin skyldighet genom att helt eller delvis bekosta utbildning som 

arbetstagaren själv har skaffat. I sådana situationer bedömer man om studierna är heltids- eller 

deltidsstudier på samma sätt som annars. 

 

Om den arbetssökande har fyllt 55 år och har sagts upp av produktionsmässiga eller ekonomiska 

skäl kan hen ha rätt till omställningsskyddsutbildning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och 

företagsservice. Enligt 2 kap. 10 § 3 mom. 3 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa be-

traktas omställningsskyddsutbildning inte som heltidsstudier. 

 

3.2.5 Studier som ingår i sysselsättningsfrämjande service 
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Enligt 2 kap. 10 a § 3 mom. 4 punkten betraktas en arbetssökandes studier inte som heltidsstudier 

om studierna ingår i sysselsättningsfrämjande service. En uttömmande definition av sysselsätt-

ningsfrämjande service finns i 1 kap. 5 § 1 mom. 15 punkten i lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa. 

 

Bestämmelsen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa påverkar inte innehållet i de tjänster som 

anordnas. Tjänsterna ordnas alltid i enlighet med bestämmelserna för respektive tjänst. 

 

Om deltagande i sysselsättningsfrämjande service avtalas i en sysselsättningsplan eller en plan 

som ersätter sysselsättningsplanen, som utarbetas tillsammans med den arbetssökande. Avläg-

gande av studier som en del av sysselsättningsfrämjande service kan avtalas i planen innan studi-

erna inleds, men att avläggandet av studierna inkluderas i planen är dock inte en ovillkorlig förut-

sättning för att bestämmelsen ska tillämpas.  

 

3.3 Effekten av kortvariga studier på rätten till arbetslöshetsförmån 

En arbetssökande har enligt 2 kap. 10 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa rätt att få arbets-

löshetsförmåner trots studier, om han eller hon har fyllt 25 år och studierna pågår högst sex måna-

der utan avbrott eller i perioder. Det har ingen betydelse om studierna är heltidsstudier eller del-

tidsstudier enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

2 kap. 10 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är avsedd att förenkla avgörandet och för-

bättra dess förutsägbarhet när man bedömer hur en arbetssökandes studier påverkar hans eller hen-

nes rätt till arbetslöshetsförmåner. Bestämmelsen är primär om 2 kap. 10 § tillämpas på den ar-

betssökandes studier. 

 

Information om den arbetssökandes skyldighet att meddela om studier till arbets- och näringsbyrån 

och om utfärdande av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande fes ovan i avsnitt 3.2. Det som stadgas i 2 

kap. 10 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa utökar inte denna anmälningsskyldighet eller 

de situationer där ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ges. 

 
Exempel: En arbetssökande som fyllt 25 år berättar i ett samtal om jobbsökning att han eller hon ska 

delta i en två dagar lång utbildning för ett tillståndskort. Eftersom utbildningen är sådan att 2 kap. 10 

§ i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte tillämpas på den, behöver man inte heller ge ett arbets-

kraftspolitiskt utlåtande (0D6) enligt 2 kap. 10 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Exempel: En arbetssökande som har fyllt 25 år inleder en fyra dagar lång fortbildning som ger yrkes-

färdigheter. Utbildningen ordnas på heltid. Eftersom man i en bedömning av huruvida en utbildning 

är på heltid eller på deltid i övrigt ska tillämpa 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

ska man i första hand avgöra ärendet utifrån 2 kap. 10 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 

utfärda ett arbetskraftspolitiskt utlåtande 0D6 om den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmåner, 

om även de övriga förutsättningarna för det uppfylls. 

 

Med studiernas varaktighet avses antingen varaktigheten av den studiehelhet som arbetssökanden 

har för avsikt att genomföra eller den tid som återstår av studierna. Avsikten är inte att arbetssö-

kande med arbetslöshetsförmån ska kunna inleda exempelvis studier som pågår i flera år och som 

leder till examen. Därför har en person inte rätt till arbetslöshetsförmåner, om det är uppenbart att 

personens avsikt är att genomföra studier som pågår över sex månader. 

 

Om det är fråga om studier som bedrivits tidigare, tillämpas bestämmelsen endast när det har gått 

minst ett år sedan studierna bevisligen avbröts. Begränsningen gäller inte studier som inletts under 
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ett anställningsförhållande eller under tiden för en periodiserad ekonomisk förmån enligt 3 kap. 6 

§ 1 mom. eller som bedrivits i form av arbetskraftsutbildning.  

 

Dessutom förutsätts att studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet. Avsikten 

är att förutsättningen ska tolkas så brett som möjligt. Förutsättningen uppfylls, om studierna på 

något sätt kan anses främja den arbetssökandes sysselsättning eller företagsverksamhet. Utanför 

tillämpningsområdet blir främst studier som klart är av hobbynatur. 

 

Möjligheten till högst sex månaders heltidsstudier utan förlust av arbetslöshetsförmånen återfås 

efter att personen har uppfyllt arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning. Detta förutsätts om stu-

dierna har pågått i över tre månader. För tidigare studier som pågått i högst tre månader gäller inte 

detta krav. Det finns inte heller någon begränsning för hur många gånger en arbetssökande kan få 

arbetslöshetsförmåner utan att förhindras av nya studier på högst tre månader.  

 

Om arbetssökandens studier, som från början avsetts pågå i högst sex månader, inte har slutförts 

när tidsfristen på sex månader går ut, fattar arbets- och näringsbyrån ett beslut om huruvida det är 

fråga om heltidsstudier eller deltidsstudier. Vid bedömningen av studiernas omfattning beaktas 

studierna i sin helhet från den tidpunkt då de inleddes. I princip gäller beslutet enbart tiden efter 

de nämnda sex månaderna, och till exempel en fördröjning av studierna av en orsak som beror på 

arbetssökanden saknar betydelse i ärendet. Beslutet om arbetssökandens rätt till utkomstskydd för 

arbetslösa fattas retroaktivt från inledandet av studierna, om 2 kap. 10 b § i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa har tillämpats t.ex. på basis av felaktiga uppgifter. 

 

Under tiden för studierna kvarstår arbetssökandens skyldighet att söka och vara beredd att ta emot 

heltidsarbete samt att delta i sysselsättningsfrämjande service när sådant erbjuds personen. 

 

3.4 Avslutande av studier 

Bestämmelser om avslutande av heltidsstudier finns i 2 kap. 11 § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. Studierna för en person som har studerat på heltid betraktas som heltidsstudier tills han 

eller hon har avslutat sina studier. Förteckningen i bestämmelsens 3 mom. om situationer där stu-

dier avslutas är inte uttömmande. 

 

En person under 25 år som saknar yrkesutbildning kan förlora sin rätt till arbetslöshetsförmån som 

betalas på basis av arbetslöshet enligt 2 kap. 13 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han 

eller hon utan giltig orsak avbryter studier som ger yrkesfärdigheter och som leder till examen.  

 

3.4.1 Utexaminering från studier 
 

Studier anses ha avslutats när personen meddelar att han eller hon utexaminerats från studierna. 

Utexamineringen bevisas vid behov med ett examensbetyg som utfärdas av läroanstalten. I dessa 

fall betraktas datumet på examensbetyget som heltidsstudiernas sista dag. 

 

I en situation där en arbetssökande från början har fått studierätt för både lägre och högre högsko-

leexamen och meddelar eller visar upp ett betyg på att han eller hon har avlagt en lägre högskole-

examen (exempelvis filosofie kandidat), betraktas han eller hon fortfarande som heltidsstuderande. 

Det baserar sig på att personen fortfarande har studierätt för en högre högskoleexamen. Rätt till 

arbetslöshetsförmån förutsätter i regel att den studerande separat visar att han eller hon har avslutat 
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sina studier exempelvis genom att lämna in ett skiljebetyg eller en utredning om att studierna har 

varit avbrutna i minst ett år. 

 

Arbets- och näringsbyrån behöver i regel inte utreda separat om studierätten har beviljats endast 

för avläggande av en lägre högskoleexamen eller för båda examina. Om en sökande har avlagt en 

lägre högskoleexamen antas han eller hon också ha rätt att avlägga en högre examen. Om den 

sökande ändå berättar eller lägger fram en utredning om att han eller hon inte har rätt att fortsätta 

studierna till en högre examen, anses studierna ha avslutats. 

 

Situationer där en helhet som hör till en examen, exempelvis en praktikperiod, inte kan ordnas för 

en person som avlagt övriga studieprestationer av orsaker som inte beror på honom eller henne har 

i praktiken jämställts med avslutande av studierna. Då kan den arbetssökande, om de övriga för-

utsättningarna uppfylls, få arbetslöshetsförmåner tills praktiken börjar. 

 

Avslutande av studierna kan också bevisas genom ett tillfälligt betyg som utfärdats av läroanstalten 

i en situation där det egentliga examensbetyget är försenat av tekniska orsaker eller andra orsaker 

som är oberoende av den studerande. I besvärsinstansernas praxis för avgöranden har det inte för-

utsatts att förseningen av det egentliga examensbetyget är väsentlig. 

 

3.4.2 Avgång från läroanstalt eller avstående från studierätt vid universitet 

 

Utgångspunkten är att upphörande med studierna konstateras utifrån arbetssökandens meddelande 

och vid behov med ett skiljebetyg som utfärdas av läroanstalten. Det datum för avgången som 

anges på skiljebetyget betraktas som heltidsstudiernas sista dag. 

 

Om en arbetssökande efter att ha avgått från en läroanstalt senare inleder samma studier vid samma 

läroanstalt på nytt, kan arbets- och näringsbyrån retroaktivt betrakta den arbetssökande som hel-

tidsstuderande från det att personen avgick från läroanstalten åtminstone i situationer där den ar-

betssökandes förfarande kan betraktas som kringgående av begränsningarna för semesterperioder 

i heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När det gäller 

andra studier eller fortsättande av studierna vid en annan läroanstalt betraktas den arbetssökande 

inte retroaktivt som heltidsstuderande. Den så kallade sexmånadersregeln som skapats inom till-

lämpningspraxisen lämpar sig inte som sådan för en bedömning av sådant inledande av studier på 

nytt som avses här, eftersom tillämpning av den kan möjliggöra exempelvis avbrytande av studier 

och beviljande av arbetslöshetsförmån i situationer där förmån inte ska betalas ut enligt lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. 

 

En universitetsstuderande kan avstå från sin studieplats genom att skriftligen anmäla det till uni-

versitetet. Universitetet utfärdar ett beslut i ärendet, där det datum då anmälan lämnats in anges 

som studierättens slutdatum. I praktiken innebär detta en avgång från universitetet. Om den sö-

kande avstår från sin studieplats, krävs för att han eller hon ska få studierätt på nytt att han eller 

hon får en studieplats enligt universitetets normala ansökningsförfarande för studerande. Om den 

sökande avstår från sin studierätt har han eller hon, om även de övriga förutsättningarna för ar-

betslöshetsförmån uppfylls, rätt till förmånen från och med dagen efter datumet för studierättens 

upphörande.  

 

3.9.3 Förlust eller återkallande av studierätt 
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Enligt 39 § i universitetslagen ska en studerande varje läsår anmäla sig som närvarande eller från-

varande på det sätt som universitetet bestämmer. En studerande som inte anmält sig på det sätt 

som bestämts förlorar sin studierätt. En studerande förlorar också sin studierätt om han eller hon 

inte slutför sin examen inom den tid som fastställs i 41 § eller den extra tid som fastställs i 42 §, 

eller om extra tid inte beviljas. Om en sådan studerande senare vill inleda eller fortsätta studier, 

måste han eller hon ansöka om att antas som studerande vid universitetet på nytt. Förlust av studi-

erätt vid yrkeshögskola regleras i yrkeshögskolelagens (932/2014) 32 §. 

 

Om en person meddelar eller lägger fram en utredning om förlust av studierätt i ovan nämnda 

situationer, betraktas han eller hon inte som heltidsstuderande även om han eller hon genom en 

ansökan kan få tillbaka sin studierätt. Den sökande är dock skyldig att meddela om det sker för-

ändringar i hans eller hennes omständigheter. 

 

Vissa universitet använder ett så kallat passivregister, dit de överför sådana studerande som inte 

har avlagt några studieprestationer alls under en viss tid. Om den studerande vill tillbaka till aktiv-

registret måste hen före registreringen få en personlig studieplan godkänd av sin fakultet. Överfö-

ring till passivregistret påverkar inte en bedömning av en arbetssökandes rätt till arbetslöshetsför-

mån. 

 

Återkallande och återställande av studierätter, hinder för antagning av studerande, drogtester och 

disciplin regleras av den så kallade SORA-lagstiftningen (läs mer i RP 164/2010 rd). En läroanstalt 

kan återkalla en studerandes studierätt i vissa situationer, om skydd av en minderårig eller patient-

, klient- eller trafiksäkerheten kräver det. Om en arbetssökande meddelar eller visar upp ett beslut 

från läroanstalten om att studierätten återkallas, anses heltidsstudierna ha upphört. Personen kan 

ansöka hos läroanstalten om att få tillbaka studierätten, och den ska återställas om den sökande 

visar att orsaken till att studierätten återkallats inte längre föreligger. Den sökande betraktas då 

som heltidsstuderande från det att studierätten återställts. 

 

Även andra åtgärder enligt SORA-lagstiftningen än återkallande av studierätt, exempelvis av-

stängning från deltagande i undervisningen, en tidsbestämd, högst ettårig avstängning från läroan-

stalten eller indragning av studierätt, visar inte att studierna har avslutats på det sätt som avses i 2 

kap. 11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

3.4.4 Anskaffande av yrkeskompetens 

 

För en studerande som inleder yrkesutbildning utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnan-

det. I planen anges et individuellt kompetensmål, som kan vara en yrkesexamen, en eller flera 

examensdelar, en eller flera helheter som är mindre än en examensdel, annan yrkesutbildning en-

ligt 8 § i lagen om yrkesutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt 

liv enligt 7 § (utbildningen som handleder för yrkesutbildning har slagits ihop med utbildningen 

som handleder för examensutbildning från och med den 1 augusti 2022). I planen antecknas också 

när förvärvandet av kunnandet ska ske. 

 

Den studerandes studierätt upphör, när han eller hon har avlagt den examen eller den del eller de 

delar av examen eller den utbildning som han eller hon blivit antagen som studerande till. När en 

sökande har avlagt de avsedda studierna och meddelar att han eller hon inte fortsätter sina studier, 

betraktas personens heltidsstudier som avslutade. Om den sökande senare fortsätter sina studier, 

bedöms studiernas inverkan på möjligheterna att få arbetslöshetsförmån från och med tidpunkten 

för återupptagandet av studierna. 

 



47/90 

 

  

3.4.5 Avslutande av arbetskraftsutbildning 

 

Studier som inletts som arbetskraftsutbildning anses ha avslutats när arbetskraftsutbildningen av-

slutas och personen inte fortsätter studierna. Om studierna avbryts och personen inte fortsätter dem 

har personen rätt till arbetslöshetsförmån från och med arbetskraftsutbildningens slut. Om perso-

nen eventuellt fortsätter de avbrutna studierna senare bedöms deras inverkan på beviljandet av 

arbetslöshetsförmån separat från och med tidpunkten för återupptagandet. 

 

3.4.6 Avslutande av utbildning som avläggs genom yrkesprov 

 

I fråga om examina som avläggs genom yrkesprov anses studierna vara avslutade när den sökande 

meddelar att de egentliga studierna har avslutats. Vid behov bes den sökande uppvisa betyg eller 

någon annan redogörelse för att studierna har avslutats. Det har ingen betydelse om yrkesprovet 

har avlagts eller om den sökande tänker avlägga det senare. 

 

Enbart deltagande i yrkesprov (eller motsvarande) betraktas inte som sådana studier som avses i 2 

kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och deltagandet inverkar inte på rätten 

att få arbetslöshetsförmåner. Detta gäller även i situationer där en arbetssökande har skrivits in vid 

en läroanstalt endast för att delta i ett yrkesprov.  

 

3.4.7 Avbrytande av studier 

 

Den sökandes studier kan anses ha avslutats enligt 2 kap. 11 § 3 mom. 7 punkten i lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa, när studierna har varit avbrutna i minst ett år. Bestämmelsen motsvarar 

bestämmelsen i 6 kap. 3 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om att 

tidigare utövade studier ska ha varit avbrutna i minst ett år för att frivilliga studier ska kunna stöd-

jas med arbetslöshetsförmån.  

 

Bestämmelsen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa gäller alla studier oberoende av läroanstalt, 

och orsaken till avbrottet har ingen betydelse. Avbrytande av studier utvärderas alltid i efterhand 

och som utredning om avbrottet används i allmänhet läroanstaltens utredning om att personen inte 

har avlagt studieprestationer på minst ett år och inte heller i övrigt har deltagit i undervisning eller 

arbetat med ett examensarbete. Det har ingen betydelse om personen har anmält sig som frånva-

rande eller närvarande till läroanstalten. 

 

Den sökande är skyldig att meddela om förändringar i sina omständigheter som kan påverka rätten 

till arbetslöshetsförmån. Exempelvis inledande eller fortsättande av studier är en sådan förändring. 

Om den sökande senare återupptar studier som anses ha avslutats, bedöms om de är heltidsstudier 

utifrån 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med tidpunkten för återuppta-

gandet. 

 

3.4.8 Avslutande av gymnasiestudier 

 

Den som genomför gymnasiets eller den grundläggande utbildningens lärokurs i sin helhet betrak-

tas alltid som studerande på heltid till terminens utgång. Detta regleras i 2 kap. 11 § 2 mom. i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa. Utexaminering från gymnasieutbildning för unga bevisas genom 

att vid behov visa upp ett avgångsbetyg från gymnasiet och ett studentexamensbetyg. Om gymna-
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siestudier avslutats genom att den studerande avgått från läroanstalten, kan en rätt till arbetslös-

hetsförmån börja redan från och med avgången, om personen i övrigt uppfyller de arbetskraftspo-

litiska förutsättningarna för att få förmåner. 

 

Avslutande av gymnasiestudier i en situation där en person har fått avgångsbetyg från gymnasiet 

men inte ett studentexamensbetyg 

 

Om en person som avlägger gymnasiets lärokurs och studentexamen får ett avgångs-

betyg från gymnasiet men inget studentexamensbetyg, och deltar i studentskriv-

ningar i minst två ämnen under nästa eller därpå följande termin, är han eller hon 

heltidsstuderande fram till ifrågavarande termins slut.  

 

Om provprestationerna dock inte godkänns och personen meddelar att han eller hon 

ska skriva de ämnen som saknas ännu under följande termin, betraktas personen fort-

farande som heltidsstuderande fram till terminens slut.  

 

Personen är heltidsstuderande under nästa och därpå följande termin, om han eller 

hon under nästa termin deltar i studentprovet i ett ämne och därpå följande termin i 

studentproven i minst två ämnen.  

 

Om den sökande har meddelat att han eller hon ännu ska delta i studentskrivningarna 

i minst två ämnen, men före skrivningarna ändrar sig och meddelar att hen inte längre 

ska delta i skrivningar, ges ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om att det inte finns 

hinder dagen efter anmälan. Om den sökande meddelar att han eller hon tänker delta 

i studentprovet endast i ett ämne, anses hans eller hennes heltidsstudier ha avslutats 

i slutet av den termin då han eller hon får sitt avgångsbetyg från gymnasiet. 

 

Om en person som har fått avgångsbetyg från gymnasiet meddelar att han eller hon 

inte längre tänker delta i studentskrivningar, anses personen ha avslutat sina studier 

och kan få ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om att det inte finns hinder från och med 

terminens slut, om han eller hon i övrigt uppfyller förutsättningarna för att få för-

måner. Om den sökande efter detta ändrar sig och deltar i studentskrivningar i minst 

två ämnen nästa eller därpå följande termin, betraktas den sökande som heltidsstu-

derande ända från början, eftersom de tidigare inledda heltidsstudierna trots den sö-

kandes anmälan inte avslutats. Arbets- och näringsbyrån ska gärna informera den 

sökande om att om den sökande trots sin anmälan deltar i skrivningarna, blir påfölj-

den retroaktiv förlust av rätten till utkomstskydd för arbetslösa och eventuellt åter-

krav av förmåner.  

