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Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 9 kap. 1 §
1 mom. 2 punkten och 10 kap. 2 §,
ändras 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten, 2 kap. 4 § 2 mom. och 6 § 3 mom., 4 kap. 7 och
10 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3–5 §, 7 kap. 2–5, 7–9 och 15 §, 8 kap. 1–4 §, 9 kap. 4 §, 10 kap.
3 §, 12 kap. 6 §, 13 kap. 5 § och 14 kap. 1 § samt temporärt 4 kap. 5 §, 9 kap. 1 § 1 mom.
6 punkten och 10 kap. 1 § 1 mom.,
av dem 4 kap. 7 § sådan den lyder i lagarna 390/2014 och 1366/2014, 6 kap. 3 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 1050/2013, 7 kap. 2, 4, 5, 7–9 och 15 § sådana de lyder i lag
1366/2014, 7 kap. 3 § sådan den lyder i lagarna 1366/2014 och 1450/2016, 8 kap. 4 § och
12 kap. 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1366/2014 och 14 kap. 1 § sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 10/2014, 1133/2014 och 1366/2014, samt
fogas till 1 kap. en ny 3 a §, temporärt till 4 kap. en ny 12 § samt temporärt till 12 kap.
en ny 9 §, i stället för den 9 § som upphävts genom lag 1366/2014, som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
3§
Definitioner
I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
3) arbetslös en person som inte står i ett anställningsförhållande eller som inte på det
sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller i eget arbete mer än två veckor utan avbrott eller inte är studerande
på heltid enligt det kapitlet; som arbetslös betraktas även den som står i ett anställningsförhållande och som är permitterad på heltid eller vars ordinarie arbetstid per vecka är under fyra timmar,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
3a§
Tillämpning av den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd
Om den som ansöker om statligt stöd bedriver näringsverksamhet och stöd beviljas enligt denna lag i form av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt
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stöd, tillämpas på stödet utöver förutsättningarna enligt denna lag de allmänna förutsättningarna enligt kapitel I i den förordningen samt de specifika förutsättningarna för stödformen i fråga.
Stöd varken beviljas eller betalas, om
1) den som ansöker om stöd och bedriver näringsverksamhet är ett företag i svårigheter
enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, eller
2) den som ansöker om stöd och bedriver näringsverksamhet är föremål för ett betalningskrav enligt artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd
till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt
med den inre marknaden.
2 kap.
Arbetssökande
4§
Ordnande av intervju med arbetssökande
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Arbets- och näringsmyndigheten ska ge arbetssökanden möjlighet till senare regelbundet återkommande intervjuer enligt arbetssökandens servicebehov. En intervju med en arbetslös arbetssökande ska dock alltid ordnas när arbetslösheten oavbrutet fortgått i tre månader, och därefter alltid när arbetssökanden varit arbetslös i tre månader utan avbrott.
6§
Utarbetande och revidering av sysselsättningsplan
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen ska revideras i
samband med intervjun med den arbetssökande eller på begäran av den arbetssökande.
4 kap.
Information och rådgivning, sakkunnigbedömningar, vägledning för yrkesval och
karriär samt träning och prövning
5§
Prövning
Arbets- och näringsbyrån kan anvisa enskilda kunder
1) utbildningsprövning vid en läroanstalt eller arbetsprövning på en arbetsplats för
klarläggande av alternativ för yrkesvalet och karriären,
2) arbetsprövning på en arbetsplats för att stödja kundens möjligheter att på nytt komma in på arbetsmarknaden,
3) på gemensam begäran av kunden och arbetsgivaren arbetsprövning på en arbetsplats
för en bedömning av lämpligheten (rekryteringsprövning).
Arbetsprövning kan ordnas av företag, enskilda näringsidkare, kommuner, samkommuner, andra sammanslutningar, stiftelser eller statliga ämbetsverk eller inrättningar.
