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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen 
om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig 
arbetskraftsservice 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I försöket med startpeng kan arbetskrafts-

byrån bevilja sysselsättningsstöd som start-
peng även till andra som ämnar bli företagare 
än arbetslösa arbetssökande. Den bestämmel-
se i lagen om offentlig arbetskraftsservice 

som gäller försöket är i kraft till slutet av år 
2006. Försökstiden föreslås bli förlängd med 
ett år. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av år 
2007. 

————— 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Syftet med sysselsättningsstöd som beviljas 
i form av startpeng är att i början trygga ut-
komsten för den som inleder företagsverk-
samhet i avsikt att bli företagare. Arbets-
kraftsbyrån kan bevilja en arbetslös arbetssö-
kande startpeng enligt 7 kap. 5 § 1 mom. 1 
punkten i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice (1295/2002). Enligt 7 kap. 9 § 1 mom. 
är startpengen minst ett belopp som motsva-
rar sysselsättningsstödets grunddel och enligt 
2 mom. högst grunddelen förhöjd med en 
tilläggsdel på 60 procent så att beloppet för 
stödet räknat per månad uppgår till ca 500—
800 euro. Enligt 11 § 1 mom. i nämnda kapi-
tel kan startpeng beviljas för högst 10 måna-
der per person. 

I försöket med startpeng utvidgades mål-
gruppen för stödet vid ingången av 2005 så 
att startpeng kan beviljas även andra av ar-
betskraftsbyråns arbetssökande kunder än ar-
betslösa. Startpeng kan beviljas, om det finns 
behov att ge stöd för kostnaderna för uppe-
hälle till den som ämnar bli företagare. Be-
stämmelsen om försöket fogades temporärt 

som en ny 5 a § till 7 kap. i lagen om offent-
lig arbetskraftsservice. I försöket kan enligt 2 
mom. i lagens ikraftträdandebestämmelse 
stöd beviljas åren 2005 och 2006 och betalas 
ut högst till utgången av 2007. 

När riksdagens arbetslivs- och jämställd-
hetsutskott behandlade regeringens proposi-
tion om försöket med startpeng (RP 
169/2004 rd) ansåg utskottet i sitt betänkande 
(AjUB 14/2004 rd) att det är viktigt att reger-
ingen ger noga akt på hur försöket genomförs 
och utfaller samt vid behov vidtar åtgärder 
för att företagandet ska öka i enlighet med 
målen för reformen. Syftet med försöket med 
startpeng är att samla erfarenheter av hur 
stödet påverkar antalet företag. Dessutom är 
det meningen att genom försöket reda ut vil-
ka verkningar stödet har på sysselsättningen, 
såsom på affärsverksamhetens utvecklings-
prognos i de företag som grundats med hjälp 
av stödet och stödets indirekta sysselsättande 
effekter, samt bedöma anslagens tillräcklig-
het och behoven av att utveckla systemet 
med startpeng. 

De preliminära erfarenheterna av försöket 
med startpeng är övervägande positiva. För-
sökstiden för startpengen är emellertid rela-
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tivt kort. Dessutom var ansökningarna om 
startpeng relativt få i början av försöket. Un-
der de två första månaderna av 2005 var det 
250 som inledde företagsverksamhet inom 
ramen för försöket, medan det 2006 under 
motsvarande tid var över 700 som inledde fö-
retagsverksamhet. Under 2005 var det sam-
manlagt 6 900 som inledde företagsverksam-
het med startpeng. Av dem var 4 100 arbets-
lösa och 2 800 sådana som omfattades av för-
söket. Det är uppenbart att resultaten och er-
farenheterna under försöksperioden inte ger 
en heltäckande bild. Därför föreslås att för-
söket skall fortsätta 2007. Startpeng som be-
viljas inom ramen för försöket kan enligt för-
slaget betalas ut ännu 2008. 
 
2.  Konsekvenser 

Propositionen har inte konsekvenser för 
statens utgifter, eftersom det fortsatta försö-
ket med startpeng skall genomföras inom 
ramen för anslagen på statsbudgetens mo-
ment 34.06.51. (Sysselsättnings- och utbild-
ningsåtgärder samt speciella åtgärder) och 
34.06.52 (Arbetsmarknadsstöd). Enligt för-
slaget inleder uppskattningsvis 3 500 stödta-
gare företagsverksamhet 2007 inom ramen 

för försöket. Uppskattningsvis kommer totalt 
22 miljoner euro av anslaget på moment 
34.06.51 och 5 miljoner euro av anslaget på 
moment 34.06.52 att användas som startpeng 
2007. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har utarbetats vid arbetsmi-
nisteriet. 

Utlåtanden om propositionen har inte be-
gärts. Avsikten är att besluta om utveckling 
av systemet med startpeng och dess finansie-
ring i samband med beredningen och behand-
lingen av budgetpropositionen för 2008. Före 
det hör arbetsministeriet på omfattande basis 
olika instanser om resultaten av försöket med 
startpeng och behoven av att utveckla start-
pengen. 
 
4.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av la-
gen om offentlig arbetskraftsservice 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 december 2004 om ändring och temporär ändring av lagen om of-

fentlig arbetskraftsservice (1050/2004) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagens 7 kap. 5 a § gäller till och med den 
31 december 2007. Med stöd av paragrafen 
beviljat sysselsättningsstöd kan dock betalas 
högst till och med den 31 december 2008. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 
 
 

————— 

Nådendal den 29 juni 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Arbetsminister Tarja Filatov 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av la-
gen om offentlig arbetskraftsservice 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 3 december 2004 om ändring och temporär ändring av lagen om of-

fentlig arbetskraftsservice (1050/2004) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagens 7 kap. 5 a § gäller till och med 
den 31 december 2006. Med stöd av para-
grafen beviljat sysselsättningsstöd kan dock 
betalas högst till och med den 31 december 
2007. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagens 7 kap. 5 a § gäller till och med 

den 31 december 2007. Med stöd av para-
grafen beviljat sysselsättningsstöd kan dock 
betalas högst till och med den 31 december 
2008. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