 

Om den sökande deltar i studentskrivningar senare än nästa eller därpå följande ter-

min, har det inte längre någon betydelse för personens rätt att få arbetslöshetsför-

måner under skrivningarna eller i övrigt. 

 

Avslutande av kombistudier 

 

Med kombistudier avses studier där personen avlägger såväl en yrkesinriktad grun-

dexamen som gymnasiets lärokurs och studentexamen samt studier där den sökande 

avlägger gymnasiestudier som en del av en yrkesinriktad grundexamen. 

 

Utexaminering från studier där den sökande har avlagt såväl en yrkesinriktad grun-

dexamen som gymnasiets lärokurs och studentexamen bevisas genom att vid behov 
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visa upp yrkesexamensbetyget, avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamens-

betyget.  

 

Om personen har avlagt gymnasiestudier som en del av en yrkesinriktad grundexa-

men, men inte avlägger hela gymnasiets lärokurs, bevisas utexamineringen genom 

att vid behov visa upp ett betyg för den yrkesinriktade grundexamen. Gymnasiestu-

dierna behöver inte avslutas separat, eftersom personen inte är inskriven i gymnasiet 

och inte avlägger hela gymnasiets lärokurs, och därför inte får ett avgångsbetyg från 

gymnasiet.  

 

Person som avlägger yrkesinriktad grundexamen, gymnasiets lärokurs och studentexamen  

 

I en situation där en person som avlägger yrkesinriktad grundexamen, gymnasiets 

lärokurs och studentexamen får ett betyg för sin yrkesinriktade grundexamen och ett 

avgångsbetyg från gymnasiet, men inte ett studentexamensbetyg, ska avslutandet av 

studierna bedömas på samma sätt som anges ovan om avslutande av gymnasiestudier 

i en situation där en person har fått ett avgångsbetyg från gymnasiet men inget stu-

dentexamensbetyg. 

 

Person som avlägger gymnasiestudier som en del av en yrkesinriktad grundexamen 

 

En person som bedriver gymnasiestudier som en del av yrkesinriktad grundexamen 

betraktas inte till terminens slut som heltidsstuderande på sådant sätt som avses i 2 

kap. 11 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utan kan ges ett utlåtande 

om att hinder inte föreligger, då han eller hon har meddelat att yrkesinriktad grun-

dexamen avlagts och vid behov uppvisat ett examensbetyg. Om personen ändå med-

delar att han eller hon deltar i studentskrivningarna, betraktas personen på ovan 

nämnda sätt som heltidsstuderande fram till slutet av nästa eller därpå följande ter-

min. 

 

Om en person som avlagt gymnasiestudier endast som en del av en yrkesinriktad 

grundexamen efter avläggandet av sin yrkesinriktade grundexamen fortsätter med 

gymnasiestudier i ett dag- eller kvällsgymnasium, anser man att de tidigare inledda 

studierna fortsätter och personen betraktas fortfarande som heltidsstuderande. Om 

det går minst sex månader mellan avslutandet av de andra studierna och övergången 

till kvällsgymnasium (exempelvis för att personen är i arbete eller är arbetssökande 

hos arbets- och näringsbyrån), kan man anse att det inte är fråga om fortsättande av 

de tidigare heltidsstudierna, utan om nya deltidsstudier. 

 

Avslutande av gymnasiestudier i en situation där en person har fått avgångsbetyg från gymnasiet 

och studentexamensbetyg 

 

Deltagande i studentskrivningar efter att personen har fått både avgångsbetyg från 

gymnasiet och studentexamensbetyg samt vid kombistudier även ett betyg för en 

yrkesinriktad grundexamen har ingen betydelse i bedömningen av rätten till arbets-

löshetsförmån. 

 

Om personen utöver studentprovet även deltar i gymnasieundervisning, bedöms om 

studierna är heltidsstudier utifrån omfattningen i enlighet med 2 kap. 10 § 2 mom. 4 

punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
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3.5 Läroavtal i yrkesutbildning 

Sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning kan ordnas som handledd och målinriktad 

utbildning som sker på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter antingen som läro-

avtalsutbildning eller som utbildning som grundar sig på utbildningsavtal. I detta kapitel behandlas 

läroavtalsutbildning. I en utbildning som baserar sig på ett utbildningsavtal är den studerande inte 

i ett anställningsförhållande, och utbildning som baserar sig på utbildningsavtal behandlas som 

studier enligt 2 kap. 10, 10 a, 10 b och 11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Läroavtalsutbildning grundar sig på ett arbetsavtal för viss tid mellan en studerande och en arbets-

givare (läroavtal). En förutsättning för ingående av läroavtal är att läroanstalten och arbetsgivaren 

skriftligen avtalar om ordnande av läroavtalsutbildning. 

 

Enligt hänvisningen enligt 77 § i lagen om yrkesutbildning tillämpas på läroavtal samma lagstift-

ning som på anställnings- och tjänsteförhållanden. I regel tillämpas på läroavtal arbetsavtalslagen 

med undantag för 1 kap. 3 och 8 §, 2 kap. 4 och 5 § , 4 kap. 4 och 5 §, 6 kap. 1, 1 a, 2–4, 4 a, 5 och 

6 §, 7 kap. 1–5 § och 7–11 §, 9 och 10 kap. samt 13 kap. 3 och 4 §. Bland annat arbetsavtalslagens 

allmänna bestämmelser om avslutande av arbetsavtal och grunder för uppsägning hamnar därmed 

utanför tillämpningsområdet. Kapitel 5 om permitteringar i arbetsavtalslagen ska däremot tilläm-

pas. 

 

Vid läroavtalsutbildning inhämtas största delen av de behov av kunnande som planerats i den per-

sonliga utvecklingsplanen för kunnandet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en arbets-

plats. Ett läroavtal kan i regel behandlas som ett anställningsförhållande, och bestämmelserna om 

studier i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas inte på det. 

 

Hur lönen och eventuella andra ersättningar under läroavtalet påverkar möjligheten till och belop-

pet för arbetslöshetsförmån utreds av betalaren av förmånen. 

 

3.5.1 Permittering av person i läroavtalsförhållande och orsaker som jämställs med permit-

tering 

 

Ett läroavtal kan genomföras så att personen tidigare har anställts eller anställs tills vidare och att 

arbetsgivaren och arbetstagaren utöver detta ingår ett tidsbundet arbetsavtal (läroavtal). Även om 

arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett separat tidsbundet avtal om läroavtalet på det sätt som 

lagstiftningen om läroavtal kräver, ändrar avtalet om tidsbundna uppgifter ur arbetsrättslig synvin-

kel inte anställningsförhållandets karaktär från fast till tidsbundet. Ett läroavtal kan också förverk-

ligas exempelvis genom att rekrytera en person direkt till en tidsbunden anställning (läroavtal). 

 

För personer som permitterats från läroavtalsförhållanden agerar man på samma sätt som för alla 

andra permitterade. Arbets- och näringsbyrån utreder inte sättet att genomföra läroavtalet, utan 

konstaterar permitteringsgrunden (produktionsorsaker och ekonomiska orsaker) och permitte-

ringstiden utifrån personens meddelande. 

 

Eftersom läroavtalsutbildningen fortfarande pågår i en permitteringssituation, utreder arbets- och 

näringsbyrån inte läroavtalsärendet som studier, även om personen är inskriven vid en läroanstalt. 

Om införskaffande av kunnande som sker i andra lärmiljöer under en läroavtalsutbildning scen-

maläggs under permitteringen påverkar det inte personens rätt till arbetslöshetsförmån. 
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Även i en läroavtalsutbildning kan arbetet och löneutbetalningen avbrytas i enlighet med villkor i 

arbetsavtalet. En studerande i läroavtalsutbildning har rätt till arbetslöshetsförmån på basis av en 

sådan här orsak som jämställs med permittering enligt samma förutsättningar som andra arbetssö-

kande. Avbrott i arbetet och löneutbetalningen ska avtalas redan från början i arbetsavtalet, och 

avbrottet ska bero på arbetsgivarens etablerade verksamhetstider. Ett villkor som gäller ett avbrott 

kan finnas både i ett tillsvidareavtal och ett tidsbundet avtal. 

3.5.2 Tillfälligt avbrytande av läroavtal 

 

Ett läroavtal kan avbrytas på grund av exempelvis en lång sjukdom, familjeledighet eller fullgö-

rande av värnplikt. Då avtalar man om att flytta avslutandet av ett tidsbundet avtal till en senare 

tidpunkt så att studiemålet uppfylls. Utgångspunkten för avbrytande av ett läroavtal är att avbrottet 

sker för en bestämd tid och att den studerande efter avbrottet fortsätter sina studier enligt vad som 

avtalats i förväg. 

 

Om den studerande och arbetsgivaren under läroavtalet har avtalat om ett tillfälligt avbrott i läro-

avtalet, har personen inte rätt till arbetslöshetsförmån under det tillfälliga avbrottet. Personen har 

ett gällande arbetsavtal, och orsaken till det tillfälliga avbrottet i arbetet och löneutbetalningen är 

något annat än permittering eller en orsak som kan jämställas med permittering. 

 

3.5.3 Hävning av läroavtal 

 

Enligt 75 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning kan den studerande och arbetsgivaren häva ett 

läroavtal med omedelbar verkan genom en gemensam överenskommelse. Utöver det som fastställs 

i 1 kap. 4 § om prövotid samt 8 kap. 1 och 3 § (hävningsgrund, rätt att anse arbetsavtalet hävt) i 

arbetsavtalslagen, kan ett läroavtal ensidigt hävas om arbetsgivaren avslutar sin affärsverksamhet, 

går i konkurs eller avlider. Med utbildningsanordnarens tillstånd kan ett läroavtal likaså hävas på 

de grunder som enligt arbetsavtalslagen berättigar till uppsägning av arbetsavtalet. Utbildningsan-

ordnaren kan häva läroavtalet efter att ha hört den studerande och arbetsgivaren, om man i utbild-

ningen på arbetsplatsen inte följer bestämmelserna i lagen om yrkesutbildning eller den förordning 

som utfärdats med stöd av den eller föreskrifterna i avtalet mellan utbildningsanordnaren och ar-

betsgivaren. 

 

Hävning av ett läroavtal påverkar inte den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmån, om häv-

ningen baserar sig på ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker. Produktionsmässiga och eko-

nomiska orsaker kan antas ligga bakom hävning av ett läroavtal exempelvis då arbetsgivaren har 

sagt upp andra arbetstagare av ovan nämnda orsaker. 

 

Om ett läroavtal upphör, men personen fortsätter sina studier som frivilliga studier, utreder arbets- 

och näringsbyrån hur studierna påverkar rätten till arbetslöshetsförmån som ett normalt ärende 

som berör studierna. Om studierna betraktas som heltidsstudier, kan man inte visa att studierna 

varit deltidsstudier med hänvisning till arbete som utförts under läroavtalsutbildning, eftersom stu-

dierna var arbete. 

 

Om den arbetssökande erbjuds läroavtalsarbete, bedöms vägran att ta emot det enligt 2 a kap. i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa som vägran att ta emot arbete. När en ung person under 25 

år som saknar utbildning avbryter läroavtalsutbildning, tillämpas också 2 kap. 13 § i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. Om den unga personen emellertid fortsätter med de studier som på-

börjades i form av läroavtal, kan på avslutandet av läroavtalsförhållandet komma att tillämpas 

bestämmelserna i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  
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4 PERSONER UNDER 25 ÅR SOM SAKNAR UTBILDNING 

2 kap. 13–16 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas på unga under 25 år som inte har 

avlagt en utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gym-

nasiet. Nedan kallas en sådan person för en ung person som saknar utbildning. Bestämmelserna 

gäller unga som saknar utbildning som ansöker om arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsdagpen-

ning. Bestämmelserna tillämpas på unga invandrare som saknar utbildning även under integrat-

ionstiden. 

 

En utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter är genomförd när personen från läro-

anstalten fått ett betyg som bevisar detta. Även ett tillfälligt betyg (det vill säga ett betyg över 

avlagda examensdelar), där läroanstalten konstaterar att den studerande har avlagt alla studiepre-

stationer med godkänt resultat, är ett tillräckligt bevis på avläggande av en utbildning som leder 

till examen på det sätt som avses i 2 kap. 13 och 16 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

4.1 Skyldighet att söka studieplats 

Enligt 2 kap. 13 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska en ung person som saknar utbildning 

i föregående ansökningsförfarande som gäller de studier som börjar på höstterminen söka minst 

två studieplatser där han eller hon uppfyller kriterierna för antagning som studerande. Påföljden 

för försummelse av ansökningsskyldigheten är enligt 13 § 2 mom. förlust av arbetslöshetsförmåner 

från och med höstterminens början. Höstterminen anses börja den 1 september. 

 

Studierna kan utgöras av utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter. Om den unga 

personen enbart slutfört grundskolans lärokurs, kan studierna vara gymnasiestudier. Med gymna-

siestudier avses gymnasiestudier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 3 punkten i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa, vars omfattning är minst 150 studiepoäng eller som ordnas i internat. Ansökan till 

gymnasiestudier vid ett vuxengymnasium uppfyller inte ansökningsskyldigheten, om man inte har 

avtalat med den sökande i planen om att han eller hon ska ansöka till utbildning på ett sätt som 

avviker från 13 §. 

 

Utbildningsalternativen är inte begränsade på basis av huruvida den sökta utbildningen gör till den 

gemensamma ansökan. Alla sådana utbildningar som kan leda till en examen, exempelvis en ut-

bildning som leder till en fristående examen, uppfyller ansökningsskyldigheten. Däremot räcker 

det inte med att söka exempelvis till utbildning som förbereder eller orienterar för yrkesutbildning. 

 

Skyldigheten att ansöka till utbildning i föregående ansökningsförfarande som gäller de studier 

som börjar på höstterminen innebär i praktiken att en ung person som avlägger studentexamen på 

våren samma vår ska ansöka till studier som börjar på hösten för att kunna få arbetslöshetsförmån. 

En ung person som saknar utbildning är inte skyldig att ansöka om en studieplats i höstens ansökan 

för att få arbetslöshetsförmån. Till exempel en ung person som har studentskrivningar på hösten 

har inte skyldighet att söka till utbildning på hösten, om inte detta separat avtalats i planen. 

 

Sökandet till utbildning är inte bundet till någon viss ansökningstid, utan ansökningsskyldigheten 

gäller sökande till utbildning som börjar på hösten. I praktiken söker man på våren till sådan ut-

bildning som börjar på hösten. Eftersom ansökningstiden inte har begränsats på något sätt, kan den 

anses fortsätta till den 31 augusti. För att fullgöra sin ansökningsskyldighet ska den unga personen 

söka till utbildning inom ramen för den ordinarie ansökningstiden, till exempel ansökan enbart i 

den kompletterande ansökan eller motsvarande räcker inte. 
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Den unga ska söka till sådana studieplatser vars antagningsgrunder han eller hon uppfyller. Ut-

bildningsanordnare kan anta studerande också enligt s.k. behovsprövning. Då beaktas till exempel 

att personen inte har skolbetyg. För att få arbetslöshetsförmån ska också en ung person som saknar 

grundskolebetyg söka till utbildning. 

 

I samband med anmälan som arbetssökande utreds ansökan till studier som börjar eller börjat på 

hösten. Om en ung person exempelvis anmäler sig som arbetssökande i januari 2019 utreder man 

ansökan till studier som börjat hösten 2018, och om en ung person anmäler sig i augusti 2019 

utreds ansökan till studier som börjat hösten 2018 och ansökan våren 2019, om personen fortfa-

rande är arbetssökande när höstterminen 2019 börjar. 

 

Det om en ung person under utbildningsansökan varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och nä-

ringsbyrån har ingen betydelse när hans eller hennes rätt till arbetslöshetsförmån utreds.  

 

Även ett klandervärt förfarande som en person gjort sig skyldig till som 17-åring kan leda till 

förlust av förmåner under arbetslöshet, när den unga fyller 18 år. 

 

För en ung person som saknar utbildning tillämpas bestämmelserna i 2 a kap. i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa, om det är fråga om arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande som berör 

arbete, arbetskraftsutbildning eller sysselsättningsfrämjande service eller en sysselsättningsplan 

eller en plan som ersätter den. Påföljden kan vara en tid utan ersättning.  

 

Om den unga personen vid höstterminens början är i sysselsättningsfrämjande service, förlorar 

personen inte alltid sin rätt fr.o.m. den 1 september, utan fr.o.m. det datum då den sysselsättnings-

främjande servicen upphör. Detta undantag enligt 2 kap. 13 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa gäller två situationer: 1) den unga har inte ansökt om en studieplats på våren eller 2) 

han eller hon har genom eget förvållande orsakat att han eller hon inte antagits till utbildning. 

 

4.2 Om personen inte söker en studieplats 

Enligt 2 kap. 13 § 2 mom. 1 punkten underpunkt a i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en 

ung person som saknar utbildning inte rätt till arbetslöshetsförmån på grundval av arbetslöshet, 

om personen utan giltig orsak har låtit bli att söka en studieplats och enligt underpunkt b, om 

personen genom sitt eget förfarande orsakar att han eller hon inte blir antagen till en studieplats. 

 

Med eget förfarande avses exempelvis försummelse av ett inträdesprov. Kostnader för deltagande 

i ett inträdesprov utgör i regel inte en giltig orsak att inte delta i ett inträdesprov. Kostnaderna kan 

utgöra en giltig orsak om det i ärendet har lagts fram en utredning om att brist på medel har för-

hindrat deltagande i inträdesprovet och att kommunens socialväsende inte har beviljat den sökande 

hjälp med resekostnaderna. 

 

Om den unga personen har sökt till flera utbildningar vars inträdesprov är samma dag, måste han 

eller hon delta i minst ett prov den aktuella dagen. 

 

4.3 Vägran att delta i utbildning 

Om en ung person utan giltig orsak vägrar att ta emot en studieplats, har personen enligt 2 kap. 13 

§ 2 mom. 1 punkten underpunkt c i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte rätt till arbetslös-

hetsförmån vid arbetslöshet. Som vägran anses bland annat vägran att ta emot en studieplats och 
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en situation där den unga tar emot studieplatsen, men inte påbörjar sina studier och inte heller 

anmäler sig som frånvarande. På samma sätt handlar man fast den unga personen vid den aktuella 

tidpunkten inte skulle ha varit tvungen att söka till en utbildning som börjar på hösten vid äventyr 

att förlora arbetslöshetsförmånen, men ändå hade sökt till utbildning och fått en studieplats. 

 

I en situation där en ung person tar emot en studieplats, men utan giltig orsak meddelar att han 

eller hon tänker vara frånvarande och inleda studierna senare, har han eller hon inte heller rätt till 

arbetslöshetsförmån. 

 

Skyldigheten att söka till utbildning gäller bara sådan utbildning som börjar på hösten. Enligt 2 

kap. 13 § 2 mom. 2 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlorar en ung person arbets-

löshetsförmånen tills vidare även då han eller hon utan giltig orsak låter bli att inleda en sådan 

utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter eller gymnasiestudier för unga, även om 

utbildningen inte börjar på hösten. I praktiken innebär det ovan nämnda att trots att det är frivilligt 

att söka till utbildning, har den unga personen inte rätt till arbetslöshetsförmån om han eller hon 

tar emot en studieplats som börjar på vårterminen, men inte inleder studierna.  

 

4.4 Avbrytande av utbildning 

En ung person som saknar utbildning har inte rätt till arbetslöshetsförmån under arbetslöshet, om 

han eller hon utan giltig orsak har avbrutit en utbildning som ger yrkesfärdigheter och leder till 

examen eller gymnasiestudier. Med avbrytande av studierna avses att den unga avgått från läroan-

stalten eller stängts av från den av orsaker som beror på honom eller henne själv. 