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7§
Begränsningar i fråga om arbetsprövning
Enskilda kunder anvisas inte arbetsprövning, om
1) arbetsprövningen ger den som ordnar arbetsprövningen sådana fördelar som snedvrider konkurrensen mellan företag eller enskilda näringsidkare,
2) det är fråga om sådana uppgifter för vilka den som ordnar arbetsprövningen kräver
ett intyg över narkotikatest enligt 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)
och den enskilda kunden inte vill uppvisa ett sådant intyg,
3) det är fråga om uppgifter enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer
som arbetar med barn (504/2002) och den enskilda kunden inte vill ta emot sådana uppgifter,
4) arbetsprövningen börjar inom två veckor efter det att en arbetsprövning som pågått
i sex månader utan avbrott avslutats och den enskilda kunden inte begär något annat.
Arbetsgivare till vilken en enskild kund står i anställningsförhållande när ett avtal enligt
9 § ingås kan inte vara anordnare av arbetsprövning.
10 §
Avbrytande av träning och prövning
Om en enskild kund utan tillstånd har varit frånvarande fem tränings- eller prövningsdagar utan avbrott eller om han eller hon annars har varit frånvarande så mycket att målen
för träningen eller prövningen inte nås, fattar arbets- och näringsbyrån utifrån frånvaron
beslut om avbrytande av träningen eller utbildningsprövningen eller om hävande av avtalet om arbetsprövning. Arbets- och näringsbyrån kan också av andra vägande skäl fatta beslut om avbrytande av träningen eller utbildningsprövningen.
Serviceproducenten eller den som ordnar arbetsprövningen är skyldig att anmäla sådan
frånvaro som avses 1 mom. till arbets- och näringsbyrån.
Arbets- och näringsbyrån och den som ordnar arbetsprövningen har rätt att häva avtalet
om arbetsprövning av annat skäl än det som avses i 1 mom. genom att meddela detta skriftligt till de andra parterna. Hävandet av avtalet får dock inte basera sig på en diskrimineringsgrund som förbjuds i lag eller på någon annan ogrundad orsak.
12 §
Undantag i fråga om rekryteringsprövning
Trots vad som i 6 § 1 mom. föreskrivs om maximitiden för arbetsprövning får rekryteringsprövning pågå högst en månad hos samma anordnare av rekryteringsprövning. Rekryteringsprövningen räknas in i den maximitid för arbetsprövning som avses i 6 § 1 mom.
På rekryteringsprövning tillämpas inte vad som
1) i 9 § 1 mom. 3 punkten föreskrivs om arbetsprövningens minimitid per dag,
2) i 9 § 1 mom. 7 punkten föreskrivs om information om en frånvaro till den som betalar arbetslöshetsförmånen,
3) i 10 § föreskrivs om hävande av avtalet om arbetsprövning och om anmälan om
frånvaro till arbets- och näringsbyrån.
Arbets- och näringsbyrån och den som ordnar rekryteringsprövning har rätt att häva ett
avtal om rekryteringsprövning genom att meddela detta skriftligt till de andra parterna.
Hävande av avtal får dock inte basera sig på en diskrimineringsgrund som förbjuds i lag
eller på något annat osakligt skäl.
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5 kap.
Arbetskraftsutbildning
7§
Gemensam anskaffning av utbildning
Arbetskraftsutbildning kan genomföras tillsammans med arbetsgivaren, en uppdragsgivare till den som ämnar bli företagare eller ett företag som överlåter företagarrättigheterna
så, att denna deltar i finansieringen av utbildningen (gemensam anskaffning av utbildning)
när utbildningen ordnas
1) för en viss arbetsgivares blivande arbetstagare eller redan anställda eller hyrda arbetstagare, eller
2) för dem som ämnar bli företagare och som skulle ha ett fåtal uppdragsgivare eller
som har för avsikt att bedriva företagsverksamhet genom att skaffa sig företagarrättigheter
från ett annat företag.
Om en företagare som avses i 1 kap 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa deltar
i utbildning enligt 1 mom., utgör den andel av företagarens utbildning som staten finansierar de minimis-stöd.
