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Lag
om ändring av 4 och 5 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sys-

selsättningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

(1369/2014) 4 och 5 § som följer:

4 §

Hur en sektorsövergripande sysselsättningsplan utarbetas, följs upp och revideras

Under den utredningsperiod som avses i 3 § ska arbets- och näringsbyrån, kommunen
och den arbetslöse tillsammans utarbeta en sektorsövergripande sysselsättningsplan, där
de avtalar om arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabi-
literingstjänster som tillgodoser den arbetslöses behov av service och kommer överens om
hur servicen och tjänsterna ska följas upp. I sysselsättningsplanen ska ingå en sådan jobb-
sökningsskyldighet som avses i 3 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsser-
vice, om inte något annat följer av kapitlets 7 §.

Arbets- och näringsbyrån och kommunen ska följa upp hur sysselsättningsplanen ge-
nomförs. Arbets- och näringsbyrån ska se till att sysselsättningsplanen revideras på det sätt
som den arbetslöses behov av service kräver, dock minst var tredje månad, och när den
arbetslöse särskilt begär det, förutsatt att det inte med hänsyn till den arbetslöses situation
är uppenbart onödigt att revidera planen. Kommunen deltar i revideringen av sysselsätt-
ningsplanen på det sätt som den arbetssökandes behov av service kräver.

Folkpensionsanstalten ska vara med och utarbeta, följa upp och revidera sysselsätt-
ningsplanen, om rehabilitering som tillhandahålls av Folkpensionsanstalten behövs till
följd av den arbetslöses behov av service.

På den jobbsökningsskyldighet som ingår i en sektorsövergripande sysselsättningsplan
tillämpas det som i 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice före-
skrivs om förbud mot att begära omprövning och anföra besvär. Närmare bestämmelser
om hur en sektorsövergripande sysselsättningsplan ska utarbetas och följas upp och de
uppgifter som ska lämnas i samband med uppföljningen samt hur planen ska revideras ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Skyldigheter i samband med en sektorsövergripande sysselsättningsplan

En arbetslös är skyldig att vara med och utarbeta och revidera en sektorsövergripande
sysselsättningsplan, genomföra den plan som har utarbetats tillsammans med honom eller
henne och ansöka om och delta i den service och de tjänster som ingår i planen. Den ar-
betslöse är också skyldig att inom den i planen överenskomna tiden och på det överens-
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komna sättet underrätta de myndigheter som var med och utarbetade sysselsättningspla-
nen hur han eller hon har genomfört planen. Den arbetslöse ska förvara de utredningar som
gäller fullgörandet av den jobbsökningsskyldighet som avses i 3 kap. i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice och visa upp dem för arbets- och näringsbyrån på begä-
ran.

Bestämmelser om hur den arbetslöses rätt att få arbetslöshetsförmåner påverkas vid för-
summelse av de skyldigheter som avses i 1mom. finns i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002), och bestämmelser om hur rätten att få utkomststöd påverkas i såda-
na fall finns i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Arbets- och näringsbyrån och kommunen är skyldiga att upplysa den arbetslöse om
skyldigheterna enligt 1 mom.

————
Denna lag träder i kraft den 2 maj 2022.

Helsingfors den 30 december 2021
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