 

Om en ung person som saknar utbildning inte har avgått från läroanstalten, men hans eller hennes 

studier har varit avbrutna i minst ett år, kan de anses avslutade enligt 2 kap. 11 § i lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa. Den unga förlorar sin rätt till arbetslöshetsförmån som betalas på grund 

av arbetslöshet enligt 2 kap. 13 § 2 mom., om det inte finns en giltig orsak till avbrytandet av 

studierna. 

 

Även att lämna en utbildning i utlandet kan leda till förlust av arbetslöshetsförmån vid arbetslöshet, 

om det är fråga om utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter, eller gymnasi-

estudier på heltid eller motsvarande studier. 

 

4.5 Ersättande av ansökningsskyldighet med andra åtgärder 

I en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den kan man enligt 2 kap. 14 § i lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa avtala om att personen ska ansöka till en studieplats på ett sätt som 

avviker från 13 § eller att sökandet av en studieplats helt ska ersättas med andra åtgärder. I planen 

kan man exempelvis avtala om att personen ska ansöka i höstens gemensamma ansökan eller an-

söka till en läroavtalsutbildning. Om en ung person söker till minst två läroavtalsutbildningar utan 

att detta har avtalats i planen, anses ansökningsskyldigheten ha uppfyllts. 

 

Avvikelse från ansökningsskyldigheten enligt 13 § kräver en grund som anknyter till den unga 

personens hälsotillstånd, inlärningssvårigheter eller språkkunskaper. Även det att den unga särskilt 

siktar på vissa specifika studier eller någon annan orsak som är jämförbar med de ovan nämnda 

kan vara en grund för att avtala om att ansöka till utbildning på ett sätt som avviker från huvudre-

geln. En sådan annan orsak kan exempelvis anknyta till den ungas livssituation eller sociala situ-



55/90 

 

  

ation. Vid behov kan exempelvis en hälsorelaterad orsak konstateras med hjälp av ett läkarutlå-

tande eller någon annan medicinsk utredning. Som en utredning om inlärningssvårigheter kan man 

utöver en medicinsk utredning bland annat hänvisa till den ungas deltagande i anpassad undervis-

ning. 

 

Att den unga särskilt siktar på vissa specifika studier kan bevisas exempelvis av att han eller hon 

skaffat sig arbetserfarenhet eller avlagt studier eller kurser inom området i fråga. I ett övervägande 

av särskild inriktning ska man beakta möjligheterna att söka sig till samma studier vid flera olika 

läroanstalter. 

 

Enligt 2 kap. 14 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa utgör fullgörande av värnplikt 

eller civiltjänst inte en grund för att avtala om ansökande på ett sätt som avviker från 13 § eller 

ersätta ansökningsskyldigheten med andra åtgärder, om det inte finns särskilda skäl för det. Sär-

skilda skäl föreligger närmast då det av orsaker som beror på läroanstalten inte är möjligt att inleda 

studierna före eller direkt efter militär- eller civiltjänstgöringen. 

 

En ung persons individuella situation kan vara sådan att det inte alls är ändamålsenligt att ansöka 

till utbildning. Då avtalar man i sysselsättningsplanen eller den ersättande planen att ansöknings-

skyldigheten ska ersättas med andra åtgärder. För avtal om ersättande åtgärder krävs en grund som 

anknyter till den ungas hälsotillstånd, inlärningssvårigheter, språkkunskaper, särskild inriktning 

på vissa studier eller någon annan jämförbar orsak. 

 

I planen ska man alltid specificera vilken åtgärden som ersätter ansökningsskyldigheten är samt 

avtala om hur den ungas situation ska utvärderas senare. Bara ett omnämnande om att den unga 

måste ansöka om en studieplats på våren räcker inte. En åtgärd som ersätter ansökningsskyldighet 

kan vara exempelvis utbildnings- eller arbetsprövning eller rehabiliterande arbetsverksamhet. Åt-

gärden kan vara service som tillhandahålls av någon annan myndighet, exempelvis rehabilitering. 

 

Om man har avtalat med den unga om att ansöka till utbildning på ett sätt som avviker från 13 § 

och den unga till denna del försummar förverkligandet av planen, förlorar han eller hon sin arbets-

löshetsförmån under arbetslösheten från och med försummelsen enligt 2 kap. 14 § i lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa.  

 

Om man i planen har avtalat om att ansökningsskyldigheten helt ska ersättas med någon annan 

åtgärd, exempelvis deltagande i utbildningsprövning, fastställs en eventuell påföljd för försum-

melse av förverkligande av planen, vägran att delta i service eller avbrytande av service på basis 

av 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

4.6 Giltig orsak att inte söka en studieplats eller att vägra delta i utbildning 

I 2 kap. 15 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om giltiga orsaker till att inte söka 

en studieplats och om giltiga orsaker till att avbryta studier. De giltiga orsakerna motsvarar de 

faktorer utifrån vilka man med en ung person som saknar utbildning kan avtala om att söka till 

utbildning på ett sätt som avviker från 13 § eller om åtgärder som ersätter sökande. En ung person 

som saknar utbildning har en giltig orsaka att inte ansöka om en studieplats om orsaken är hans 

eller hennes hälsotillstånd, inlärningssvårigheter, språkkunskaper eller någon annan faktor jämför-

bar med dessa. 

 

En ung person som saknar utbildning har en giltig orsak till att avbryta sina studier, om orsaken är 

hans eller hennes hälsotillstånd, inlärningssvårigheter eller språkkunskaper och studierna inte kan 
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ordnas med tanke på dessa faktorer. Den unga ska alltså före avbrytandet av studierna kontrollera 

med läroanstalten om det är möjligt att slutföra studierna med beaktande av hälsotillståndet, inlär-

ningssvårigheterna eller språkkunskaperna. Om det inte är möjligt, leder avbrytandet inte till för-

lust av arbetslöshetsförmån. Någon annan orsak som är jämförbar med dessa kan också utgöra en 

giltig orsak till att avbryta studierna. 

 

Om en ung person avgår från en utbildning av någon annan orsak, exempelvis för att arbeta eller 

på grund av andra studier, ska man i bedömningen av orsakens giltighet beakta åtminstone tiden 

mellan avgången och arbetet eller de andra studierna även i de fall där personen inte ansöker om 

arbetslöshetsförmån för den mellanliggande tiden. 

 

4.7 Eventuellt senare klandervärt förfarande och återställande av rätten till arbetslöshets-

förmån 

Om en ung person som saknar utbildning har förlorat sin rätt till arbetslöshetsförmån som betalas 

på grund av arbetslöshet på ovan nämnda sätt enligt 2 kap. 13 eller 14 § i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa, utreds inte ett eventuellt senare arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande. 

 

Man agerar på samma sätt om en ung person som saknar utbildning har en gällande skyldighet att 

vara i arbete som ålagts enligt 2 a kap. 10 § för återkommande arbetskraftspolitiskt klandervärt 

förfarande. Under den tiden tillämpas inte 2 kap. 13–14 § om ansökan till utbildning, vägran att 

delta i utbildning och avbrytande av utbildning. 

 

En person under 25 år som på ovan nämnda sätt har förlorat sin rätt att få arbetslöshetsförmån på 

basis av arbetslöshet har på nytt rätt till arbetslöshetsförmån efter att han eller hon fyllt 25 år, 

avlagt en utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och ger yrkesfärdig-

heter eller förfarit på det sätt som avses i 2 a kap. 10 § i minst 21 kalenderveckor. 

 

4.8 Personer under 18 år 

3 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrades från och med den 1 augusti 2021 för 

att motsvara läropliktens nya längd. Enligt 3 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa be-

viljas arbetslöshetsförmåner inte till arbetssökande som inte har fyllt 18 år. Arbetslöshetsförmåner 

kan dock beviljas en arbetssökande som fyllt 17 år och som har fullgjort sin läroplikt eller som har 

avbrutit fullgörandet av sin läroplikt på det sätt som anges i 7 § i läropliktslagen (1214/2020).  

 

Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller innan dess avlägger en examen på andra stadiet, 

dvs. studentexamen eller yrkesexamen. 

 

Arbetslöshetsförmåner kan beviljas till en arbetssökande som har fyllt 17 år och som har fullgjort 

sin läroplikt eller avbrutit fullgörandet av sin läroplikt, om de övriga förutsättningar för beviljande 

av arbetslöshetsförmånerna i fråga uppfylls. I fråga om de andra förutsättningarna än de arbets-

kraftspolitiska förutsättningarna avgörs förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån av 

arbetslöshetskassan eller FPA. 

 

Förutsättningarna gällande sökande av studieplats enligt 2 kap. 13 och 14 § i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa gäller även 17 år fyllda arbetssökande som saknar utbildning. Om den ar-

betssökande omfattas av läroplikt eller inte har ingen betydelse. 
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4.9 Personer under 17 år 

 

Personer under 17 år omfattas inte av systemet för utkomstskydd för arbetslösa och detta har inte 

ändrats som en följd av den nya förlängda läroplikten. En förseelse som avses i 2 och 2 a kap. i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som begås av en person under 17 år påverkar inte per-

sonens rätt till arbetslöshetsförmån. Förseelser som begåtts före 17 års ålder har inte heller någon 

inverkan efter att personen fyllt 17 år.  
 

4.10 17-åring som ansöker om arbetsmarknadsstöd 

Enligt 2 kap. 13 § 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en person under 18 år som 

saknar utbildning inte rätt till arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet. En person under 18 år 

som saknar utbildning och som har anmält sig som arbetslös arbetssökande till arbets- och närings-

byrån har rätt till arbetsmarknadsstöd endast under sysselsättningsfrämjande service, aldrig under 

arbetslöshet. En förutsättning är också att den unga som saknar utbildning har fyllt 17 år och har 

fullgjort sin läroplikt eller avbrutit fullgörandet av sin läroplikt. 

 

Om en person som 17-åring försummar ansökan till utbildning, vägrar delta i utbildning eller av-

bryter utbildning på det sätt som avses i 2 kap. 13 och 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

är påföljden förlust av arbetsmarknadsstöd under arbetslöshet när personen fyller 18 år. Arbets-

marknadsstöd under arbetslöshet för en 17-åring avslås i första hand på grund av personens ålder 

och i andra hand på grund av klandervärt förfarande. 
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5 PÅFÖLJDSSYSTEMET INOM ARBETSLÖSHETSSKYDDET 

En princip i systemet för arbetslöshetsskydd är att en arbetssökande som själv orsakat sin arbets-

löshet eller att arbetslösheten blivit utdragen förlorar sin rätt till arbetslöshetsförmåner för en viss 

tid eller tills vidare. En arbetssökande anses ha orsakat att arbetslösheten blivit utdragen exempel-

vis om han eller hon vägrar delta i arbets- och näringsbyråns service på det sätt som avtalats i 

sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter den. 

 

I påföljdssystemet inom arbetslöshetsskyddet kan en arbetssökande till följd av arbetskraftspoli-

tiskt klandervärt förfarande föreläggas tid utan ersättning, det vill säga så kallade karenstider, och 

skyldigheter att vara i arbete. 

 

Tid utan ersättning innebär förlust av arbetslöshetsförmåner för 7, 14, 30 eller 45 kalenderdagar 

på grund av arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande. 

 

Skyldighet att vara i arbete innebär att man förlorar arbetslöshetsförmånen tills vidare. Rätten till 

förmånen återställs när personen har varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret, studerat på heltid, 

sysselsatts på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete eller deltagit i sådan sysselsättnings-

främjande service som anges i definitionsbestämmelsen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(1 kap. 5 §) under en viss tid. 

5.1 Att lämna arbetet och att bli uppsagd 

Enligt 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har den arbetssökande inte rätt till 

arbetslöshetsförmåner under 45 dagar från anställningsförhållandets upphörande, om den arbets-

sökande utan giltig orsak har lämnat sitt arbete eller själv har varit orsak till att anställningsförhål-

landet upphörde. Om den kvarstående tiden av arbetet skulle ha varit högst fem dagar, är tiden 

utan ersättning 30 dagar. 

 

Rätten till arbetslöshetsförmåner påverkas till denna del av personens förfarande redan innan han 

eller hon registrerade sig som arbetssökande. Om den arbetssökandes förfarande kan leda till fö-

reläggande av en tid utan ersättning, görs en begäran om utredning om en tid utan ersättning skulle 

ha en faktisk inverkan på rätten till arbetslöshetsförmån. 

 

Tid utan ersättning i samband med avslutande av en anställning föreläggs även om den arbetssö-

kande inte tidigare skulle ha agerat klandervärt enligt en arbetskraftspolitisk bedömning. Om tid 

utan ersättning föreläggs beaktas den inte i en bedömning av huruvida förfarande som anses klan-

dervärt enligt en arbetskraftspolitisk bedömning i samband med arbetssökande och service uppre-

pas. 

 

Bestämmelsen tillämpas också i en situation där arbetsgivaren skulle förlänga en tidsbunden an-

ställning med de tidigare villkoren, men den arbetssökande har vägrat att fortsätta anställningen 

utan sådan giltig orsak som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Med det att arbetssökanden själv har varit orsak till att anställningsförhållandet upphörde avses att 

arbetsgivaren har sagt upp arbetsavtalet under prövotiden av en orsak som beror på arbetstagaren, 

att arbetstagaren har sagts upp på de grunder som avses i 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen, dvs. grun-

der som har samband med arbetstagarens person, att arbetsgivaren har hävt arbetsavtalet på grund-

val av 8 kap. 1 § i arbetsavtalslagen eller arbetsgivaren på grundval av 8 kap. 3 § i arbetsavtalslagen 

anser att arbetsavtalet är hävt. En tid utan ersättning föreläggs endast när anställningsförhållandet 



59/90 

 

  

har upphört på grund av att arbetssökanden har förfarit på ett sätt som enligt en arbetskraftspolitisk 

bedömning ska betraktas som klandervärt. 

 

Arbets- och näringsbyrån ska i följande situationer bedöma om en tid utan ersättning ska föreläg-

gas för den arbetssökande: 

 

– arbetsgivaren eller arbetstagaren häver arbetsavtalet med hänvisning till prövotiden 

– arbetsgivaren eller arbetstagaren häver arbetsavtalet 

– arbetsavtalet anses hävt 

– arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet av orsaker som hänför sig till arbetstagarens 

person 

– arbetstagaren säger upp arbetsavtalet 

– det framgår i ett dokument eller på annat sätt att arbetsgivaren och arbetstagaren 

har avtalat om att ändra ett arbetsavtal som var i kraft tills vidare till ett tidsbundet 

avtal, och tiden löper ut 

– anställningen upphör enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbets-

tagaren 

 

Giltig orsak att lämna arbetet 
 

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs det inte på ett uttömmande sätt om giltig orsak 

att lämna arbetet. Enligt 2 a kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en person giltig 

orsak att lämna sitt arbete 

 

1) i de fall som avses i 8 kap. 1 § 2 mom. i arbetsavtalslagen, det vill säga i situationer 

där arbetstagaren har rätt att häva arbetsavtalet. 

2) då arbetet inte kan anses lämpligt med beaktande av hans eller hennes arbetsför-

måga. 

3) om det under de 12 kalenderveckor som direkt föregår uppsägningen inte har kun-

nat erbjudas arbete i sådan omfattning att det kan räknas in i arbetsvillkoret, och det 

inte i arbetsavtalet har avtalats om regelbundet arbete. 

4) om han eller hon enligt 4 kap. 3 och 3 a § inte har rätt till jämkad arbetslöshets-

förmån och lönen för arbetet är mindre än 1 134 euro i månaden (1 283 år 2022). 

 

Dessutom föreskrivs i 2 a kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om giltig orsak att 

lämna arbetet på grund av arbetsplatsens läge och arbetsresorna. När arbets- och näringsbyrån 

överväger om personen har giltig orsak att lämna arbetet, ska byrån också beakta det som nedan 

sägs om skyddet för yrkesskickligheten. 

 

Man kan inte alltid förutsätta att arbetssökanden kan vädja till en sådan giltig orsak som avses i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta framkommer speciellt när man bedömer arbetsplat-

sens läge utanför pendlingsregionen och arbetsresans längd. För att jämlikheten mellan medbor-

garna ska förverkligas bättre ska arbets- och näringsbyrån vid behov för tjänstens räkning beakta 

ovan nämnda faktorer i utredningen av en situation där en arbetssökande lämnat ett arbete. 

 

En tid utan ersättning kan inte föreläggas för en arbetssökande på grund av att han eller hon inte 

har bestridit avslutandet av en anställning. Föreläggandet av en tid utan ersättning förutsätter att 

arbets- och näringsbyrån bedömer att anställningsförhållandet upphörde på grund av att arbetssö-

kanden enligt en arbetskraftspolitisk bedömning förfarit klandervärt på det sätt som avses i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa.  
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När man bedömer om den arbetssökande haft ett giltigt skäl att lämna sitt arbete kan ärendet av-

göras utifrån de uppgifter som den arbetssökande meddelat. Detta gäller i synnerhet i situationer 

där det inte finns någon dokumentation tillgänglig av orsaker som inte beror på den arbetssökande, 

eller när det på basis av vad som visats finns tecken på att uppgifterna i exempelvis ett arbetsintyg 

inte stämmer eller motsvarar den verkliga situationen. Så kan exempelvis vara fallet om arbetet 

eventuellt har varit förknippat med människohandel eller annat motsvarande utnyttjande av arbets-

tagare. 

 

Hävningsgrund som avses i arbetsavtalslagen 

 

Enligt 8 kap. 1 § 2 mom. i arbetsavtalslagen får arbetstagaren häva arbetsavtalet så att det genast 

upphör, om arbetsgivaren så allvarligt bryter mot eller åsidosätter sina förpliktelser som följer av 

arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte 

skäligen kan förutsättas att arbetstagaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägnings-

tiden varar. 

 

En arbetstagare kan enligt förarbetena till arbetsavtalslagen (RP 157/2000) rd häva ett arbetsavtal 

exempelvis om arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare grovt äventyrar säkerheten på arbets-

platsen eller på annat sätt kränker arbetstagaren. Arbetstagaren kan ha rätt att häva arbetsavtalet 

även när arbetstagaren inte ges tillräckligt med arbete eller när det inte betalas lön enligt avtalet. 

 

I förarbetena till arbetsavtalslagen betonas att orsaken till att anställningsförhållandet hävs ska vara 

synnerligen vägande. Därför är till exempel en försening som ska anses vara liten eller någon 

annan oklarhet i utbetalningen av lönen inte nödvändigtvis sådan, att den kan anses vara en sådan 

giltig orsak att lämna arbetet som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När det gäller 

omständigheter kring säkerhet i arbetet har det etablerade betraktelsesättet varit att personen i regel 

ska försöka utreda frågan med hjälp av sitt fackförbund eller arbetarskyddsmyndigheterna innan 

anställningsförhållandet avslutas. 

 

Hälsorelaterade orsaker 

 

När en arbetssökande vädjar till att han eller hon lämnade arbetet därför att arbetet inte är lämpligt 

med tanke på hans eller hennes arbetsförmåga, förutsätts att den sökande lägger fram ett läkarut-

låtande eller någon annan medicinsk utredning som tar ställning till huruvida arbetet i fråga är 

lämpligt. Det förutsätts inte ett uttryckligt ställningstagande, om det utifrån utredningen även an-

nars är uppenbart att arbetet inte är lämpligt. 

 

Uppsägning av ett s.k. nollavtal 

 

En person har rätt att säga upp sig utan att förlora rätten till arbetslöshetsförmåner, om det de facto 

inte har funnits arbete. Det som är väsentligt i fråga om bestämmelsens tillämpningsområde är att 

arbetsgivaren genom arbetsavtalet inte har förbundit sig att erbjuda något som helst arbete. Om 

det i arbetsavtalet exempelvis avtalats om erbjudande av några arbetstimmar under en viss period, 

tillämpas bestämmelsen inte. Bestämmelsen tillämpas inte heller om arbete, trots villkoren i ar-

betsavtalet, inte har erbjudits eller om arbetet och löneutbetalningen har avbrutits till exempel på 

grund av permittering, någon orsak som kan jämställas med permittering eller på grund av arbets-

tagarens sjukdom. 