Om utbildningen genomförs tillsammans med en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet så att personer som arbetar med uppgifter hos arbetsgivaren deltar i utbildningen och målet för utbildningen är att arbetstagarna ska fortsätta i uppgifter hos arbetsgivaren efter utbildningen, utgör den andel av utbildningen som staten finansierar stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.
6 kap.
Arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
3§
Förutsättningar för studierna
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på studier som betraktas som heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och
1) om vilka det föreskrivs i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen eller universitetslagen och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola eller som syftar till att studeranden
avlägger delar av nämnda examina, förvärvar tilläggsutbildning eller fortbildning enligt
nämnda lagar eller deltar i öppen undervisning vid universitet och yrkeshögskola,
2) som är annan yrkesinriktad utbildning som anordnas i Finland eller som anordnas
utomlands av en utbildningsproducent som är verksam i Finland,
3) om vilka det föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998), i det fall att avsaknaden av utbildning utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling, eller
4) om vilka det föreskrivs i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), i det fall att utbildningen ökar yrkesfärdigheterna och behörigheten och en utbildnings- eller studieplan
över studierna uppvisas.
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på studier som arbetssökanden bedrivit tidigare endast om studierna bevisligen har avbrutits minst ett år tidigare. Begränsningen gäller
inte studier som inletts under ett anställningsförhållande eller under tiden för en periodi-
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serad ekonomisk förmån enligt 3 kap. 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
eller som bedrivits som arbetskraftsutbildning.
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas, när övriga förutsättningar uppfylls, också på
studier på Åland som motsvarar sådana studier som avses i 1 mom. 1, 2 och 4 punkten.
4§
Överenskommelse om studier i en sysselsättningsplan
Innan studier för vilka det ges stöd inleds ska en överenskommelse om studierna tas in
i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den.
Även efter att studierna inletts kan det i sysselsättningsplanen eller en ersättande plan
avtalas om studier för vilka det ges stöd, om det finns vägande skäl, arbetssökanden har
inlett studierna i ett anställningsförhållande eller under tiden för en periodiserad ekonomisk förmån enligt 3 kap. 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller studierna har bedrivits som arbetskraftsutbildning.
5§
Stödtid
Stöd för en studiehelhet kan under de förutsättningar som föreskrivs i detta kapitel ges
för högst 24 månader.
Med avvikelse från 1 mom. kan stöd för en studiehelhet ges för högst 48 månader, om
målet med studierna är att fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs.
Den arbetssökande kan meddela arbets- och näringsbyrån att han eller hon avbryter de
studier som stöds med arbetslöshetsförmån. Meddelandet ska lämnas utan dröjsmål efter
det att studierna avbrutits. Tiden för avbrottet räknas inte in i den maximitid som anges i
1 mom., om det finns en giltig orsak till avbrottet. Läroanstaltens ferieperiod betraktas inte
som en giltig orsak.
Om den arbetssökandes studierätt har dragits in och senare återställs, anses studierna ha
varit avbrutna under den tid den arbetssökande inte har haft studierätt.
7 kap.
Lönesubvention
2§
Allmänna förutsättningar för beviljande av lönesubvention
För att lönesubvention ska beviljas krävs det att
1) arbets- och näringsbyrån bedömer att den arbetslösa arbetssökandes arbetslöshet beror på brister i yrkeskompetensen och att lönesubventionerat arbete kan förbättra hans eller hennes yrkeskompetens och sysselsättningsmöjligheter på den öppna arbetsmarknaden,
2) den som anställs med subventionen har fyllt 60 år och varit arbetslös utan avbrott i
minst 12 månader omedelbart före beviljandet av lönesubventionen, eller
3) arbets- och näringsbyrån bedömer att den som anställs med subventionen har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar hans eller hennes
produktivitet i de arbetsuppgifter som erbjuds.
Om den som anställs med lönesubvention har varit arbetslös kortare tid än 12 månader
utan avbrott omedelbart före beviljandet av subventionen, krävs det för att lönesubvention
ska beviljas med stöd av 1 mom. 1 punkten dessutom att han eller hon sannolikt kommer
att vara arbetslös längre än 12 månader, om lönesubvention inte beviljas.