 

De arbetstimmar som erbjudits under de 12 kalenderveckor som direkt föregått uppsägningen be-

aktas.  

 



61/90 

 

  

Att lämna sitt arbete på grund av lönens storlek 

 

En arbetssökande har giltig orsak att lämna sitt arbete utan att förlora arbetslöshetsförmånen, om 

lönen för arbetet är mindre än 1 283 euro i månaden (2022). Utöver villkoret om den lön som 

erhålls för arbetet förutsätter tillämpningen av bestämmelsen att arbetssökanden på grund av de 

begränsningar som anges i 4 kap. 3 § inte har rätt till jämkad arbetslöshetsförmån, dvs. om rätten 

till jämkad arbetslöshetsförmån har eller skulle ha förvägrats på grund av att det var frågan om 

heltidsarbete eller att arbetsgivaren inte övervakar arbetstiden. Bestämmelsen tillämpas exempel-

vis vid ett arbete mot provision där inkomsten från arbetet blir låg även om det är ett heltidsarbete. 

 

Att lämna arbetet på grund av arbetsplatsens läge 

 

Enligt 2 a kap. 3 § 1 punkten har den arbetssökande en giltig orsak att lämna ett arbete om den tid 

som dagligen går åt till arbetsresorna i genomsnitt är över tre timmar för heltidsarbete och över två 

timmar för deltidsarbete. 

 

Den giltiga orsaken att lämna arbetet på ovan nämnda grund är i kraft i tre månader efter att an-

ställningsförhållandet börjat. Tidsfristen baserar sig på att bestämmelsen inte är avsedd att skapa 

en allmän giltig orsak att säga upp sig utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Målet har varit att 

uppmuntra arbetslösa att testa att arbeta längre bort från hemmet utan hot om att förlora arbetslös-

hetsförmånen. 

 

Om det inte finns skäl att göra en annan bedömning anses den adress som finns antecknad i arbets- 

och näringsbyråns kundinformationssystem vara personens faktiska bostadsort. För arbetssökande 

som meddelat en Poste Restante-adress uppskattas den tid som går åt till arbetsresorna utifrån 

adressen till den arbets- och näringsbyrå där personen är kund. 

 

Om arbets- och näringsbyrån har kännedom om att den adress som den arbetssökande meddelat 

inte är hans eller hennes faktiska bostadsort, bedöms den tid som går åt till arbetsresorna utifrån 

den adress som byrån känner till. Man förfar också på samma sätt med arbetssökande som med-

delat en Poste Restante-adress. 

 

I bedömningen av den tid som dagligen går åt till arbetsresan beaktar man utöver kollektivtrafik 

även exempelvis möjligheterna att använda egen bil och cykel samt möjligheterna att promenera 

till arbetet. När den tid som går åt till arbetsresan räknas ut, beaktas den tid som personen använder 

till resan från sin bostad till arbetsplatsen via allmän väg i normala väderförhållanden och andra 

förhållanden. Granskningen av den genomsnittliga restiden innebär att man vid granskningen be-

aktar den tid som i genomsnitt går åt till arbetsresan i normala situationer. Om den tid som går åt 

till arbetsresan är längre än vanligt exempelvis under vissa sporadiska veckodagar eller under som-

maren på grund av kollektivtrafiktidtabellerna betraktas det därför inte som en giltig orsak att 

lämna ett arbete på denna grund. Om personen regelbundet arbetar även under veckosluten, ska 

till exempel kollektivtrafikens mindre turtäthet beaktas. Arbetsresans längd kan då utgöra en giltig 

orsak, fast arbetsresan inte överstiger tre timmar på vardagarna. 

 

I beräkningen av restiden beaktas också väntetiden på grund av kollektivtrafikens tidtabeller samt 

eventuella byten av transportmedel och väntetider i samband med detta. Däremot beaktas inte den 

tid som totalt går åt till arbetsresan, när det i tiden till exempel också ingår att lämna barn på 

daghem. Om arbetsgivaren förutsätter att arbetstagaren rör sig mellan olika arbetsställen under 

arbetsdagen, beaktas inte restiden mellan arbetsställena när den tid som går åt till arbetsresan be-

räknas. 
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Man kan inte alltid förutsätta att arbetssökanden kan vädja till en sådan giltig orsak som avses i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta framkommer speciellt när man bedömer arbetsresans 

längd. För att jämlikheten mellan medborgare ska förverkligas bättre ska arbets- och näringsbyrån 

för tjänstens räkning beakta nämnda faktorer, om det på basis av en tillgänglig utredning är up-

penbart att personen skulle ha haft en giltig orsak till sitt förfarande. Man kan be om ytterligare 

utredning, om det behövs. 

 

Att lämna arbetet och att flytta till annan ort på grund av familjeskäl 

 

Enligt 2 a kap. 3 § 2 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har personen giltig orsak att 

lämna arbetet, om alla följande villkor uppfylls: 

 

1) personen flyttar till en annan ort inom en vecka efter att anställningsförhållandet 

upphört, 

2) personens partner har på orten i fråga ett permanent arbete eller en företagsverk-

samhet som tryggar utkomsten OCH 

3) den tid som dagligen skulle gå åt till arbetsresorna är i genomsnitt över tre timmar 

för heltidsarbete och över två timmar för deltidsarbete. 

 

Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter till exempel inte att makarna har gemensamma barn 

eller att makarna redan har bott ihop. Med make avses makar och sambor samt parter i registrerat 

partnerskap. 

 

Med varaktigt arbete som tryggar försörjningen avses både långa visstidsanställningar och anställ-

ningsförhållanden som gäller tills vidare. Till exempel sommarjobb eller praktik i anslutning till 

studier uppfyller inte detta villkor, men arbete hos en och samma eller hos flera samma arbetsgi-

vare i på varandra följande visstidsanställningar kan anses vara varaktigt arbete. Som varaktigt 

betraktas åtminstone arbete som till sin varaktighet räcker till att uppfylla det arbetsvillkor på 26 

kalenderveckor som är ett krav för arbetslöshetsdagpenning. Utkomsten bör vara tryggad så att 

maken till exempel inte har rätt till jämkad arbetslöshetsförmån eller jämkat utkomststöd. 

 

Bestämmelsen gäller endast en sådan situation där personen säger upp sig från arbetet före flytten. 

Om personen säger upp sig först efter flytten, ska arbets- och näringsbyrån i enlighet med 2 a kap. 

2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bedöma om personen utifrån en arbetskraftspolitisk 

bedömning har haft en giltig orsak till sitt förfarande. För att det ska finnas en giltig orsak till att 

personen säger upp sig, måste flytten och det att personen sade upp sig ha ett tidsmässigt samband. 

Till övriga delar ska man i tolkningen iaktta det som berättas ovan om 2 a kap. 3 § 2 punkten i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Att lämna arbetet när arbetsstället ändras 

 

Enligt 2 a kap. 3 § 3 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har personen giltig orsak att 

lämna arbetet, om 

 

1) platsen för utförande av arbetet ändras under anställningsförhållandet OCH 

2) den tid som dagligen skulle gå åt till arbetsresorna till den nya platsen för utfö-

rande av arbetet är i genomsnitt över tre timmar för heltidsarbete och över två timmar 

för deltidsarbete. 

 

Syftet med bestämmelsen är att alla som blir arbetslösa på grund av att arbetsstället ändras ska 

hamna i samma ställning i fråga om arbetslöshetsförmåner oberoende av om de enligt villkoren 
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för anställningsförhållandet, närmast arbetsavtalet och kollektivavtalet, borde ha övergått till att 

arbeta på den nya platsen för arbetet. 

 

Avtal om att anställningsförhållandet upphör och om s.k. stödpaket 

 

Om ett stödpaket eller att annat avtal om villkoren för upphörande av anställningsförhållandet 

erbjuds en person som efter samarbetsförhandlingar har utvalts att bli uppsagd och om personen i 

denna situation godkänner arrangemanget, är det inte fråga om att anställningsförhållandet upphör 

av en orsak som beror på arbetstagaren eller på arbetstagarens egen begäran, och det ska inte fö-

reläggas någon tid utan ersättning för personen. Fast personen har skrivit under ett avtal med ar-

betsgivaren om att anställningsförhållandet upphör, har personen i situationen i fråga inte haft 

någon verklig möjlighet att välja, eftersom personen i vilket fall som helst redan utvalts att bli 

uppsagd. 

 

Om personen däremot frivilligt anmäler sig villig att ta emot ett stödpaket eller ingå något annat 

avtal om att anställningsförhållandet upphör, även om personen inte är bland dem som ska sägas 

upp eller rentav innan företaget fattat beslut om vem som ska sägas upp, ska personen anses ha 

lämnat arbetet på egen begäran. 

 

Hävning av arbetsavtal med hänvisning till prövotiden 

 

Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan häva arbetsavtalet med hänvisning till prövotiden. Om 

arbetstagaren häver arbetsavtalet med hänvisning till prövotiden är det alltid fråga om att lämna 

arbetet enligt 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbets- och näringsbyrån 

ska bedöma om personen haft en sådan giltig orsak som avses i lagen om utkomstskydd för arbets-

lösa för sitt förfarande. 

 

Om arbetsgivaren häver arbetsavtalet med hänvisning till prövotiden sker hävningen alltid av or-

saker som beror på arbetstagaren. Därför ska arbets- och näringsbyrån överväga om arbetstagaren 

orsakade anställningens upphörande genom klandervärt förfarande. Om arbetstagaren inte har age-

rat klandervärt enligt en arbetskraftspolitisk bedömning föreläggs ingen tid utan ersättning, även 

om anställningens upphörande beror på arbetstagaren. Arbetsgivaren kan exempelvis anse att ar-

betstagaren är olämplig för arbetet i fråga och häva arbetsavtalet med hänvisning till prövotiden, 

även om det inte skulle finnas något klandervärt i arbetstagarens förfarande. 

 

Om hävningen under prövotiden har bestridits eller inte ska i regel inte ges någon betydelse i 

övervägandet av huruvida en tid utan ersättning ska föreläggas för den arbetssökande, utan saken 

ska avgöras på basis av någon annan tillgänglig utredning. 

 

5.1.1 Bestridande av uppsägning eller hävning av arbetsavtal 
 

Om arbetstagaren inom tre månader från upphörandet av anställningsförhållande bevisligen har 

bestritt uppsägningen eller hävningen av sitt arbetsavtal, föreläggs för honom eller henne i regel 

inte någon tid utan ersättning på grund av orsakande av att anställningsförhållandet upphörde, 

innan bestridandet har avgjorts.  

 

Bestämmelsen om bestridande (UfAL 2 a kap. 1 § 3 mom.) gäller följande situationer: 
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1) arbetsgivaren har sagt upp arbetsavtalet på sådana grunder som avses i 7 kap. 2 § 

i arbetsavtalslagen eller i 8 kap. 2 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), med andra 

ord av orsaker som beror på arbetstagaren, eller 

2) arbetsgivaren har hävt arbetsavtalet enligt 8 kap. 1 § 1 mom. i arbetsavtalslagen 

eller 9 kap. 1 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal. 

 

Ovan nämnda förteckning av lagrum i arbetsavtalslagen och lagen om sjöarbetsavtal är uttöm-

mande. På grund av detta ska arbets- och näringsbyrån, när arbetssökanden till exempel har bestritt 

en prövotidshävning, handlägga arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförmåner, utan att man vän-

tar på att bestridandet avgjorts. 

 

För arbetssökanden föreläggs inte heller någon tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete 

innan bestridandet har avgjorts, om den sökande har bestritt uppsägningen eller hävningen av ett 

tjänsteförhållande. Detta baserar sig på 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, där det 

föreskrivs att arbete som utförs i tjänsteförhållande och frågor som ansluter sig till tjänsteförhål-

landen jämställs med anställningsförhållanden och arbetsavtalsfrågor. Om en tid utan ersättning 

redan har förelagts för den arbetssökande när arbets- och näringsbyrån får vetskap om bestridandet, 

behandlas ärendet på nytt. 

 

Sådant bevisligt bestridande som nämns i bestämmelsen om bestridande av arbetsavtal avser åt-

minstone följande åtgärder: 

 

1) väckande av talan i tingsrätten 

2) fackförbundets meddelande till arbetsgivaren om att förbundet betraktar uppsäg-

ningen eller hävningen av arbetsavtalet som grundlös och kräver ersättning eller för-

handling om ärendet 

3) för arbetstagare i ett tjänsteförhållande ett rättelseyrkande eller överklagande till 

förvaltningsdomstolen. 

 

Till exempel det att fackförbundet av arbetsgivaren begär redogörelse för grunderna för avslutan-

det av anställningsförhållande eller personens eget meddelande till arbetsgivaren om att han eller 

hon anser att uppsägningen eller hävningen är olaglig är inte sådant bevisligt bestridande som 

avses i bestämmelsen. Detta beror på att dessa åtgärder inte nödvändigtvis leder till ett tydligt 

resultat utifrån vilket arbets- och näringsbyrån kan konstatera om arbetssökanden själv har varit 

orsak till att anställningsförhållandet upphörde genom sitt arbetskraftspolitiskt klandervärda för-

farande. 

 

Tid utan ersättning kan aldrig föreläggas på grund av att avslutande av en anställning inte har 

bestridits. Föreläggandet av en tid utan ersättning förutsätter alltid att arbets- och näringsbyrån 

bedömer att anställningsförhållandet upphörde på grund av att arbetssökanden enligt en arbets-

kraftspolitisk bedömning förfarit klandervärt på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. 

 

5.1.2 Avstängning från tjänsteutövning 
 

Enligt 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten och 2 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan 

tjänstemän som avstängts från tjänsteutövning ha rätt till arbetslöshetsförmåner på basis av en s.k. 

orsak som jämställs med permittering. Eftersom en tjänsteman som avstängts från tjänsteutövning 

enligt arbetsgivarens uppfattning emellertid har agerat på ett sätt som strider mot skyldigheterna, 
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är det inte alltid befogat att betala arbetslöshetsförmån direkt efter att avstängningen från tjäns-

teutövning börjat. 

 

Enligt 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan en tid utan ersättning på 45 

eller 30 dagar föreläggas för en tjänsteman som avstängts från tjänsteutövning. Om arbetssökanden 

ansöker om arbetslöshetsförmån på grund av avstängning från tjänsteutövning, utreder arbets- och 

näringsbyrån om personen har varit orsak till avstängningen genom ett förfarande som anses vara 

klandervärt enligt en arbetskraftspolitisk bedömning. En eventuell tid utan ersättning föreläggs, 

fast tjänstemannen skulle ha bestritt avstängningen från tjänsteutövning. Om det senare visar sig 

att avstängningen från tjänsteutövning var obefogad, kan tiden utan ersättning upphävas som själv-

rättelse. 

 

Om orsaken till avstängningen från tjänsteutövning är att en person som står i tjänsteförhållande 

vägrar att delta i en kontroll eller undersökning som gäller hans eller hennes hälsotillstånd eller 

vägrar att lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd till arbetsgivaren, har arbetssökanden inte alls rätt 

till arbetslöshetsförmåner, eftersom han eller hon inte är arbetslös enligt 2 kap. 1 § i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. För en sådan person föreläggs inte heller någon tid utan ersättning. 

De bestämmelser enligt vilka personer som är avstängda från tjänsteutövning kan ha rätt till ar-

betslöshetsförmåner och då även en tid utan ersättning kan föreläggas är 

 

1) lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 43 §, 

2) kyrkolagen (1054/1993) 6 kap. 9 §, 

3) lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 47 §, 

4) lagen om försvarsmakten (551/2007) 48 §, 

5) lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 31 §, 

6) lagen om republikens presidents kansli (100/2012) 42 § och 

7) statstjänstemannalagen (750/1994) 40 §. 

 

5.2 Vägran att ta emot arbete 

Den arbetssökande har inte rätt till arbetslöshetsförmån i 45 dagar efter vägran att ta emot arbete, 

om han eller hon under sin arbetslöshet utan giltig orsak vägrar att ta emot ett arbete som en ar-

betsgivare erbjuder individuellt till honom eller henne eller ett arbete som han eller hon har sökt 

och valts till. I praktiken handlar det om att den arbetssökande redan hade garanterad sysselsättning 

på arbetsplatsen i fråga. Om arbetet skulle ha varat högst två veckor, är tiden utan ersättning 30 

dagar. Förutom för uttrycklig vägran kan en tid utan ersättning föreläggas om en arbetslös person 

genom sitt eget förfarande har orsakat att ett anställningsförhållande inte har uppstått. 

 

Bestämmelsen tillämpas endast om vägran att ta emot arbete skett under sådan arbetslöshet som 

avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Exempelvis jobbsökningens giltighet har däremot 

ingen betydelse. 

 

Lönesubventionerat arbete utförs i ett anställningsförhållande. Därför bedöms vägran att ta emot 

lönesubventionerat arbete enligt bestämmelserna om vägran att ta emot arbete, om den arbetssö-

kande med säkerhet skulle ha fått arbetet. Föreläggande av en tid utan ersättning förutsätter till 

exempel inte att man har avtalat om arbetet i sysselsättningsplanen. 

 

Bestämmelser om tidpunkten för vägran att ta emot arbete finns i statsrådets förordning om verk-

ställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002). Det datum som fastställs i för-

ordningen är det då den arbetssökande anses ha vägrat ta emot arbetet. Den arbetssökande förlorar 
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sin rätt till arbetslöshetsförmån 30 dagar efter vägran att ta emot arbetet. Tiden utan ersättning 

börjar alltså 30 dagar efter vägran att ta emot arbetet. 

 

Även om tiden utan ersättning börjar först 30 dagar efter att personen vägrat ta emot arbete, utreder 

arbets- och näringsbyrån hur vägran påverkar rätten till arbetslöshetsförmån genast efter att vägran 

har skett. Om en tid utan ersättning föreläggs börjar den oberoende av den arbetssökandes senare 

förfarande. 

 

Målet med att tiden utan ersättning börjar senare är att påverka den arbetssökandes förfarande så 

att han eller hon söker sig till arbete eller deltar i sysselsättningsfrämjande service som motsvarar 

servicebehovet efter att han eller hon har fått vetskap om risken för att förlora förmåner. 

 

Giltig orsak för vägran att ta emot arbete 
 

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs det inte på ett uttömmande sätt om giltig orsak 

att vägra ta emot arbete. Det föreskrivs om giltig orsak i 2 a kap. 5–7 § i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa. Dessutom ska det som i 2 a kap. 8 § föreskrivs om skydd för yrkesskicklighet be-

aktas vid bedömningen av giltig orsak. 

 

Om den arbetssökande har vägrat ta emot ett säkert arbete, som han eller hon frivilligt har sökt, 

tillämpas giltiga orsaker endast när det är uppenbart att den arbetssökande inte var medveten om 

faktorerna i fråga när han eller hon sökte arbetet. 

 
Exempel: Den arbetssökande har för att uppfylla sin jobbsökningsskyldighet sökt ett arbete där den 

tid som går åt till arbetsresorna överskrider tre timmar per dag. Om den arbetssökande blir vald till 

detta arbete har han eller hon inte giltig orsak att tacka nej till arbetet på grund av arbetsresornas 

längd, som han eller hon kände till. 

 

Exempel: Den arbetssökande har för att uppfylla sin jobbsökningsskyldighet sökt ett heltidsarbete där 

den tid som går åt till arbetsresorna är under två timmar per dag. Under ansökningsprocessen flyttar 

arbetsplatsen, vilket den arbetssökande inte kände till när han eller hon sökte arbetet. Efter flytten 

skulle arbetsresorna ta mer än tre timmar per dag. Den arbetssökande har en giltig orsak att tacka nej 

till detta arbete. 

 

Den arbetssökande har giltiga orsaker att tacka nej till arbete på följande grunder: 

 

1) arbetet kan inte anses lämpligt för den arbetssökande med tanke på hans eller 

hennes arbetsförmåga. 

 

2) arbetet strider mot personens religiösa eller moraliska övertygelse. 

 

3) den arbetssökande ges inte tillräckligt med tid för att ordna vård av barn eller 

annan närstående som är beroende av den arbetssökande samt för åtgärdande av rör-

lighetsproblem och andra motsvarande begränsningar. 

 

Skälig tid för ordnande av vård för en närstående som är beroende av 

den arbetssökande bedöms på motsvarande sätt som bestämmelsen en-

ligt etablerad praxis har tolkats i fråga om ordnande av vård av barn. 

 

Vilka personer som ska betraktas som närstående har till denna del inte 

definierats närmare, och tillämpning av bestämmelsen förutsätter inte 

exempelvis att det finns ett avtal om närståendevård för vården av den 

närstående. 
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4) lön betalas inte enligt kollektivavtalet för arbetet, eller, om branschen saknar kol-

lektivavtal, lönen för heltidsarbete är inte minst 1 283 euro per månad (2022). 

 

Det eurobelopp som nämns ovan motsvarar den som fastställs i 5 kap. 

4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I bestämmelsen i fråga re-

gleras på vilka villkor ett arbete för lönens del kan räknas till löntaga-

rens skyldighet att vara i arbete. Eurobeloppet justeras årligen med en 

så kallad lönekoefficient. 

 

Om arbetet är på deltid justeras eurobeloppet i förhållande till arbetsti-

den. 

 
Exempel: Branschen saknar kollektivavtal. Den arbetssökande tackar nej till ett ar-

bete där arbetstiden hade varit 50 procent av arbetstiden för en heltidsanställd och där 

lönen hade varit 1 000 euro i månaden. Eftersom lönen hade varit över 50 procent av 

1 283 euro per månad, har den arbetssökande inte på grund av detta en giltig orsak 

att tacka nej till arbetet. 

 

5) lönen för arbetet baserar sig helt på provision, eller om lönen delvis baserar sig på 

provision, den fasta lönedelen för heltidsarbete är inte minst 1 283 euro per månad 

(2022). 

 

6) lönen för deltidsarbete och eventuell arbetslöshetsförmån blir efter kostnader för 

arbetsresor och andra kostnader för att ta emot arbetet mindre än den arbetslöshets-

förmån som annars skulle betalas. 

 

Inkomstjämförelsen gäller deltidsarbete oberoende av arbetslöshetens 

längd. Inkomstjämförelsen gäller heltidsarbete endast om den arbets-

sökande har ett gällande skydd för yrkesskickligheten. 

 

Med inkomstjämförelse avses att en person har en giltig orsak att tacka 

nej till ett arbete om lönen för arbetet och eventuell arbetslöshetsför-

mån efter kostnader för arbetsresor och andra kostnader för att ta emot 

arbetet blir mindre än den arbetslöshetsförmån som annars skulle beta-

las. 

 

Kostnader som beror på att personen tar emot arbetet är främst rese-

kostnaderna och kostnaderna för anskaffning av nödvändiga arbetsklä-

der. Dessutom ansåg Försäkringsdomstolen (FörsD2542/2003/2389) 

att fackförbundsavgifter kunde beaktas som kostnader som beror på att 

personen tar emot arbete. Däremot beaktas inte kostnader som beror på 

att ordna vård för barn. 

 

Om den arbetssökande vet säkert att arbetslöshetsunderstöd skulle be-

talas till honom eller henne som rörlighetsunderstöd, beaktas detta i 

inkomstjämförelser åtminstone om förmånen skulle ha betalats under 

hela anställningsförhållandet. 

 

7) lönen för ett arbete som den arbetssökande anvisats att söka med stöd av 3 kap. i 

lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice efter eventuella kostnader för 
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arbetsresor och andra kostnader för att ta emot arbetet blir mindre än den lön som 

betalas för annat arbete och eventuell arbetslöshetsförmån. 

 

Till denna del gäller utgiftsjämförelsen både heltids- och deltidsarbete 

som den arbetssökande tackar nej till. 

 
Exempel: Den arbetssökande har en giltig orsak att vägra ta emot ett säkert heltidsar-

bete som erbjuds av arbets- och näringsbyrån, om han eller hon har ett deltidsarbete 

och det skulle vara ekonomiskt olönsamt att ta emot heltidsarbetet. 

 

8) arbetet förutsätter arbetsuppgifter som är uppenbart osedliga eller strider mot god 

sed. 

 

9) arbetet är förknippat med en uppenbar risk för våld. 

 

10) i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande som skadar eller 

äventyrar arbetstagarens hälsa; eller 

 

11) arbetet omfattas av en strejk, lockout eller blockad. 

 

12) personens dagliga arbetsresor skulle i genomsnitt överskrida tre timmar i heltids-

arbete. För deltidsarbete är motsvarande gräns två timmar. 

 

En person har en giltig orsak att tacka nej till ett arbete som erbjuds om 

de dagliga arbetsresorna i genomsnitt skulle överskrida tre timmar i 

heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete. Mer information om be-

räkningen av tiden för arbetsresorna ges ovan i samband med inform-

ationen om att lämna arbetet. 

 

Man kan inte alltid förutsätta att arbetssökanden kan vädja till en sådan 

giltig orsak som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta 

framkommer speciellt när man bedömer arbetsresans längd. För att 

jämlikheten mellan medborgare ska förverkligas bättre ska arbets- och 

näringsbyrån för tjänstens räkning beakta nämnda faktorer i utred-

ningen av den arbetssökandes vägran att ta emot arbete, om det på basis 

av en tillgänglig utredning är uppenbart att personen skulle ha haft en 

giltig orsak till sitt förfarande. 

 

13) arbetet är utomlands; dock inte om arbetet är i en sådan stat där den arbetssö-

kande söker arbete och då personen får arbetslöshetsförmån på basis av en internat-

ionell författning som binder Finland under vistelsen i där. 

 

Med hänvisningen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa till en inter-

nationell författning som binder Finland avses jobbsökningsresor till 

ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz enligt den så kallade grund-

förordningen om socialskydd. 

 

Brottslig bakgrund 

 

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) förpliktar 

arbetsgivaren att utreda personers brottsliga bakgrund om de arbetar med barn före ingående av 
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arbetsavtal eller utnämning till tjänst. Den brottsliga bakgrunden utreds så att den som valts till 

uppgiften skaffar ett straffregisterutdrag om sig själv och visar upp det för arbetsgivaren på arbets-

givarens begäran. Enligt förarbetena till lagen får stiftandet av lagen inte försvaga arbetslösas eko-

nomiska ställning eller bilda en ny grund för en tid utan ersättning. 

 

Bestämmelserna i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om giltiga orsaker att vägra ta 

emot arbete ska tolkas så att hänvisning till brottslig bakgrund eller vägran att visa upp ett straff-

registerutdrag betraktas som giltiga orsaker att vägra ta emot ett arbete, när det gäller en situation 

enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund. 

 

När man överväger huruvida grunden för vägran är giltig är utgångspunkten tillämpningsområdet 

för lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. När det gäller 

arbetsuppgifter som avses i lagen och å andra sidan personer som har en sådan brottslig bakgrund 

som avses i lagen kan personen vägra ta emot arbetet utan påföljd för utkomstskyddet för arbets-

lösa genom att åberopa till sin brottsliga bakgrund eller sin rätt att inte visa upp straffregisterutdrag. 

Kontrollen av brottslig bakgrund gäller arbetsuppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i 

att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga 

eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga, dvs. främst uppgifter inom fostran, om-

sorg och undervisning. När det gäller arbetsuppgifter som inte hör till lagens tillämpningsområde, 

kan brottslig bakgrund inte anses vara en sådan giltig orsak för vägran att ta emot arbete som avses 

i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Möjligheten att hänvisa till brottslig bakgrund som grund för vägran gäller endast brott som om-

fattas av utredningsskyldighet, som är brott mot barn, sexualbrott, allvarliga våldsbrott och narko-

tikabrott, under förutsättning att ett strängare straff än böter har utdömts för dem. Man kan alltså 

inte åberopa brottslig bakgrund som grund för vägran att ta emot arbete, om det till exempel är 

fråga om egendoms- eller trafikbrott. 

 

Om ovan nämnda förutsättningar uppfylls föreläggs ingen tid utan ersättning i en situation där en 

person meddelar om sin brottsliga bakgrund exempelvis till arbetsgivaren i en arbetsintervju eller 

åberopar sin rätt att inte visa upp ett straffregisterutdrag eller meddelar att han eller hon inte tänker 

eller vill visa upp det. Eftersom avsikten är att man inom ramen för kontrollen av brottslig bak-

grund inte ska ingripa i personens integritetsskydd mer än nödvändigt, krävs det inte att personen 

visar upp något egentligt bevis på att han eller hon har brottslig bakgrund. Arbets- och näringsby-

rån kan dock vid behov för en persons räkning ta reda på vilka brott och vilka uppgifter förfarandet 

för kontroll av brottslig bakgrund gäller, så att personen för egen del kan överväga saken. 

 

5.3 Skydd för yrkesskickligheten 

I 2 a kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om skydd för yrkesskicklighet. 

Med stöd av skyddet för yrkesskickligheten har personen under vissa förutsättningar giltig orsak 

att vägra ta emot eller lämna ett arbete som inte motsvarar personens yrkesskicklighet, utan att 

förlora sin rätt till arbetslöshetsförmåner. 

 

Bestämmelsen om skydd för yrkesskicklighet tillämpas inte på arbetssökande vars utförande av 

arbete och löneutbetalning har avbrutits av en orsak som baserar sig på ett villkor i arbetsavtalet 

och som kan jämställas med permittering. 

 

Förutsättningar för och fastställande av skydd för yrkesskickligheten 
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När skyddet för yrkesskickligheten bestäms, beaktas arbetssökandens utbildning och arbetserfa-

renhet. Om arbetssökanden inte har tidigare arbetserfarenhet, bestäms skyddet för yrkesskicklig-

heten utifrån den sökandes utbildning. Detta innebär att även nyutexaminerade har skydd för yr-

kesskicklighet. Skydd för yrkesskicklighet kan också fås enbart utgående från arbetserfarenhet, 

oberoende av hur lång arbetshistorian är. Skyddet för yrkesskickligheten gäller både dem som 

ansöker om arbetslöshetsdagpenning och dem som ansöker om arbetsmarknadsstöd. 

 

Om arbetssökanden inte har någon utbildning och ingen arbetserfarenhet alls, har den sökande inte 

något skydd för yrkesskicklighet. Om en sådan arbetssökande senare slutför en utbildning utgå-

ende från vilken skydd för yrkesskicklighet kan bestämmas, börjar skyddet för yrkesskickligheten 

vid registreringen som arbetssökande efter utbildningen eller när heltidsstudier avslutats. På 

samma sätt förfars när det gäller arbetserfarenhet som skaffats senare. 

 

Om arbetssökanden och arbets- och näringsbyrån inte uppnår samförstånd om hur skyddet för 

yrkesskickligheten bestäms, avgör arbets- och näringsbyrån frågan. Arbetssökanden kan föra sitt 

ärende till besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen genom att anföra besvär 

över förmånsutbetalarens beslut om en påföljd som förelagts på grund av eventuell vägran att ta 

emot arbete eller eventuellt lämnande av arbete. 

 

Giltig orsak att tacka nej till och lämna ett arbete som inte motsvarar skyddet för yrkesskicklig-

heten 

 

En person har giltig orsak att vägra ta emot arbete som inte motsvarar yrkesskickligheten i tre 

månader efter registreringen som arbetslös arbetssökande i enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. Om arbetssökanden studerar på heltid vid registreringen som arbets-

sökande, börjar giltighetstiden för den giltiga orsaken räknas först när heltidsstudierna avslutats. 

 

Personen har under de tre första månaderna av anställningsförhållandet giltig orsak att lämna ett 

sådant arbete som personen skulle kunna ha vägrat att ta emot med stöd av skyddet för yrkesskick-

ligheten. Bestämmelsen syftar till att uppmuntra arbetslösa att även pröva på arbete som inte mot-

svarar deras kärnkompetens. 

 
Exempel: En arbetssökande tar emot ett arbete som inte motsvarar skyddet för yrkesskickligheten den 

1 september 2022 efter att ha varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån i två månader. 

Han eller hon har en giltig orsak att lämna arbetet på basis av skyddet för yrkesskicklighet inom tre 

månader efter att anställningen börjat, det vill säga fram till den 30 november 2022. 

 

Om personen lämnade arbetet innan han eller hon registrerade sig som arbetssökande eller slut-

förde heltidsstudier, ska arbets- och näringsbyrån bedöma om personen skulle ha haft en sådan 

giltig orsak som avses ovan som anknyter till skydd för yrkesskickligheten, om skyddet för yrkes-

skickligheten skulle ha fastställts tidigare. 

 

Vägran att söka ett erbjudet jobb utreds inte som ett arbetslöshetsskyddsärende, om det uppenbart 

är fråga om en situation där en person under tiden för skydd för yrkesskicklighet har vägrat att ta 

emot ett arbete som inte motsvarar yrkesskickligheten.  

 

Längden på skydd för yrkesskicklighet och när skyddet börjar om från början 

 

Skyddet för yrkesskickligheten har en fast längd, med andra ord gäller skyddet i fråga om vägran 

att ta emot arbete i tre månader och i fråga om lämnande av arbete som påbörjats under denna tid 

i tre månader från inledandet av anställningsförhållandet. Det att dagarna av skyddet för yrkes-

skickligheten går åt påverkas till exempel av om personen är arbetssökande eller om personen får 
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arbetslöshetsförmån eller om personen under tiden i fråga deltar i sysselsättningsfrämjande ser-

vice. Arbets- och näringsbyrån kan inte dra in skyddet för yrkesskickligheten. 

 

Skyddet för yrkesskickligheten börjar löpa från början, när personen har uppfyllt det arbetsvillkor 

som förutsätts för arbetslöshetsdagpenning och maximitiden för arbetslöshetsdagpenning börjar 

räknas från början. När arbetsvillkoret uppfylls kan personen anses vara etablerad i arbetslivet 

enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

5.4 Förfarande i anknytning till arbetssökande och arbetskraftsservice 

I 2 a kap. 9 och 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa regleras hur förfarande i anslutning 

till jobbsökning eller arbetskraftsservice som enligt en arbetskraftspolitisk bedömning bedöms 

vara klandervärt påverkar rätten till arbetslöshetsförmåner. Bestämmelsen tillämpas om den ar-

betssökande är arbetslös enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, i lönesubventionerat arbete 

eller får arbetslöshetsförmån enligt 3 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

Med det sistnämnda avses en situation där den arbetssökande har fått sjukdagpenning för maximal 

tid, en ansökan om invalidpension är under behandling eller har avslagits eller personen har ett 

gällande anställningsförhållande, men arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete som lämpar sig för 

personens arbetsförmåga. 

 

Även en heltidsstuderande är arbetslös enligt 2 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

liksom en person som deltar i sysselsättningsfrämjande service. I 10 kap. 4 § i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa föreskrivs om vissa undantag från arbetslöshetsskyddspåföljder som gäller 

deltagare i sysselsättningsfrämjande service. 

 

Den arbetssökandes förfarande i fråga om jobbsökning och arbetskraftsservice granskas under en 

ettårig granskningsperiod. Granskning görs bakåt från det förfarande som granskas. Påföljder som 

fastställts på grund av att en arbetstagare lämnat arbetet eller blivit uppsagd (2 a kap. 1 § i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa) eller vägrat att ta emot arbete (2 a kap 4 § i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa) beaktas inte när man granskar om ett annat förfarande är upprepat. 

 

Det har inte heller någon betydelse i arbetslöshetsskyddsärendet om den arbetssökande har fått en 

sådan påminnelse som avses i 2 kap. 15 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 

Detta har ingen betydelse ens när en påminnelse borde ha getts enligt nämnda bestämmelse, men 

inte har getts. 

 

För förfarande som anses arbetskraftspolitiskt klandervärt i samband med arbetssökning och ar-

betskraftsservice föreläggs tider utan ersättning och skyldigheter att vara i arbete stegvis enligt 

följande: 

 

Det första förfarandet under en ettårig granskningsperiod: inga påföljder. Eftersom 

förfarandet inte påverkar rätten till arbetslöshetsskydd ges inget arbetskraftspolitiskt 

utlåtande i ärendet. 

 

Det andra förfarandet under en ettårig granskningsperiod: en tid utan ersättning på 

sju kalenderdagar. 

 
Exempel: Den arbetssökande kommer inte till sin inledande intervju den 1 juni 2022. 

Han eller hon försummar också jobbsökningsskyldigheten under den granskningspe-

riod för jobbsökningsskyldigheten som upphör den 30 september 2022. Arbets- och 

näringsbyrån avgör efter den 30 september 2022 om man för den arbetssökande ska 
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förelägga en tid utan ersättning på sju kalenderdagar. Om det finns en sådan giltig 

orsak som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa till det andra förfarandet 

föreläggs ingen tid utan ersättning. 

 

Det tredje förfarandet under en ettårig granskningsperiod: 14 kalenderdagar utan er-

sättning 

 

Det fjärde förfarandet under en ettårig granskningsperiod: 12 veckors skyldighet att 

vara i arbete. 

 

Skyldigheten att vara i arbete uppfylls när den arbetssökande i totalt minst 12 kalenderveckor har 

varit i sådant arbete som räknas in i arbetsvillkoret eller i viss sysselsättningsfrämjande service, 

bedrivit frivilliga heltidsstudier eller sysselsatts på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete. 

 

1) Arbete som räknas in i arbetsvillkoret 

 

I arbetsvillkoret räknas i regel sådana kalenderveckor då personen arbetat i minst 18 

timmar. Dessutom krävs att det betalats kollektivavtalsenlig lön för arbetet. Om det 

inte finns något kollektivavtal förutsätts att lönen för heltidsarbete är minst 1 283 

euro i månaden (2022 års nivå). Inom vissa branscher, såsom undervisningsarbete, 

kan det krävda timantalet vara lägre. Skyldigheten att vara i arbete uppfylls vid lö-

nesubventionerat arbete på det sätt som föreskrivs om hur lönesubventionerat arbete 

tillgodoräknas i löntagares arbetsvillkor i 5 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. 

 

I skyldigheten att vara i arbete räknas endast in hela sådana kalenderveckor som 

uppfyller ovan nämnda krav. 

 

2) Arbetskraftsutbildning, väglednings för yrkesvalet och karriären samt prövning 

enligt 4 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (med undantag 

för rekryteringsprövning) samt rehabiliterande arbetsverksamhet 

 

Deltagande i nämnd sysselsättningsfrämjande service fullgör skyldigheten att vara i 

arbete i fråga om hela kalenderveckor, med andra ord om servicen inleds eller avslu-

tas mitt i en kalendervecka, beaktas inte veckor som inte är hela kalenderveckor. 

Däremot har det inte betydelse om service ordnas varje dag i veckan eller om arbets-

sökanden i verkligheten har deltagit i servicen eller varit borta med eller utan lov. 

 

3) Heltidsstudier 

 

Heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

fullgör skyldigheten att vara i arbete oberoende av vilken förmån (till exempel stu-

diestöd, vuxenutbildningsstöd eller arbetslöshetsförmån) som betalats till personen 

under tiden för studierna. Studier med stöd av arbetslöshetsförmån enligt 22–24 § i 

lagen om främjande av integration bidrar till uppfyllandet av skyldigheten att vara i 

arbete, om studierna är sådana heltidsstudier som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

På samma sätt som tid i arbete och sysselsättningsfrämjande service, fullgör studier 

skyldigheten att vara i arbete i fråga om hela kalenderveckor. När studier inleds eller 
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avslutas mitt i en kalendervecka, beaktas inte sådana veckor som inte är hela kalen-

derveckor. 

 

För att skyldigheten att vara i arbete ska fullgöras genom frivilliga studier, krävs det 

att arbetssökanden gjort framsteg i studierna på ett sätt som betraktas som normalt. 