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När arbets- och näringsbyrån beviljar lönesubvention kan den ställa behövliga villkor
för att få subventionen med avseende på den som anställs med subventionen och syftet
med subventionen.
3§
Förutsättningar som gäller arbetsgivare i fråga om lönesubvention
Lönesubvention kan beviljas kommuner, samkommuner, sammanslutningar och andra
arbetsgivare, dock inte statliga ämbetsverk eller inrättningar.
Lönesubvention beviljas inte, om
1) en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp en arbetstagare vars uppsägningstid har löpt ut under de 12
månader som föregår ansökan om lönesubvention,
2) subventionen skulle snedvrida konkurrensen mellan andra aktörer som erbjuder
samma produkter eller tjänster,
3) arbetsgivaren på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att betala lön, skatter eller lagstadgade avgifter, om inte arbets- och näringsbyrån av särskilda skäl som har
samband med den som anställs med lönesubventionen anser det vara lämpligt att bevilja
subventionen.
Lönesubvention kan dock beviljas trots 2 mom. 1 punkten, om arbetsgivaren före ansökan om lönesubvention har återanställt den arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.
4§
Förutsättningar som gäller anställningsförhållandet i fråga om lönesubvention
Lönesubvention kan beviljas om arbetsgivaren förbinder sig att betala lön minst enligt
det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet, eller, om det inte finns något
tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga. Lönesubvention kan
dock inte beviljas, om lönen enbart ska bestämmas utifrån arbetsresultatet.
Lönesubvention beviljas inte om det anställningsförhållande som subventionen är avsett för har börjat innan beslut om beviljande av subvention har fattats.
Lönesubvention kan beviljas trots att anställningsförhållandet har börjat, om det är fråga om beviljande av en ny period med lönesubvention och den nya perioden börjar omedelbart efter det att den föregående subventionsperioden löpt ut. Ansökan om fortsatt subvention ska lämnas in till arbets- och näringsbyrån innan den föregående subventionsperioden har löpt ut.
Lönesubvention kan beviljas trots att anställningsförhållandet har börjat, också när det
är fråga om att den som anställts med subventionen överförs till anställning hos en annan
arbetsgivare till följd av överlåtelse av rörelse, fusion eller delning av en sammanslutning
eller sammanslagning av sammanslutningar. Förvärvaren av rörelse eller den mottagande
sammanslutningen ska lämna in ansökan om lönesubvention till arbets- och näringsbyrån
inom en månad efter det att den som anställts med subventionen har övergått till anställning hos förvärvaren av rörelse eller hos den mottagande sammanslutningen.
Lönesubvention beviljas inte för anställning av vikarier som avses i 9 § i lagen om alterneringsledighet (1305/2002).
5§
Överföring av den som anställts med subventionen
Om den som får lönesubvention överför den som anställts med subventionen till uppgifter hos någon annan arbetsgivare (användarföretag), ska ett meddelande om detta läm6
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nas in till arbets- och näringsbyrån före överföringen. En förutsättning för överföring är
att användarföretaget inte har verkat på det sätt som avses i 3 § 2 mom. 1 och 3 punkten.
Om ett användarföretag som bedriver näringsverksamhet av produktionsorsaker eller av
ekonomiska orsaker har sagt upp en arbetstagare vars uppsägningstid har löpt ut under de
12 månader som föregår överföringen, är överföringen dock möjlig, om användarföretaget
har återanställt den uppsagda arbetstagaren i anställningsförhållande före överföringen.
Till meddelandet ska den som får lönesubvention foga en försäkran av användarföretaget
om att förutsättningen uppfylls.
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om förutsättningar
för överföring av den som anställts med subvention.
7§
Lönekostnader som täcks med lönesubvention
Med lönekostnader som täcks med lönesubvention avses lön som betalas till en arbetstagare före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter och dessutom
den lagstadgade sjukförsäkringsavgift och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie och den obligatoriska grupplivförsäkringspremie som den som anställts med subventionen orsakar arbetsgivaren.