 

4) Heltidssysselsättning i företagsverksamhet eller eget arbete 

 

Sådan heltidssysselsättning i företagsverksamhet eller eget arbete som avses i 2 kap. 

5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fullgör skyldigheten att vara i arbete. 

Start- och slutdatumen för företagsverksamheten avgörs enligt bestämmelserna i 2 

kap. 5–9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Om företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete börjar eller slutar mitt under 

en kalendervecka, ska veckan eller veckorna i fråga inte räknas med i uppfyllandet 

av skyldigheten att vara i arbete. Om företagsverksamheten eller sysselsättningen i 

eget arbete avslutas på en fredag, fullgör en sådan vecka skyldigheten. 

 

Enligt 2 a kap. 10 § 3 mom. är en skyldighet att vara i arbete i kraft i högst fem år. Tidsfristen 

börjar löpa från det förfarande som ledde till att skyldigheten förelades, dvs. från den s.k. överträ-

delsedagen. 

 

Skyldigheten att vara i arbete upphör också om den arbetssökande korrigerar sin försummelse som 

ledde till åläggandet av skyldigheten inom tre månader efter den inledande intervjun. Korrigering 

av en försummelse eller ett annat förfarande innebär exempelvis att den arbetssökande söker sak-

nade möjliga jobb eller deltar i den service som saken gällt. Om det inte längre är möjligt att ordna 

servicen av orsaker som beror på en myndighet, kan skyldigheten att vara i arbete anses ha upphört 

på basis av att den arbetssökande uttryckt sin vilja att delta i servicen. 

 

En skyldighet att vara i arbete är alltid, även i ovan nämnda situationer, i kraft i minst 14 kalen-

derdagar. Skyldigheten kan även efter detta åläggas på nytt, om den arbetssökande har gjort sig 

skyldig till en fjärde försummelse eller ytterligare försummelser under ett år. De stegvisa påfölj-

derna ”nollställs” alltså inte för att en skyldighet att vara i arbete åläggs. 

 

När en arbetssökande har ålagts en tid utan ersättning på sju eller 14 kalenderdagar eller en skyl-

dighet att vara i arbete eller har förlorat sin rätt till arbetslöshetsskydd tills vidare på basis av 

bestämmelsen om unga utan utbildning, kommer den arbetssökande under den tid han eller hon 

har förlorat förmånen inte att åläggas nya arbetslöshetsskyddspåföljder och eventuella nya försum-

melser beaktas inte i en granskning av om förfarandet är upprepat. 

 

De stegvisa arbetslöshetsskyddspåföljderna tillämpas i de situationer som anges nedan. Förutom 

när det gäller försummelse av jobbsökningsskyldighet och försummelse av att söka ett erbjudet 

arbete börjar påföljden från den arbetssökandes förfarande. 

 

5.4.1 Om den arbetssökande uteblir från en inledande intervju, ett samtal om jobbsökning, 

ett kompletterande samtal om jobbsökning eller en inledande kartläggning för integration 
 

Om den arbetssökande uteblir från en inledande intervju, ett samtal om jobbsökning eller en inle-

dande kartläggning för integration kan det leda till föreläggande av en arbetslöshetsskyddspåföljd, 

även om den inledande intervjun, samtalet om jobbsökning eller den inledande kartläggningen inte 
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skulle ha överenskommits i sysselsättningsplanen eller den ersättande planen. För ett komplette-

rande samtal om jobbsökning krävs däremot att det har överenskommits i planen. 

 

Den arbetssökande är skyldig att delta i den inledande intervjun, samtal om jobbsökning, komplet-

terande samtal om jobbsökning eller en inledande kartläggning för integration oberoende av hur 

den arbetssökande har kallats. Exempelvis en kallelse per telefon är till denna del tillräcklig. Det 

centrala är dock alltid att bedöma om den arbetssökande varit medveten om och förstått vad som 

förutsätts av honom eller henne. Man ska ange tillräckliga uppgifter i arbets- och näringsbyråns 

kundinformationssystem om vad man har kommit överens om med den arbetssökande. 

 

En tid utan ersättning kan föreläggas i en situation där arbets- och näringsbyrån uttryckligen har 

avtalat med den arbetssökande om en viss tidpunkt då en inledande intervju, ett samtal om jobbs-

ökning, ett kompletterande samtal om jobbsökning eller en inledande kartläggning ska ordnas, och 

personen uteblir vid tidpunkten i fråga. Om ordnandet av mötet enligt arbets- och näringsbyråns 

rutiner inte kräver tidsbokning, kan en tid utan ersättning föreläggas också i en situation där arbets- 

och näringsbyrån har kommit överens med den arbetssökande om att mötet ska ordnas senast på 

ett visst datum, men den arbetssökande inte har kommit till arbets- och näringsbyrån senast på 

datumet i fråga. 

 

Om arbets- och näringsbyrån och den arbetssökande har kommit överens om att mötet ska ordnas 

per telefon föreläggs ingen tid utan ersättning för den arbetssökande om arbets- och näringsbyrån 

inte når honom eller henne vid den avtalade tidpunkten. I en sådan situation föreläggs inte heller 

på basis av någon annan bestämmelse en tid utan ersättning. Om den arbetssökande inte nås per 

telefon kallas han eller hon till arbets- och näringsbyrån för mötet, och om personen uteblir kan 

påföljden bli en tid utan ersättning eller en skyldighet att vara i arbete. 

 

Enligt 5 § i lagen om främjande av integration ska myndigheten vid behov ordna tolkning eller 

översättning i ett ärende som avses i lagen om främjande av integration, som kan inledas på myn-

dighetens initiativ. Ett sådant ärende kan exempelvis vara kallelse av en invandrare till en inle-

dande kartläggning. Ett ärende kan tolkas eller översättas till ett språk som invandraren kan kon-

stateras förstå i tillräcklig utsträckning med tanke på ärendets karaktär. Bristande språkkunskap 

hos den arbetssökande kan beaktas när man bedömer om den arbetssökande haft en giltig orsak att 

inte komma till den inledande kartläggningen. En förutsättning är dock att arbets- och näringsbyrån 

inte ordnat med tillräcklig översättning eller tolkning av kallelsen till den inledande kartlägg-

ningen. 

 

Anmälan om förhinder på förhand 

 

Om den arbetssökande i förväg meddelar arbets- och näringsbyrån om att han eller hon är förhind-

rad från att komma till den inledande intervjun, samtalet om jobbsökning, det kompletterande 

samtalet om jobbsökning eller den inledande kartläggningen för integration, och arbets- och nä-

ringsbyrån godkänner den orsak som den arbetssökande anger, föreläggs ingen tid utan ersättning 

för att den arbetssökande uteblivit. Som en godtagbar orsak att utebli betraktas enligt regeringens 

proposition om utarbetande av sysselsättningsplaner och ersättande planer (RP 274/2009 rd) åt-

minstone orsaker som anknyter till sjukdom, arbete, jobbsökning eller förbättring av arbetsmark-

nadsfärdigheterna eller andra med dessa jämförbara skäl. 

 

Giltig orsak att utebli 

 

Om den arbetssökande inte kontaktar arbets- och näringsbyrån i förväg och uteblir från en inle-

dande intervju, ett samtal om jobbsökning, ett kompletterande samtal om jobbsökning eller en 
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inledande kartläggning för integration, föreläggs en tid utan ersättning eller en skyldighet att vara 

i arbete, om det inte är fråga om den första försummelsen under en ettårig granskningsperiod och 

om orsaken till att personen uteblivit inte är sjukdom, olycksfall, en orsak som inte beror på per-

sonen själv eller någon annan godtagbar orsak. 

 

Som en redogörelse för sjukdom eller olycksfall krävs i regel en tillförlitlig medicinsk utredning. 

Utöver egen sjukdom eller eget olycksfall är andra godtagbara skäl som avses i lagrummet även 

barns sjukdom eller olycksfall. 

 

I lagen eller i förarbetena till lagen finns inte någon närmare definition om en orsak som inte är 

beroende av personen eller någon annan godtagbar orsak. Som en sådan orsak betraktas dock inte 

att personen glömmer eller misstar sig på datumet eller klockslaget. 

 

Om en arbetssökande kommer för sent till en inledande intervju, ett samtal om jobbsökning, ett 

kompletterande samtal om jobbsökning eller en inledande kartläggning för integration, föreläggs 

ingen tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete om mötet kan ordnas trots att den arbets-

sökande var försenad. 

 

5.4.2 vägran att utarbeta en sysselsättningsplan 
 

Enligt 2 a kap. 9 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska man för 

en arbetssökande som vägrar att utarbeta en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den eller 

en inledande kartläggning för integration förelägga en tid utan ersättning eller en skyldighet att 

vara i arbete. Bestämmelsen gäller förutom sysselsättningsplaner och sektorsövergripande syssel-

sättningsplaner även vägran att utarbeta eller revidera integrationsplaner eller aktiveringsplaner. 

Det som sägs nedan om vägran i fråga om planer tillämpas till tillämpliga delar även på vägran att 

delta i inledande kartläggning för integration. 

 

Som vägran att utarbeta eller revidera sysselsättningsplanen betraktas förutom uttrycklig vägran 

också vägran att skriva under planen eller till exempel en situation där den arbetssökande är så 

berusad att planen inte kan utarbetas. 

 

Punkt 3 i paragrafen kan enligt dess ordalydelse även tillämpas när den arbetssökande uteblir från 

ett möte som ordnas som en del av en sektorsövergripande serviceprocess, bars syfte var att utar-

beta eller se över en sektorsövergripande sysselsättningsplan. Då måste man dock beakta det som 

sägs ovan om situationer där den arbetssökande uteblir från en inledande intervju eller ett samtal 

om jobbsökning. 

 

Om personen har en giltig orsak att vägra utarbeta eller revidera en plan, föreläggs ingen tid utan 

ersättning eller skyldighet att vara i arbete. När man bedömer om en person har giltig orsak att 

vägra underteckna sysselsättningsplanen, har det central betydelse om planen kan anses ändamåls-

enlig ur den sökandes perspektiv. Vid bedömningen av planens ändamålsenligt ska man åt-

minstone beakta sökandens utbildning, arbetserfarenhet och kompetens, arbetsmarknadsläget i 

regionen samt sökandens möjligheter till sysselsättning. 

 

5.4.3 Jobbsökningsskyldighet och erbjudet arbete 

 

Den arbetssökande kan åläggas en tid utan ersättning enligt 2 a kap. 9 § 1 mom. 5 eller 6 punkten 

(eller enligt 10 §) om den arbetssökande 



76/90 

 

  

 

1) försummar att söka arbete på det sätt som förutsätts i sysselsättningsplanen eller 

den ersättande planen, det vill säga försummar sin jobbsökningsskyldighet, eller 

 

2) inte söker arbete som erbjuds av arbets- och näringsbyrån. 

 

I båda fallen kan en arbetslöshetsskyddspåföljd åläggas också om den arbetssökande genom sitt 

eget förfarande orsakar att arbetssökningen inte leder till sysselsättning. Om den arbetssökande 

blir vald till arbetet i fråga och i detta skede tackar nej till arbetet eller orsakar att ett anställnings-

förhållande inte uppstår, föreläggs en eventuell tid utan ersättning enligt 2 a kap. 4 § i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Den arbetssökande är skyldig att söka erbjudet arbete under hot om att förlora sin arbetslöshets-

förmån, om det har gått minst sex månader sedan den arbetssökandes inledande intervju enligt 2 

kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Det enda som har betydelse i detta 

är hur lång tid som har gått. Det har exempelvis ingen betydelse om personen under tiden i fråga 

har varit arbetslös eller arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. 

 

Med den inledande intervju som nämns ovan avses uttryckligen en inledande intervju enligt 2 kap. 

5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I fråga om de ändringar i lagen om of-

fentlig arbetskrafts- och företagsservice som trädde i kraft i maj 2022 innebär detta att jobberbju-

danden inte blir förpliktande innan man för den arbetssökande har ordnat en inledande intervju 

enligt den nya bestämmelsen, och det har gått sex månader sedan detta. 

 

Den ovan nämnda begränsningen av övergångsskedet baserar sig på att den arbetssökande i denna 

situation inte har kunnat dra nytta av den intensiva serviceprocessen för att stödja sysselsättning i 

början av arbetslösheten, och som motvikt till detta har han eller hon större frihet att välja vilka 

möjliga jobb han eller hon vill söka. Även om arbetserbjudandena inte skulle vara förpliktande har 

den arbetssökande ändå en annan kvantitativ jobbsökningsskyldighet på samma sätt som andra 

arbetssökande, samt en skyldighet att till övriga delar förverkliga det som avtalats i planen. 

 

Enligt 2 a kap. 9 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bedöms förfarandet som helhet 

under varje granskningsperiod för jobbsökningsskyldigheten som fastställs i 3 kap. i lagen om 

offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I praktiken innebär detta att sökande av ett erbjudet 

jobb beaktas i den övriga jobbsökningsskyldigheten (se även 2 a kap. 13 § 3 punkten i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa) och att man för både en eventuell försummelse av att söka ett erbju-

det jobb och försummelse av den övriga jobbsökningsskyldigheten endast förelägger en påföljd 

från granskningsperiodens slut. 

 
Exempel: Den arbetssökande ska under den månadslånga granskningsperioden ha sökt fyra möjliga 

jobb. Den arbetssökande har fått ett erbjudande om ett jobb som han eller hon borde ha sökt. Den 

arbetssökande har sökt två möjliga jobb, men inte det erbjudna jobbet. Den arbetssökande har alltså 

inte sökt det erbjudna jobbet och ett annat möjligt jobb. Om den arbetssökande inte har en giltig orsak 

till förfarandet och om förfarandet upprepas, föreläggs för den arbetssökande en tid utan ersättning 

eller en skyldighet att vara i arbete från och med granskningsperiodens slut. 

 

Av giltiga orsaker (jobbsökningsskyldighet) 

 

Den arbetssökande har en giltig orsak att inte uppfylla den jobbsökningsskyldighet som anges i 

sysselsättningsplanen eller den ersättande planen, om skyldigheten inte motsvarar det som fast-

ställs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Det kan exempelvis vara fråga om en 
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situation där antalet möjliga jobb som måste sökas borde ha sänkts eller där ingen jobbsöknings-

skyldighet alls borde ha ålagts. 

 

Utgångspunkten är att sådana situationer ska avgöras genom en revidering av planen och inte alls 

utredas som ett utkomstskyddsärende. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas dock om 

granskningsperioden för jobbsökningsskyldigheten redan hunnit löpa ut och ärendet inte längre 

kunnat avgöras genom att revidera planen. 

 

Om den jobbsökningsskyldighet som ingår i planen inte motsvarar det som fastställs i lagen om 

offentlig arbetskrafts- och företagsservice, ska den arbetssökande enligt formuleringen i 2 a kap. 

12 § 1 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa uppfylla den jobbsökningsskyldighet som 

borde ha fastställts för honom eller henne. 

 
Exempel: Den arbetssökande har ålagts full jobbsökningsskyldighet (sökande av fyra möjliga jobb 

under en månadslång granskningsperiod), även om jobbsökningsskyldigheten borde ha fastställts en-

ligt undantaget för personer i deltidsarbete (det vill säga man borde ha ålagt personen att söka ett 

möjligt jobb under en tre månaders granskningsperiod). Ingen arbetslöshetsskyddspåföljd föreläggs, 

även om den arbetssökande inte skulle ha sökt några möjliga jobb under den förstnämnda gransk-

ningsperioden. 

 

Exempel: Den arbetssökande har ålagts full jobbsökningsskyldighet (ska söka fyra möjliga jobb under 

en granskningsperiod på en månad), även om jobbsökningsskyldigheten borde ha minskats till sö-

kande av ett möjligt jobb under granskningsperioden på en månad. Den arbetssökande har en giltig 

orsak att inte söka tre av de möjliga jobben. 

 

I utarbetandet av sysselsättningsplanen eller den ersättande planen kan man inte alltid förutse den 

arbetssökandes kommande arbetstid. Därför stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att 

den arbetssökande har en giltig orsak att inte förverkliga planen till den del som jobbsökningsskyl-

digheten skulle ha inkluderats i planen i en annan form om man vid fastställandet av skyldigheten 

hade beaktat den arbetstid som senare förverkligades. 

 

Den förverkligade arbetstiden beaktas också så att den arbetssökande har en giltig orsak att inte 

uppfylla jobbsökningsskyldigheten, om han eller hon under jobbsökningsskyldighetens gransk-

ningsperiod har varit sysselsatt utan avbrott och på heltid i minst två veckor. Granskningsperiodens 

längd har ingen betydelse för detta.  Om arbetet tidsmässigt infaller under två granskningsperioder, 

gäller den giltiga orsaken båda. 

 

Effekten av kortvarig arbetsoförmåga på sökandet av möjliga jobb ska i första hand lösas genom 

att slå ihop granskningsperioder för jobbsökningsskyldigheten. Ur den arbetssökandes perspektiv 

blir det då inga fördröjningar på grund av utredning av ärendet i utbetalningen av arbetslöshets-

förmånen. 

 

I 2 a kap. 12 § 4 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställs oberoende av det ovan 

nämnda att den arbetssökande har giltig orsak att låta bli att fullfölja planen till den del den arbets-

sökande på grund av arbetsoförmåga inte har kunnat fullgöra sin jobbsökningsskyldighet i enlighet 

med planen. 

 

I 3 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice regleras hur långvarig arbetso-

förmåga påverkar fastställandet av jobbsökningsskyldighet. Om man inte har avstått från att fast-

ställa en jobbsökningsskyldighet för den arbetssökande med stöd av den nämnda bestämmelsen, 

har personen inte heller en sådan giltig orsak som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

att försumma jobbsökningsskyldigheten. Även i detta fall kan man dock avgöra som ett arbetslös-
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hetsskyddsärende om jobbsökningsskyldigheten har fastställts (det vill säga om jobbsökningsskyl-

dighet inte borde ha fastställts) på det sätt som anges i lagen om offentlig arbetskrafts- och före-

tagsservice. 

 

Av giltiga orsaker (erbjudet arbete) 

 

En arbetssökande har enligt 2 a kap. 13 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa giltig orsak att 

inte söka ett jobb som erbjuds av arbets- och näringsbyrån på de grunder som avses i 2 a kap. 5–

8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Dessa grunder förklaras ovan i avsnitten 5.2 och 5.3. 

 

En arbetssökande är inte heller skyldig att söka ett jobb som erbjuds av arbets- och näringsbyrån 

om han eller hon arbetar deltid. Arbetstiderna har ingen betydelse, men arbetet ska enligt 2 a kap. 

13 § 2 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa vara i minst två veckor. Bestämmelsen 

tillämpas också på arbetstagare som ingått ett arbetsavtal om varierande arbetstider, om arbetet 

kan anses vara deltidsarbete. Bestämmelsen tillämpas på arbetstagare som ingått så kallade noll-

avtal, om de utför deltidsarbete på basis av arbetsavtalet. 

 

Den arbetssökande är inte skyldig att söka erbjudna jobb, om han eller hon under granskningspe-

rioden för jobbsökningsskyldigheten har sökt möjliga jobb på det sätt som förutsätts och meddelat 

arbets- och näringsbyrån om uppfyllandet av jobbsökningsskyldigheten innan ett jobberbjudande 

gjorts. Det är också möjligt att meddela om detta retroaktivt, om den arbetssökande på ett tillför-

litligt sätt kan visa att han eller hon sökt möjliga jobb innan jobberbjudandet gjordes. Ett avgörande 

kan i regel göras utifrån den arbetssökandes eget meddelande. 

 
Exempel: Den arbetssökande ska under den månadslånga granskningsperioden ha sökt fyra möjliga 

jobb. Han eller hon har också fått ett jobberbjudande. Den arbetssökande har inte sökt jobbet som 

erbjudits. Om det finns en giltig orsak att inte söka det erbjudna jobbet borde den arbetssökande ha 

sökt fyra andra möjliga jobb.  

 

Det centrala i det ovan nämnda är att den arbetssökande har meddelat arbets- och näringsbyrån om 

de jobb som han eller hon sökt via webbtjänsten för ändamålet. I andra hand kan den arbetssökande 

också på annat sätt visa att han eller hon har uppfyllt jobbsökningsskyldigheten redan innan jobb-

erbjudandet gjordes. I annat fall kan arbets- och näringsbyrån inte konstatera att jobbsökningsskyl-

digheten uppfyllts innan jobberbjudandet gjordes. Meddelandet ska i första hand skickas via webb-

tjänsten för att undvika onödiga fördröjningar i utbetalningen av arbetslöshetsförmåner. 

 

Både personer som deltar i arbetskraftsutbildning och personer som studerar med stöd av arbets-

löshetsförmån enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller integrationslagen 

kan ha en jobbsökningsskyldighet enligt 3 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsser-

vice och kan få jobberbjudanden. Om arbets- och näringsbyrån genom ett jobberbjudande har hän-

visat en arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning eller som studerar frivilligt att söka ett 

specifikt jobb som en del av jobbsökningsskyldigheten, har den jobbsökande en giltig orsak att 

inte söka detta jobb, om inledande av arbetet skulle leda till att arbetskraftsutbildningen eller stu-

dierna med stöd av arbetslöshetsförmån avbryts. 

 

En förutsättning är dock att avbrytandet av utbildningen skulle bero på en orsak som är oberoende 

av den arbetssökande. Detta betyder exempelvis att det inte går att fortsätta studierna vid sidan av 

arbetet av orsaker som beror på läroanstalten.  

 

5.4.4 Vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service och avbrytande av service 
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Enligt 2 a kap. 9 och 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska den arbetssökande åläggas 

en tid utan ersättning eller en skyldighet att vara i arbete, om han eller hon vägrar delta i syssel-

sättningsfrämjande service utan giltig orsak. Den arbetssökande åläggs en tid utan ersättning eller 

en skyldighet att vara i arbete också om han eller hon utan giltig orsak har avbrutit eller genom 

eget förvållande blivit tvungen att avbryta sysselsättningsfrämjande service. Bestämmelserna till-

lämpas också om en ung person under 25 år som saknar utbildning vägrar delta i service eller 

avbryter service, oberoende av om den arbetssökande söker arbetslöshetsdagpenning eller arbets-

marknadsstöd. 

 

Bestämmelserna tillämpas inte på sådana frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån som 

avses i 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, och vägran att delta i studier 

eller avbrytande av studier leder inte till förlust av arbetslöshetsförmån. Den service som bestäm-

melsen däremot tillämpas på är 

 

1) arbetskraftsutbildning, 

2) studier enligt lagen om främjande av integration, 

3) jobbsökarträning, 

4) karriärträning, 

5) arbetsprövning och utbildningsprövning, 

6) rehabiliterande arbetsverksamhet 

 

Även om åläggande av arbetslöshetsskyddspåföljder inte förutsätter att deltagandet i service över-

enskommits i planen, ska arbets- och näringsbyrån och den arbetssökande ändå i regel komma 

överens om sen service som ska erbjudas till den arbetssökande i en sysselsättningsplan eller en 

plan som ersätter den. 
 

Vägran att delta i service 

 

Med vägran att delta i service avses förutom uttrycklig vägran också att den arbetssökande genom 

sitt eget förfarande förhindrar att service kan ordnas för honom eller henne. En förutsättning för 

föreläggande av tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete är att deltagande i servicen har 

överenskommits i sysselsättningsplanen eller den ersättande planen. Servicen ska ändå erbjudas 

till den arbetssökande. 

 

En tid utan ersättning för vägran att delta i arbetskraftsutbildning kan föreläggas också om den 

arbetssökande har sökt sig till utbildningen på eget initiativ. Sökandet till utbildning på eget ini-

tiativ blir bindande för den sökande, när arbetskraftsmyndigheten har tagit emot ansökan. 

 

I praktiken kan en tid utan ersättning föreläggas på grund av vägran att delta i service till exempel 

i följande situationer: 

 

1) den arbetssökande följer inte det som har överenskommits i planen exempelvis i 

fråga om att leta upp en plats där servicen kan utföras, 

2) den arbetssökande kommer inte till platsen eller förfar på annat sätt klandervärt 

exempelvis vid ett urvalstillfälle för servicen eller i en intervju, 

3) den arbetssökande vägrar uttryckligen att delta i avtalad service, 

4) den arbetssökande ansöker inte till erbjuden service eller 

5) den arbetssökande inleder inte alls servicen som överenskommet. 

 

Om arbetssökanden i förväg med arbets- och näringsbyrån och den som ordnar servicen kommer 

överens om att servicen inleds senare än tänkt, är det inte fråga om vägran att delta i service. Då 
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anses det att servicen påbörjats vid en senare tidpunkt än den överenskomna. Om man inte har 

avtalat om en flytt av inledandet av servicen, och den arbetssökande inleder servicen senare än vad 

som ursprungligen avtalats men det ännu är möjligt att delta i servicen, anses den sökande ha varit 

frånvarande från servicen. En tid utan ersättning eller en skyldighet att vara i arbete föreläggs inte 

på grund av frånvaron. Om det inte har avtalats om en senare tidpunkt för påbörjandet av servicen 

och det inte längre är möjligt att delta i servicen, anses den sökande ha vägrat delta i servicen och 

arbets- och näringsbyrån avgör om det funnits en giltig orsak till förfarandet. 

 

Enskilda kunder anvisas inte arbetsprövning enligt 4 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och 

företagsservice, om det är fråga om uppgifter som omfattas av förfarandet med kontroll av brottslig 

bakgrund och kunden inte vill ta emot sådana uppgifter. För vägran att delta i arbetsprövning fö-

reläggs då inte heller någon tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete enligt 2 a kap. i 

lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Avbrytande av service 

 

I 2 a kap. 9 och 10 § avses både situationer där en arbetssökande avbryter service och situationer 

där den arbetssökande genom eget förhållande blir tvungen att avbryta service, med andra ord där 

anordnaren av servicen exempelvis anser att det inte är möjligt att fortsätta servicen. 

 

Avbrytande av service är inte samma sak som frånvaro. Avbrytande av service betyder att servicen 

upphör helt för arbetssökanden i fråga, medan servicen fortsätter under tiden för frånvaro från 

servicen. Om det efter att servicen påbörjats visar sig att personen inte kan delta i den service som 

överenskommits med honom eller henne, kan arbets- och näringsbyrån och arbetssökanden 

komma överens om att servicen avbryts och då har detta inte några påföljder och det görs ingen 

begäran om redogörelse. 

 

Giltig orsak att vägra delta i service och att avbryta servicen 

 

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa innehåller inte uttömmande bestämmelser om giltiga orsa-

ker till att vägra delta i service eller att avbryta service. I 2 a kap. 14 § i lagen om utkomstskydd 

för arbetslösa nämns vissa situationer, där arbetssökanden anses ha giltig orsak att vägra delta i 

eller avbryta servicen. En person har giltig orsak att vägra delta i sysselsättningsfrämjande service 

och att avbryta servicen, om 

 

1) servicen inte lämpar sig för honom eller henne med beaktande av hans eller hennes 

hälsotillstånd eller arbets- och funktionsförmåga, 

2) de dagliga resorna till och från platsen där servicen ordnas överstiger i genomsnitt 

tre timmar, 

3) serviceanordnaren väsentligen försummar sitt ansvar för arbetarskyddet för delta-

garen, 

4) serviceanordnaren väsentligen försummar att iaktta lagstiftningen om anordnande 

av service eller villkoren i det avtal som ingåtts om servicen, 

5) servicen väsentligen avviker från det som överenskommits i sysselsättningsplanen 

eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. 

 

Utöver ovan nämnda omständigheter har en person giltig orsak att vägra delta i arbetskraftsutbild-

ning och att avbryta utbildningen även när ett arbete inom branschen i fråga inte är lämpligt för 

honom eller henne med beaktande av hans eller hennes hälsotillstånd och arbetsförmåga, eller när 

försörjningen för personen och dem han eller hon ska försörja inte tryggas skäligen under tiden för 
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utbildningen. Försörjningen för personen och dem som han eller hon ska försörja är skäligen tryg-

gad om den arbetssökande har rätt till förmåner som är på samma nivå som arbetslöshetsförmånen. 

 

5.4.5 Vägran att delta i annan än sysselsättningsfrämjande service och avbrytande av ser-

vice 

 

En arbetssökande kan åläggas en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete om han eller 

hon utan giltig orsak vägrar delta i annan sysselsättningsfrämjande service som stöder jobbsök-

ningen eller sysselsättningen och som definieras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som ord-

nas av näringsmyndigheten, kommunen eller en serviceproducent och som avtalats i sysselsätt-

ningsplanen eller den plan som ersätter den. Om sådan service inte kan ordnas för den arbetssö-

kande på grund av hans eller hennes eget förfarande jämställs det med vägran. 

 

Föreläggande av arbetslöshetsskyddspåföljd på basis av det ovan nämnda regleras i 2 a kap. 9 § 1 

mom. 9 punkten (och 10 §) i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. En påföljd kan också åläggas 

om en arbetssökande utan giltig orsak har avbrutit eller av eget förvållande blivit tvungen att av-

bryta sådan service som avses ovan. Detta regleras i 2 a kap. 9 § 1 mom. 10 punkten i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Det centrala i tillämpningen av ovan nämnda bestämmelser är att man alltid ska ha avtalat om 

servicen i sysselsättningsplanen eller den ersättande planen. Definitionen av en aktör som ordnar 

service är däremot avsedd att vara så bred som möjligt. Skyldigheterna gäller alltså även andra 

tjänster än sådana som ordnats eller upphandlats av arbets- och näringsförvaltningen. En överens-

kommelse i planen ger dock inte den arbetssökande rätt att få tillgång till viss service. Man ska 

fästa särskild uppmärksamhet vid detta när arbets- och näringsbyrån hänvisar den arbetssökande 

till service som ordnas av någon annan aktör. 

 

För att service ska vara förpliktande för den arbetssökande måste den stödja jobbsökningen eller 

sysselsättningen. Bedömningen görs på individnivå. Exempelvis skuldrådgivning kan vara för-

pliktande för den arbetssökande, om överskuldsättning betraktas som ett hinder för sysselsättning. 

I utarbetandet av planen ska man alltid berätta för den arbetssökande om servicen är förpliktande 

med hot om förlust av arbetslöshetsförmån. 

 

Uppsökande av hälso- och sjukvårdsåtgärder eller olika rehabiliteringsåtgärder är inte förpliktande 

för den arbetssökande enligt nämnda bestämmelser eller 2 a kap. 9 § 1 mom. 12 punkten i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa. På detta sätt skyddar man den arbetssökandes rätt att själv be-

stämma om sitt deltagande i sådana åtgärder. Enligt om hälso- och sjukvårdsåtgärder eller rehabi-

litering inte är förpliktande för den arbetssökande enligt dessa bestämmelser, ska man alltid sträva 

efter att hänvisa den arbetssökande till tjänster som han eller hon behöver. Information om skyl-

digheten till bedömning av arbetsförmågan ges nedan i avsnitt 5.4.6. 

 

Om man i en sektorsövergripande sysselsättningsplan som utarbetats tillsammans med en arbets-

sökande som hänvisats till sektorsövergripande samservice inte har inkluderat en jobbsöknings-

skyldighet, är skyldigheten att följa det som avtalats i den sektorsövergripande sysselsättningspla-

nen under hot om förlust av arbetslöshetsförmån mer omfattande än i andra situationer. Detta re-

gleras i 2 a kap. 9 § 1 mom. 12 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Skyldigheten att följa den sektorsövergripande sysselsättningsplanen gäller i dessa situationer 

utöver service som stöder jobbsökning och sysselsättning (2 a kap. 9 § 1 mom. 9 punkten i lagen 
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om utkomstskydd för arbetslösa) även förbättring av de allmänna förutsättningarna för jobbsök-

ning och sysselsättning. Sådana åtgärder kan exempelvis vara deltagande i service som anknyter 

till livshantering. 

 

Förlusten av arbetslöshetsförmån börjar enligt 9 § 1 mom. 9, 10 och 12 punkten (och 10 §) i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa från den dag då servicen var tänkt att börja, eller från dagen efter 

den dag då servicen avbröts. Vid tillämpning av de nämnda punkterna tillämpas också 14 §, som 

reglerar giltiga orsaker att vägra delta i eller avbryta service. 

 

Service som ersätter kompletterande samtal om jobbsökning 

 

Enligt 2 kap. 10 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice kan den arbetssö-

kande i stället för ett kompletterande samtal om jobbsökning erbjudas annan motsvarande person-

lig service som stöder jobbsökningen eller bidrar till att förbättra den arbetssökandes förutsätt-

ningar att få arbete. Tanken med bestämmelsen är inte att skapa en ny tjänst som heter ”service 

som ersätter kompletterande samtal om jobbsökning”, utan det är fråga om service som också 

annars skulle ordnas. I detta sammanhang avstår man från att ordna ett kompletterande samtal om 

jobbsökning endast på basis av deltagande i annan service. 

 

Den andra service som nämns ovan kan vara förpliktande för den arbetssökande enligt 2 a kap. 9 § 

1 mom. 9, 10 eller 12 punkten, om man har avtalat i planen om deltagande i servicen. 

 
Exempel: Man avstår från två kompletterande samtal om jobbsökning för den arbetssökande, eftersom 

man i sysselsättningsplanen har avtalat om deltagande i en tre veckor lång tjänst som köpts in som 

köptjänst och som anknyter till personligt stöd för jobbsökning. Den arbetssökande deltar dock inte i 

denna service, och har ingen giltig orsak till sitt förfarande. Om det klandervärda förfarandet upprepas 

fastställs en påföljd för den arbetssökande enligt 2 a kap. 9 § 1 mom. 9 punkten (eller 10 §) i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa. Eftersom man inte planerat att ordna kompletterande samtal om 

jobbsökning och den arbetssökande därför inte kallats till sådana, finns till denna del inga faktorer i 

ärendet som skulle kunna påverka rätten till arbetslöshetsförmån. 

 

Exempel: En månad innan arbetskraftsutbildningen avslutades ordnades ett samtal om jobbsökning 

för den arbetssökande, där man fastställde en jobbsökningsskyldighet och avtalade i planen att den 

arbetssökande ska delta i en individuell träff ordnad av läroanstalten som ingår i arbetskraftsutbild-

ningen, där man strävar efter att stödja sysselsättningen. Den individuella träffen ersätter ett komplet-

terande samtal om jobbsökning som skulle ordnas under arbetskraftsutbildningen. 

 

Den arbetssökande deltar inte i ett individuellt möte, och har ingen giltig orsak till sitt förfarande. 

Eftersom den individuella träffen också skulle ha haft innehåll som avviker från den övriga arbets-

kraftsutbildningen, kan den betraktas som service till stöd för jobbsökningen och sysselsättningen 

enligt 2 a kap. 9 § 1 mom. 9 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om det klandervärda 

förfarandet upprepas fastställs en påföljd för den arbetssökande enligt 2 a kap. 9 § 1 mom. 9 punkten 

(eller 10 §) i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, även om deltagandet i arbetskraftsutbildningen 

annars skulle ha varit klanderfritt. 

5.4.6 Vägran att delta i undersökningar och bedömningar av arbetsförmågan 

Om den arbetssökande vägrar delta i undersökningar och bedömningar av sin arbetsförmåga och 

inte har någon giltig orsak till sitt förfarande, föreläggs en tid utan ersättning eller en skyldighet 

att vara i arbete. Åläggande av en påföljd kräver inte att man kommit överens om undersökningen 

eller bedömningen i den sysselsättningsplan som utarbetats tillsammans med den arbetssökande 

eller den plan som ersätter den.  

 

Åläggande av en arbetslöshetsskyddspåföljd förutsätter dock att undersökning och bedömning av 

arbetsförmågan skulle ha varit nödvändig för att utreda den arbetssökandes servicebehov. Enligt 



83/90 

 

  

förarbetena till lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 133/2012) avses med 

undersökningar och bedömningar av arbetsförmåga sådana sakkunnigbedömningar som avses i 4 

kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller exempelvis hälsogranskningar 

som ordnas av kommunen. 

 

Undersökning och utvärdering av arbetsförmågan kan vara nödvändig exempelvis för att utreda 

hurdan jobbsökningsskyldighet enligt 3 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

som bör åläggas den arbetssökande eller om den arbetssökande över huvud taget kan arbeta inom 

en viss bransch. 

 

5.5 Personer som arbetar inom Jobbkanalen Ab 

2 a kap. 15 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft den 1 juli 2022. Där regleras 

tillämpningen av arbetslöshetsskyddspåföljder för arbetssökande som arbetar inom Jobbkanalen 

Ab. 

 

Med ett statsägt företag som erbjuder arbetsmöjligheter åt personer som har en svag ställning på 

arbetsmarknaden, som nämns i paragrafen, avses Jobbkanalen Ab samt eventuella andra statsägda 

företag som grundas senare och fungerar på samma sätt, exempelvis dotterbolag till Jobbkanalen 

Ab. För närvarande finns inga sådana andra företag. 

 

Enligt 1 mom. i paragrafen ska man inte förelägga en tid utan ersättning för den arbetssökande om 

han eller hon lämnar eller genom eget förvållande sägs upp från arbete i Jobbkanalen Ab:s tjänst. 

Påföljder föreläggs inte heller om den arbetssökande vägrar arbeta i Jobbkanalen Ab:s tjänst eller 

inte söker sig till Jobbkanalen Ab:s tjänst på det sätt som avtalats i sysselsättningsplanen eller den 

plan som ersätter den. Det sistnämnda regleras i 2 mom. 

 

Paragrafen tillämpas endast på arbete i Jobbkanalen Ab:s tjänst. Till de delar som man i sysselsätt-

ningsplanen eller den ersättande planen har avtalat om exempelvis andra sysselsättningsstödjande 

åtgärder, tillämpas de övriga bestämmelserna i 2 a kap. på den arbetssökandes rätt till arbetslös-

hetsförmån. Man agerar på samma sätt om den arbetssökande exempelvis vägrar ta emot arbete i 

en annan arbetsgivares tjänst, även om Jobbkanalen Ab i enlighet med sina uppgifter har deltagit 

i att ordna ett annat möjligt jobb eller i att hänvisa den arbetssökande till en annan arbetsgivares 

tjänst. 

 

I Jobbkanalen Ab:s tjänst arbetar även personal som sköter administrativa och andra motsvarande 

uppgifter i verksamheten. De undantag som anges i 2 a kap. 15 § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa gäller inte dem, om inte personen samtidigt befinner sig i en svag ställning på arbets-

marknaden. 

5.6 Övergångsbestämmelse för de ändringar som trädde i kraft i maj 2022 

I de ändringar i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som trädde i kraft i början av maj 

2022 (2.5) ingår följande övergångsbestämmelse: 

 
”På en arbetssökandes förfarande som skedde innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestäm-

melser som gällde vid ikraftträdandet. 

 

Den arbetssökandes förfarande som skett innan denna lag trädde i kraft beaktas inte när man bedö-

mer om förfarandet är upprepat på det sätt som avses i lagens 2 a kap. 9 och 10 §.” 
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Om den arbetssökande har lämnat sitt arbete eller orsakat att anställningen avslutats den 1 maj 

2022 eller tidigare, tillämpas 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa sådan som den 

gällde fram till den 1 maj 2022 på föreläggandet av en tid utan ersättning. Det som har betydelse 

är den tidpunkt då personen lämnade sitt arbete eller orsakade att anställningsförhållandet upp-

hörde (dvs. arbetsgivaren avslutade anställningsförhållandet). Däremot har det ingen betydelse när 

anställningsförhållandet upphörde. I praktiken innebär detta exempelvis att den bestämmelse som 

gällde fram till den 1 maj 2022 kan tillämpas exempelvis då uppsägningstiden avslutades den 2 

maj 2022 eller senare. 