Till lönekostnaderna räknas inte
1) semesterersättning eller motsvarande ersättning som betalas till den som anställts
med subventionen,
2) lönen för den tid arbetsgivaren med stöd av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen
(1224/2004) har rätt att få dagpenningsförmåner eller med stöd av 139 § i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) har rätt att få ersättning för lönekostnaderna för den som anställts med subventionen,
3) den del av lönen som bestäms utifrån resultatet av det arbete som den som anställts
med subventionen utför,
4) skattefria ersättningar.
8§
Lönesubventionens belopp och maximitid
Av de i 7 § avsedda lönekostnader som den som anställs med subventionen föranleder
för arbetsgivaren utgör lönesubventionens belopp
1) högst 30 procent under högst 6 månader, om den som anställs med subventionen har
varit arbetslös kortare tid än 12 månader omedelbart före beviljandet av lönesubventionen,
2) högst 40 procent under högst 12 månader, om den som anställs med subventionen
har varit arbetslös i minst 12 månader under de senaste 14 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen,
3) högst 50 procent under högst 12 månader, om den som anställs med subventionen
har varit arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen; om lönesubventionen beviljas i form av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet krävs det dessutom att den som anställs med subventionen inte har haft
ett anställningsförhållande som gällt tills vidare under de senaste 24 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen,
4) högst 50 procent under hela anställningsförhållandet, dock högst 24 månader i sänder, om den som anställs med subventionen har en skada eller sjukdom som väsentligt och
permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i de arbetsuppgifter som erbjuds.
Lönesubventionens belopp är högst det maximibelopp som anges i statsbudgeten.
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Om lönesubventionen beviljas i fler än en period, bestäms lönesubventionens belopp
och maximitid enligt tidpunkten för beviljande av den första subventionsperioden tills
maximitiden för lönesubvention börjar räknas om från början.
9§
Lönesubventionens belopp och maximitid i vissa fall
I fråga om en förening, en stiftelse eller ett registrerat religionssamfund som anställer
en i 8 § 1 mom. 3 punkten avsedd arbetslös arbetssökande i uppgifter som inte betraktas
som näringsverksamhet, är lönesubventionens belopp under högst 12 månader 100 procent av de lönekostnader för den som anställts med subventionen som motsvarar högst 65
procents arbetstid av den ordinarie maximiarbetstiden i branschen, dock högst det maximibelopp som anges i statsbudgeten.
En kommun har rätt att som lönesubvention få 50 procent av lönekostnaderna för den
som anställts med subventionen, när kommunen sysselsätter en arbetslös arbetssökande på
grundval av sysselsättningsskyldigheten enligt 11 kap. 1 § 3 mom.
Oberoende av det som i 8 § 1 mom. föreskrivs om maximitiden för lönesubvention, kan
lönesubvention beviljas
1) för högst 24 månader i sänder, om den som anställs med subventionen har fyllt 60
år och varit arbetslös utan avbrott i minst 12 månader omedelbart före beviljande av lönesubventionen,
2) för högst 24 månader i sänder, om en kommun, samkommun, förening eller stiftelse
med hjälp av subventionen anställer en person i uppgifter som inte betraktas som näringsverksamhet för att planera och ordna arbetstillfällen och utbildningsplatser och annan sysselsättningsfrämjande service för arbetslösa,
3) för läroavtalsutbildning för hela utbildningstiden.
I situationer som avses i 3 mom. är lönesubventionens belopp för tiden efter de första
12 månaderna högst 30 procent av de lönekostnader som den som anställs med subventionen föranleder för arbetsgivaren. Om den som anställs med subvention och avses i 3 mom.
1 punkten efter perioden med lönesubvention uppfyller de förutsättningar gällande arbetslöshetens längd som anges i 8 § 1 mom. 2 eller 3 punkten, är lönesubventionens belopp
med avvikelse från det som föreskrivs ovan det belopp som anges i de punkterna.
15 §
Anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar
Arbets- och näringsbyrån kan anvisa statliga ämbetsverk eller inrättningar anslag för lönekostnader som föranleds av att arbetslösa arbetssökande anställs. På användningen av
anslagen tillämpas vad som i 1 och 2 §, 3 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 4, 5, 7, 11 och 12 §,
13 § 1 mom. och 14 § föreskrivs om lönesubvention. Dessutom tillämpas på användningen av anslagen vad som i 8 § och 9 § 3 mom. föreskrivs om maximitiden för lönesubvention. Av anslagen kan lönekostnaderna för en arbetstagare betalas i sin helhet, dock högst
det maximibelopp som anges i statsbudgeten.
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8 kap.
Service för inledning och utveckling av företagsverksamhet
1§
Startpeng
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja enskilda kunder som inleder i 2 kap. 5 § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa avsedd företagsverksamhet på heltid startpeng för att
trygga försörjningen. Startpeng beviljas för högst 12 månader.
Startpeng beviljas i form av de minimis-stöd.
2§
Förutsättningar för beviljande av startpeng
Förutsättningar för att startpeng ska beviljas är att
1) den enskilda kunden har eller skaffar sig tillräckliga färdigheter för att klara av den
planerade företagsverksamheten, och
2) den planerade företagsverksamheten bedöms ha förutsättningar att bli en kontinuerligt lönsam verksamhet.
Arbets- och näringsbyrån kan när startpeng beviljas ställa behövliga villkor för erhållande av startpeng.
3§
Hinder för beviljande och betalning av startpeng
Startpeng beviljas inte, om
1) den planerade företagsverksamheten bedöms ge den enskilda kunden en rimlig försörjning i det skede när företagsverksamheten på heltid startas och etableras,
2) startpengen bedöms snedvrida konkurrensen mer än i ringa mån mellan dem som erbjuder samma produkter eller tjänster,
3) den enskilda kund som ansöker om startpeng har inlett företagsverksamhet på heltid
innan beslut om beviljande av stöd har fattats.
4) den enskilda kund som ansöker om startpeng eller företaget i fråga på ett väsentligt
sätt har försummat sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter eller den enskilda kunden eller företaget har väsentliga privaträttsliga betalningsstörningar, om inte
arbets- och näringsbyrån av särskilda skäl anser det lämpligt att bevilja stöd.
Bestämmelsen i 1 mom. 3 punkten tillämpas inte, om det är fråga om beviljande av en
fortsatt period med startpeng som ingår i den maximitid som avses i 1 §.
Startpeng betalas inte, om den enskilda kunden för samma tid får
1) lön eller ersättning för arbete som inte har samband med hans eller hennes företagsverksamhet, varvid också semesterlön, lön för uppsägningstid och sådan i 3 kap. 6 § 1
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd ekonomisk förmån som ska anses
trygga en rimlig försörjning ska anses vara lön,
2) offentligt stöd för sina egna lönekostnader,
3) arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, sociala förmåner
enligt 3 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 2 mom. i den lagen eller studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994),
4) annan än i 3 punkten avsedd förmån som ska anses trygga en rimlig försörjning; som
förmån beaktas dock inte prioriterade inkomster enligt 4 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd
för arbetslösa.
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4§
Startpengens belopp och ersättningsdagar
Startpengens belopp per dag och person är lika stort som den grunddagpenning som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utan grunddagpenningens
förhöjningsdel.
Startpeng betalas för högst fem dagar per kalendervecka. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om de ersättningsdagar som berättigar till startpengen.
9 kap.
Kostnadsersättning
1§
Rätt till kostnadsersättning
En arbetssökande som får arbetslöshetsförmån har rätt att få kostnadsersättning för resekostnader och andra kostnader under den tid arbetssökanden deltar i
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6) prövning enligt 4 kap. 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
4§
Begränsningar som gäller kostnadsersättning samt när kostnadsersättningen upphör
Kostnadsersättning betalas inte för ferieperioder under arbetskraftsutbildning och frivilliga studier enligt 22—24 § i lagen om främjande av integration. Ersättning betalas
dock för den tid under vilken en arbetssökande som får arbetslöshetsförmån under en ferieperiod deltar i inlärning i arbetet eller praktik som hör till utbildningen.