 

På förfaranden i anknytning till vägran att ta emot erbjudna jobb, förverkligande av sysselsätt-

ningsplanen och service tillämpas antingen de bestämmelser som är i kraft till den 1 maj 2022 eller 

de bestämmelser som trätt i kraft den 2 maj 2022. Det avgörande är när den arbetssökandes förfa-

rande anses ha skett. Detta avgörs utifrån den etablerade tillämpningspraxisen. Det har exempelvis 

ingen betydelse när arbets- och näringsbyrån behandlar ärendet om åläggande av arbetslöshets-

skyddspåföljd. 

 

Om den arbetssökande har ålagts en tid utan ersättning eller en skyldighet att vara i arbete, vars 

giltighetstid börjar eller började senast den 1 maj 2022, påverkas påföljdens giltighet inte av de 

ändringar som trätt i kraft den 2 maj 2022. 

 

Den arbetssökandes förfarande som skett senast den 1 maj 2022 beaktas inte när man bedömer om 

förfarandet är upprepat på det sätt som avses i 2 a kap. 9 och 10 § i lagen om utkomstskydd för 

arbetslösa. 
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6 ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN SOM BETALAS UNDER SYSSELSÄTTNINGSFRÄM-

JANDE SERVICE 

Arbetslöshetsförmån som betalas under sysselsättningsfrämjande service regleras i 10 kap. i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa. Sysselsättningsfrämjande service definieras i 1 kap. 5 § 15 punk-

ten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och är jobbsökarträning och karriärträning (4 kap. i 

lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice), prövning (4 kap. i lagen om offentlig arbets-

krafts- och företagsservice, med undantag för rekryteringsprövning), arbetskraftsutbildning (5 kap. 

i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice), frivilliga studier med stöd av arbetslöshets-

förmån (6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice), rehabiliterande arbetsverk-

samhet samt arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning. Som sysselsättningsfräm-

jande service betraktas också frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om främjande av integration 

som inletts den 1 september 2011 eller senare. 

 

Deltagande i sysselsättningsfrämjande service innebär i fråga om arbetslöshetsförmåner i prakti-

ken att den arbetssökande kan ha rätt att få förhöjd arbetslöshetsförmån, om deltagande i servicen 

har avtalats i sysselsättningsplanen eller den ersättande planen. En arbetssökande kan också få 

utgiftsersättningar för de dagar han eller hon verkligen deltar i servicen. Arbetslöshetsförmån kan 

betalas under deltagande i sysselsättningsfrämjande service oberoende av vissa hinder för betal-

ning av förmåner under passiv arbetslöshet. 

 

6.1 Avtal i planen om deltagande i service 

För att förhöjd arbetslöshetsförmån ska kunna betalas till den arbetssökande under tiden för syssel-

sättningsfrämjande service, ska deltagandet överenskommas i sysselsättningsplanen eller den plan 

som ersätter sysselsättningsplanen. En sektorsövergripande sysselsättningsplan är en sådan syssel-

sättningsplan som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Andra planer i likhet med sysselsättningsplanen som eventuellt används vid arbets- och närings-

byrån, till exempel planer för yrkesvägledning, skapar inte rätt till förhöjd arbetslöshetsförmån för 

den arbetssökande under tiden för den sysselsättningsfrämjande servicen. Det att deltagandet i 

sysselsättningsfrämjande service har överenskommits i sysselsättningsplanen eller den plan som 

ersätter sysselsättningsplanen ersätts inte exempelvis av att arbets- och näringsbyrån utser den ar-

betssökande till sådan service som han eller hon sökt till och ingår eventuella avtal om ordnande 

av service. 

 

6.2 Inledande av sysselsättningsfrämjande service 

Arbetslöshetsförmån under tiden för sysselsättningsfrämjande service kan betalas även när bevil-

jande av arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet förhindras på grund av en tid utan ersätt-

ning, en skyldighet att vara i arbete eller en begränsning som anknyter till yrkesutbildning som 

fastställts utifrån 2 kap. 13 och 14 §. Nämnda faktorer åsidosätts under tjänsten endast när ett hin-

der för betalning av arbetslöshetsförmån fanns redan när tjänsten inleddes. En tid utan ersättning 

som föreläggs på grund av vägran att ta emot arbete börjar i allmänhet först 30 dagar efter vägran. 

I dessa situationer är det avgörande att vägran att ta emot arbete skett innan den sysselsättnings-

främjande servicen inleddes. 

 

Om arbetslöshetsförmån inte betalas till en arbetssökande på basis av arbetslöshet på grund av 

självrisktid för arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd, väntetid för arbetsmarknads-
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stöd eller behovsprövning för arbetsmarknadsstöd, kan arbetslöshetsförmån ändå betalas till per-

sonen under sysselsättningsfrämjande service. Utredning av effekterna av självrisktid, väntetid och 

behovsprövning hör inte till arbets- och näringsbyråns uppgifter, och de behöver inte beaktas när 

ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ges. 

 

Även arbetssökande som hotas av arbetslöshet och heltidsföretagare enligt 2 kap. 5 § i lagen om 

utkomstskydd för arbetslösa har rätt till arbetslöshetsförmån under arbetskraftsutbildning.  

 

Arbetslöshetsförmån kan betalas på basis av deltagande i sysselsättningsfrämjande service endast 

för den tiden då personen är arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån på det sätt som avses i 

lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 

 

Om deltagande i sysselsättningsfrämjande service inte har avtalats i planen, betalas arbetslöshets-

förmån utan förhöjningar enligt ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den arbetssökande under ti-

den för servicen. De ovan nämnda hindren för utbetalning av arbetslöshetsförmån på grund av 

arbetslöshet (tid utan ersättning, skyldighet att vara i arbete, begränsning i anslutning till yrkesut-

bildning, självrisktid samt väntetid och behovsprövning för arbetsmarknadsstöd) utelämnas dock 

från tiden för deltagande i servicen. Den sökande kan också ha rätt till ersättning för utgifter. 

 

Arbetslöshetsförmån betalas på basis av sysselsättningsfrämjande service för fem dagar i veckan 

under hela tiden för servicen, med andra ord även för de dagar då tjänsten inte ordnas. 

 

Förhöjningar betalas på basis av deltagande i sysselsättningsfrämjande service för högst 200 dagar. 

Utbetalning av förhöjningar av arbetslöshetsförmånen, dess längd eller ökning av den maximala 

tiden för förhöjningar har ingen betydelse för arbets- och näringsbyråns utredning av de arbets-

kraftspolitiska förutsättningarna för utbetalning av arbetslöshetsförmån. 

 

Arbets- och näringsbyråns skyldighet att sända de uppgifter som betalaren av kostnadsersättningen 

behöver regleras i 23 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. De 

uppgifter som anges i det arbetskraftspolitiska utlåtandet för betalning av kostnadsersättningar har 

inte bindande karaktär för betalaren av arbetslöshetsförmånen, eftersom utredning av förutsätt-

ningarna för betalning av kostnadsersättningar i sin helhet hör till arbetslöshetskassans och Folk-

pensionsanstaltens befogenheter.  

 

6.3 Tillämpning av kapitel 2 och 2 a i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt händel-

ser under sysselsättningsfrämjande service 

Under annan sysselsättningsfrämjande service än arbetskraftsutbildning och frivilliga studier som 

stöds genom arbetslöshetsförmån samt frivilliga studier i läs- och skrivfärdigheter enligt 22–24 § 

i lagen om främjande av integration som betraktas som heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. 

tillämpas även bestämmelserna i 2 och 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det här 

innebär att ett arbetskraftspolitiskt hinder för arbetslöshetsförmån som föreligger när servicen bör-

jar (exempelvis heltidsstudier eller företagsverksamhet på heltid), som inte åsidosätts under ser-

vicen, förhindrar arbetslöshetsförmån på basis av servicen tills hindret försvinner.  

 

Enligt 10 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska man under tiden för arbetskraftsut-

bildning och frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån samt under tiden för utbildning 

i läs- och skrivkunnighet som betraktas som heltidsstudier inte tillämpa 2 kap., 2 a kap. 1 § och 

det som i 4 § föreskrivs om arbete som arbetsgivaren erbjuder individuellt, 3 kap. 1 § 3 mom., 6 

kap. 8 § och 7 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. En arbetssökande är exempelvis 
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skyldig att delta i serviceprocessen och följa sysselsättningsplanen för arbetssökande för att kunna 

få arbetslöshetsförmån, även om den arbetssökande skulle delta i arbetskraftsutbildning eller stu-

dera med stöd av arbetslöshetsförmån.  

 

Om personen under sysselsättningsfrämjande service sysselsätts i heltidsarbete som varar längre 

än två veckor, har han eller hon inte rätt till arbetslöshetsförmån enligt 10 kap. 2 § 2 mom. i lagen 

om utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelsen gäller all sysselsättningsfrämjande service. 

 

6.4 Avslutande av sysselsättningsfrämjande service 

För tiden efter sysselsättningsfrämjande service ger man ett separat utlåtande om förmåner som 

betalas på basis av arbetslöshet. En arbetssökande kan ha rätt till förhöjningar av förmånen under 

tiden mellan den sysselsättningsfrämjande service som avtalats i planen, om denna tid är högst sju 

kalenderdagar. Arbets- och näringsbyrån tar inte ställning till nivån på förmånen som betalas ut, 

utan dess uppgift är endast att meddela om nästa startdatum för den service som avtalats i planen. 

Avsikten med bestämmelserna om att de förhöjningsdelar till arbetslöshetsförmånen som betalas 

under aktiv tid även betalas ut under tiden mellan sysselsättningsfrämjande tjänster har varit att 

undvika att förmånsnivån varierar i onödan. 

 

6.5 Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service 

Det som anges i detta avsnitt tillämpas inte under arbetskraftsutbildning eller under den arbetssö-

kandes frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån som avses i 6 kap. i lagen om offentlig 

arbetskrafts- och företagsservice. 

 

Arbetslöshetsförmån betalas utifrån deltagande i service för fem dagar per vecka, oberoende av 

om servicen ordnas i mindre omfattning per vecka. Om den arbetssökande är borta från servicen 

och frånvaron beror på något av de godtagbara skäl som anges i 10 kap. 3 § i lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa, utbetalas arbetslöshetsförmån på basis av service även för en sådan dag. Om 

det inte finns ett godtagbart skäl till frånvaron, utbetalas arbetslöshetsförmån inte alls till den ar-

betssökande för dagen i fråga. Kostnadsersättning betalas endast för verkliga deltagardagar, med 

andra ord dagar då service ordnas och den arbetssökande deltar i servicen. 

 

Justitiekanslern gjorde den 10 juni 2019 ett avgörande (Dnr OKV/6/50/2018) gällande frånvaro 

från sysselsättningsfrämjande service.  

 
I det aktuella fallet hade en person i rehabiliterande arbetsverksamhet kallats till tingsrätten som 

vittne. Personalen var frånvarande från den rehabiliterande arbetsverksamheten och fick inte arbets-

marknadsstöd eller kostnadsersättning för den dagen.  

 

Justitiekanslern har i sitt avgörande betraktat det som lämpligt att i ett fall som gäller frånvaro från 

sysselsättningsfrämjande service hänvisa den arbetssökande att höra sig för hos den aktör som betalar 

ut arbetslöshetsförmåner om sin rätt till utkomstskydd för arbetslösa. När frånvaron beror på vittnande 

i domstol är det lämpligt att hänvisa den arbetssökande till rättsväsendet för rådgivning. Enligt justi-

tiekanslerns uppfattning gäller rådgivningsskyldigheten när det gäller rehabiliterande arbetsverksam-

het även kommunen i egenskap av anordnare (direkt rådgivning om exempelvis möjligheten att flytta 

en deltagandedag). Justitiekanslern har konstaterat att lättillgänglig rådgivning med korrekt innehåll 

utan dröjsmål är mycket viktig för den arbetssökandes rättsskydd.   

 

Vittnande i domstol är inte ett sådant godtagbart skäl för frånvaro från sysselsättningsfrämjande 

service som anges i 10 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Att vittna i domstol hör 
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dock till de medborgerliga skyldigheterna, och det går i regel inte att vägra göra detta. Den som 

vittnar i domstol har rätt till ersättning för inkomstförlust. Detta regleras i lagen om bestridande av 

bevisningskostnader med statens medel (666/1972). Exempelvis domstolsväsendet kan ge råd om 

ersättningar för vittnen.  

 

Den som betalar ut arbetslöshetsförmåner har befogenheter att avgöra rätten till utkomstskydd för 

arbetslösa i frånvarosituationer. Det är dock arbets- och näringsbyrån, kommunen och anordnaren 

av servicen som avgör om den sysselsättningsfrämjande servicen fortsätter. Den arbetssökande 

ska redan när servicen börjar anvisas att genast kontakta serviceanordnaren, kommunen eller ar-

bets- och näringsbyrån om han eller hon får problem med deltagandet i servicen, så att frågan om 

möjligt kan lösas exempelvis genom att flytta deltagandedagar.  

 

Man ska ge den arbetssökande tillräcklig rådgivning och vid behov hänvisa den arbetssökande till 

domstolsväsendet i situationer där frånvaro från sysselsättningsfrämjande service beror på vitt-

nande i domstol. Om en arbetssökandes frånvaro beror på en skyldighet att vittna ska man försöka 

avgöra ärendet så att skyldigheten att vittna inte orsakar onödiga förluster för den arbetssökande.   
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7 JOBBSÖKNING I ETT ANNAT EU- ELLER EES-LAND 

När medborgare i EU-länder rör sig mellan EU-länderna tillämpas på deras rätt till sociala för-

måner Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen (nedan grundförordning) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de 

sociala trygghetssystemen (nedan tillämpningsförordning). Grundförordningen trädde i kraft i maj 

2004, men har börjat tillämpas från och med den 1 maj 2010, när även tillämpningsförordningen 

trädde i kraft. 

 

Genom grundförordningen upphävdes rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 

systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemen-

skapen (nedan förordningen om social trygghet). Denna tidigare förordning om social trygghet 

tillämpas dock fortfarande delvis. 

 

Europaparlamentet och rådet har utfärdat förordning (EU) nr 1231/2010 om utvidgning av förord-

ning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare 

som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar. Den nya förord-

ningen trädde i kraft den 1 januari 2011. Förordningen gäller dock inte Förenade kungariket, Dan-

mark eller Schweiz. 

 

I praktiken medför det som berättats ovan och den nordiska överenskommelsen om social trygghet 

att den gamla förordningen om social trygghet fortfarande tillämpas när det gäller s.k. tredjelands-

medborgare (dvs. medborgare i länder utanför EU och EES samt Schweiz), om ursprungslandet 

eller det land där arbete söks är Förenade kungariket eller Danmark. 

 

Till sitt innehåll motsvarar basförordningen ganska långt socialskyddsförordningen. I fråga om 

arbetslöshetsförmån som betalas under jobbsökning i ett annat EU-land är den största skillnaden 

att förmånen enligt basförordningen ska betalas av den behöriga institutionen i ursprungslandet, 

medan förmånen enligt socialskyddsförordningen ska betalas i det land där personen söker jobb. 

 

Bestämmelser om utbetalning av arbetslöshetsdagpenning medan personen söker arbete i ett annat 

EU-land eller i ett avtalsland finns också i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På registreringen 

som arbetssökande tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsser-

vice. Det kan också finnas nationella begränsningar i andra länder som gäller tredjelandsmedbor-

gares rätt att registrera sig som arbetssökande i något EU-land eller avtalsland. 

 

Det som berättas nedan om EU-länderna gäller också EES-länderna och Schweiz. 

 

Arbetslös som reser från Finland till ett annat EU-land som arbetssökande 

 

En helt arbetslös person som har rätt att få arbetslöshetsdagpenning i Finland kan resa ett annat 

EU-land för att söka arbete och behålla sin rätt till arbetslöshetsdagpenning. Arbetsmarknadsstöd 

kan inte betalas under tiden för sådan jobbsökning. Med helt arbetslös avses en person som inte 

har ett gällande anställningsförhållande på heltid eller deltid. Till exempel permitterade är inte helt 

arbetslösa. Arbets- och näringsbyrån avgör om personen ska betraktas som helt arbetslös. 

 

Om den arbetssökande inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning till exempel på grund av tid utan 

ersättning eller skyldighet att vara i arbete, har den sökande inte heller rätt till arbetslöshetsdag-

penning under tiden för jobbsökning i ett annat EU-land. Frågan avgörs av arbetslöshetskassan 
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eller Folkpensionsanstalten. När det är fråga om huruvida det finns arbetskraftspolitiska förutsätt-

ningar för arbetslöshetsförmån, baserar sig förmånsbetalarens avgörande på ett arbetskraftspoli-

tiskt utlåtande från arbets- och näringsbyrån. 

 

Rätten till arbetslöshetsdagpenning fortsätter högst tre månader under tiden för jobbsökning i ett 

annat EU-land. Finland har inte infört den möjlighet som föreskrivs i grundförordningen att tiden 

för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning kan förlängas till sex månader. Bestämmelser om detta 

finns i 1 kap. 8 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

 

Personen ska före avresan ha registrerat sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån på det 

sätt som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Dessutom ska personen vara 

arbetslös arbetssökande i minst fyra veckor. I tidsfristen på fyra veckor räknas också in tid då 

arbetssökanden deltar i sysselsättningsfrämjande service. Arbets- och näringsbyrån kan ge tillstånd 

att resa till ett annat EU-land för att söka arbete redan innan personen varit arbetslös arbetssökande 

i fyra veckor, om det finns en grundad anledning till det. 

 

Eftersom arbets- och näringsbyrån inte följer upp de arbetssökandes vistelse utomlands, kan ar-

betssökanden vara utomlands redan under de fyra veckor som avses ovan. Enligt ordalydelsen i 

artikel 64 i basförordningen behåller en person sin rätt till arbetslöshetsförmån i ursprungslandet, 

om han eller hon reser till en annan medlemsstat för att söka arbete där. Enligt verkställandeför-

ordningen krävs för att rätten till förmån ska bevaras också att personen före avresan gör en an-

mälan till den behöriga institutionen och begär en U2-blankett. I förordningen om social trygghet 

och i rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/72 om 

tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda eller deras familjer flyttar inom ge-

menskapen, som gäller förordningen om social trygghet, finns motsvarande bestämmelser. Tolk-

ningen av de nämnda bestämmelserna tillkommer till denna del betalaren av arbetslöshetsför-

månen, som avgör om den arbetssökande kan få en U2- eller E303-blankett, fastän den sökande 

vistas utomlands. 

 

En grundad anledning att avvika från kravet på fyra veckors tid som arbetslös arbetssökande kan 

till exempel vara deltagande i en anställningsintervju i jobbsökningslandet innan tidsfristen på fyra 

veckor gått ut. Tillstånd att resa bör också beviljas sådana arbetssökande som uppfyller övriga 

villkor och som tänker följa med sin make/maka som fått arbete i ett annat EU-land. 

 

Rätten att resa till ett annat EU-land som arbetssökande utan att förlora arbetslöshetsdagpenningen 

i enlighet med socialskyddsförordningen kan användas en gång per arbetslöshetsperiod. En ny 

arbetslöshetsperiod börjar när personen i minst en vecka har varit i sådant heltidsarbete i Finland 

som räknas in i arbetsvillkoret. Dessutom ska personen efter att anställningsförhållandet upphörde 

ha varit minst fyra veckor som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. 

 

För basförordningens del finns ingen motsvarande begränsning per arbetslöshetsperiod, och per-

sonen behöver inte heller på nytt vara arbetssökande i Finland på det sätt som beskrivs ovan i minst 

fyra veckor före en ny jobbsökningsresa. Det hör inte till arbets- och näringsbyråns uppgifter att 

avgöra om arbetslöshetsdagpenning kan betalas under en ny jobbsökningsresa på grund av de be-

gränsningar som fastställs i 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I praktiken kan 

man enligt basförordningen alltså resa till andra EU-länder för att söka arbete flera gånger mellan 

två perioder av arbete, men den sammanlagda varaktigheten för den arbetslöshetsförmån som be-

talas är högst tre månader. 

 