Utbetalningen av kostnadsersättning upphör räknat från den dag då den arbetssökande
har avbrutit servicen. Utbetalningen av kostnadsersättning upphör också om man har beslutat att avbryta servicen.
10 kap.
Förmåner enligt prövning som anknyter till service och sakkunnigbedömningar
1§
Ersättning för rese- och logikostnader
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader till en arbetslös arbetssökande som söker arbete och till en arbetslös enskild kund som söker sig till
arbetskraftsutbildning, träning eller prövning som avses i 4 kap. 5 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller deltar i en sakkunnigbedömning som avses i 4 kap. 2 §.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
3§
Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivare stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, om en person som ska anställas eller som är anställd har en skada eller sjukdom som
förutsätter anskaffning av arbetsredskap eller ändringar på arbetsplatsen, och de kostnader
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som arbetsgivaren orsakas av anskaffningarna eller ändringarna ska anses betydande med
beaktande av arbetsgivarens ekonomiska situation. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan också beviljas som ersättning för den hjälp en annan arbetstagare ger. Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen
i form av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.
Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om kostnader som kan ersättas
med stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, stödets maximibelopp och maximitid
samt förfarandet när stödet beviljas.
12 kap.
Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande
samarbete
6§
Rätt att få uppgifter
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbetsoch näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av andra statliga myndigheter, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna, Pensionsskyddscentralen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, dem som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice och dem som anordnar arbetsprövning som
anges i 4 kap. 5 § få de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.
De som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt
av arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralen få de uppgifter om enskilda kunder som är nödvändiga
för att ordna servicen.
Arbetsgivaren har för att fullgöra skyldigheten enligt de lagar som gäller arbetsavtalsoch tjänsteförhållanden att återanställa uppsagda arbetstagare och tjänsteinnehavare, oberoende av sekretessbestämmelserna och av andra begränsningar av rätten att få uppgifter,
rätt att avgiftsfritt av arbets- och näringsmyndigheterna få information om huruvida en
person som arbetsgivaren namngett är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbetsgivaren har dessutom, för att uppfylla den förutsättning för beviljande av lönesubvention som anges i 7 kap. 3 § 3 mom., rätt få information om huruvida en person som arbetsgivaren namngett och vars anställningsförhållande upphört under de 12 månader som föregått ansökan om lönesubvention är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. kan även lämnas ut i maskinläsbar form eller
med hjälp av en teknisk anslutning.
9§
Finansieringen av stöd och ersättningar
Lönesubvention enligt 7 kap. 1 § och anslag som enligt 7 kap. 15 § anvisas statliga ämbetsverk och inrättningar finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner högst till ett
belopp som motsvarar grunddagpenningen. Den andel som finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner uppgår dock till högsta ett belopp som motsvarar grunddagpenningen
för de utbetalningsdagar för arbetslöshetsförmån som ingår i en period som motsvarar subventionsperioden. Den andel som överstiger det belopp som motsvarar grunddagpenningen finansieras med sysselsättningsanslag.
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Med grunddagpenningens belopp avses grunddagpenningens belopp enligt 6 kap. 1 §
1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utan förhöjningsdel.
Det som föreskrivs om finansieringen av lönesubvention i 1 mom. tillämpas dock inte
på sådan lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar och som medfinansieras
genom Europeiska socialfonden.
Startpeng som avses i 8 kap. 1 § och som beviljats arbetslösa arbetssökande finansieras
med anslag för arbetslöshetsförmåner under hela stödperioden. Startpeng som beviljats
andra än arbetslösa arbetssökande finansieras med sysselsättningsanslag.
13 kap.
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem
5§
Beviljande av användarrättigheter och utlämnande av sekretessbelagda personuppgifter
i vissa fall
En tjänsteman vid arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen, närings-, trafik- och miljöcentralernas
samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter eller arbets- och
näringsministeriet som beviljats rätt att använda arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem får trots sekretessbestämmelserna söka och använda uppgifter i systemet, om
det är nödvändigt för att ordna kundbetjäningen, utreda eller avgöra ett anhängigt ärende
eller utföra tillsyns-, utvecklings- och uppföljningsuppgifter.
Arbets- och näringsministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja någon
utanför arbets- och näringsförvaltningen rätt att använda arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, om denne på uppdrag av ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen utför en separat utvärdering, granskning eller utredning eller utför en särskilt specificerad serviceuppgift. Närings-, trafik- och miljöcentralen är skyldig att till arbets- och näringsministeriet anmäla de användarrättigheter som den beviljat en utomstående.
Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av tillstånd enligt 28 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter ur arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheters planerings- eller utredningsarbete.
14 kap.
Sökande av ändring
1§
Omprövningsbegäran och besvär
Om inte något annat föreskrivs i denna lag får omprövning av beslut som arbets- och
näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och
miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter fattat enligt denna lag begäras enligt vad som föreskrivs i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003).
Ett beslut på en omprövningsbegäran får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar
besvärstillstånd.
Omprövning av beslut får inte begäras och besvär över beslutet får inte anföras om
1) beslutet om antagning till arbetskraftsutbildning grundar sig på villkoren i 5 kap. 3 §
1 mom.; i ett antagningsbeslut som bygger på personens lämplighet får dock omprövning
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begäras eller besvär anföras om det gäller någon annan utbildning än den som avses i 5
kap. 7 §,
2) lönesubvention har förvägrats med stöd av att förutsättningarna enligt 7 kap. 2 § 1
eller 2 mom. inte uppfylls; omprövning av ett beslut om lönesubvention får inte begäras
och besvär får inte heller anföras över beslutet till den del beslutet gäller lönesubventionens belopp eller varaktighet,
3) ersättning för rese- och logikostnader har förvägrats genom beslutet med stöd av att
villkoret i 10 kap. 1 § 2 mom. inte uppfylls,
4) beslutet gäller ett avgörande att inte erbjuda tjänster för att utveckla företagsverksamhet, eller
5) beslutet gäller förvägran av stöd, förmån eller ersättning av anslagsrelaterade orsaker.
Omprövning får inte begäras och besvär får inte anföras när det gäller arbets- och näringsbyråns avgörande att inte erbjuda kunden sakkunnigbedömningar, vägledning för yrkesval och karriär samt träning eller prövning eller att inte stödja den arbetssökandes frivilliga studier eller att inte godkänna ett meddelande om avbrytande av studier som stöds.
————
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 4 kap. 5 och 12 §, 9 kap. 1 § 1
mom. 6 punkt, 10 kap. 1 § 1 mom. samt 12 kap. 9 § gäller till och med den 31 december
2018.
2. För arbetssökande som är arbetslösa arbetssökande den 31 december 2016 och som
varit arbetslösa i minst tre månader utan avbrott när denna lag trädde i kraft ska en intervju
som avses i 2 kap. 4 § 2 mom. ordnas senast den 31 mars 2017.
3. Om arbetsprövning eller arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån har inletts innan denna lag trädde i kraft, tillämpas på personens rätt att få kostnadsersättning de bestämmelser i 9 kap. 1 och 4 § som gällde vid ikraftträdandet.
4. På beslut om lönesubvention som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 7 kap. 4 § 4 mom. tillämpas dock
också på beslut om lönesubvention som fattats före ikraftträdandet av denna lag.
5. På beslut om startpeng som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
6. Om ett anställningsförhållande har börjat före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas
på ersättning för flyttningskostnader de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
7. Lagens 12 kap. 9 § tillämpas inte på sådan lönesubvention och startpeng som betalas
2017 och som hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande.
Helsingfors den 29 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö
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